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Esta pesquisa objetivou relacionar o conteúdo de cinética química com situações do cotidiano e propiciar que os alunos
se apropriassem dos conceitos de forma significativa, utilizando estratégias de ensino que envolva os alunos ativamente
no processo de construção do conhecimento. A pesquisa foi realizada em 2014 durante as atividades do Estágio
Supervisionado para o Ensino de Química IV, com 32 alunos da 2ª série do ensino médio de uma escola pública. Os
resultados nos permitem considerar que a contextualização do ensino promovida pela leitura e debate do texto, motiva e
desenvolve a reflexão tornando os conteúdos químicos mais significativos. Ainda, as atividades experimentais
planejadas e executadas de forma a privilegiar a participação ativa do aluno contribuem para o desenvolvimento de
habilidades cognitivas.
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This study aimed to relate the chemical kinetics content with everyday situations and provide students to appropriate the
concepts significantly, using teaching strategies that engage students actively in the knowledge construction process.
The survey was conducted in 2014 during the activities of the supervised internship for Chemistry Teaching IV, with 32
students of the 2nd year of high school in a public school. The results allow us to consider the context of teaching
promoted by reading and text discussion motivates and develops a reflection making the most significant chemical
content. Still, planned and carried out experimental activities in order to focus on active student participation contribute to
the development of cognitive skills.
Keywords: Chemical kinetics, contextualization, experimentation.
 

1.Introdução

A ideia da contextualização surgiu com a reforma do ensino médio, a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, de acordo com Brasil (1996) e juntamente com a interdisciplinaridade representam alguns dos princípios
organizadores do currículo do ensino médio. As quais concebem uma visão do conhecimento e das formas de tratá-los
para ensinar e para aprender, que permite dar significado integrador a duas outras dimensões do currículo de forma a
evitar transformá-las em novas dualidades ou reforçar as já existentes: base nacional comum/parte diversificada e
formação geral/preparação básica para o trabalho, Brasil (1998).
Neste contexto, a “contextualização do ensino” surgiu como uma proposta de mudança na maneira como os conteúdos
escolares eram trabalhados, ainda presente em algumas escolas, de forma fragmentada e isolada, ou seja, um ensino
inadequado, com conteúdos distantes da realidade vivida pelos alunos.
Foi a partir dos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1996) que a ideia tornou-se mais discutida, assim
contextualizar o ensino é:
[...] a existência de um referencial que permita aos alunos identificar e se identificar com as questões propostas. Essa
postura não significa permanecer no nível de conhecimento que é dado pelo contexto mais imediato, nem muito menos
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para o senso comum, mas visa gerar a capacidade de compreender e intervir na realidade, numa perspectiva autônoma
e desalienante, Brasil (1996).
De acordo com Rodrigues e Amaral (1996) Contextualizar o ensino significa trazer a própria realidade do aluno, não
apenas como ponto de partida para o processo de ensino e aprendizagem, mas como o próprio contexto de ensino.
Para Maldaner (2003) o objetivo de contextualizar no ensino de Química é transitar no mundo de vivência do aluno e
dos conceitos, possibilitando “retirar o aluno da condição de espectador passivo”, pois é preciso que o aluno entenda a
química encontrada na sua vida (BRASIL, 2002).
Assim, contextualizar no ensino de Química não é promover uma relação artificial entre o conteúdo abordado e a
realidade do aluno é propor “situações problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e
procurar solucioná-las” (BRASIL, 2002).
A “contextualização do ensino” é um recurso para ampliar as possibilidades de interação não apenas entre as disciplinas
nucleadas em uma área de conhecimento, como também, entre esses conhecimentos e a realidade do aluno (RAMOS,
2002). Busca-se, nesta abordagem, a inserção do conhecimento disciplinar em uma realidade plena de vivências,
incluindo aspectos, questões e relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).
Numa perspectiva de ensino CTS, a ciência deve ser considerada como uma busca de conhecimentos socialmente
construídos que sofre influência tanto da tecnologia - facilitando ou limitando as pesquisas científicas - como da
sociedade, que pode direcionar os rumos dessa ciência (SANTOS e SHNETZLER, 1997). Com enfoque CTS,
professores e alunos passam a descobrir, a pesquisar juntos, a construir e/ou produzir o conhecimento científico, ou
seja, aluno e professor reconstroem a estrutura do conhecimento.
A implementação de um ensino com uma abordagem CTS passa também por um processo de formação de professores.
Para Santos e Mortimer (2000) não é suficiente inserir mudanças no currículo sem tentar promover de forma articulada
mudanças nas concepções e na prática pedagógica dos professores.
Esse processo de mudanças para desenvolver propostas didáticas alternativas àquela usualmente praticada em sala de
aula vem sendo desenvolvido na formação inicial do curso de Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe,
Campus de São Cristóvão. Destacamos as ações desenvolvidas no componente curriculares Estágio Supervisionado
em Ensino de Química (com um total de 420 horas), um dos momentos de integração entre a academia, a escola e a
comunidade.
No contexto do curso de Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe, Campus de São Cristóvão, os
graduandos deverão integralizar no mínimo 420 horas de Estágio Curricular Obrigatório, a ser exercido em Escola de
Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública e/ou Privada, sob a supervisão de professores pertencentes ao
Departamento de Química, coordenado pelo professor responsável pelos componentes curriculares Estágio
Supervisionado para o Ensino de Química (I, II, III e IV) e acompanhados por professores colaboradores da escola onde
se realiza o estágio.
O Estágio Supervisionado em Ensino de Química I tem uma carga horária de 90 horas e consta: observação e seleção
do campo de estágio, levantamento das opiniões dos representantes de todos os segmentos da comunidade escolar,
planejamento, elaboração e validação do projeto de ensino e aprendizagem a ser aplicado nos demais estágios. O
projeto deve ser concebido para promover um ensino contextualizado, centrado no aluno e com a utilização de
estratégias diversificadas de ensino. Os conteúdos trabalhados são discutidos e definidos pela tríade professor formado,
professor regente (colaborador) e discente.
No Estágio Supervisionado em Ensino de Química II, com carga horária de 90 horas, os alunos executam o projeto de
ensino e aprendizagem no ensino fundamental. Como ênfase no tema social que norteia o referido projeto foi elaborado
um planejamento de atividades para o ensino fundamental. No entanto, por decisão do Colegiado dos Cursos de
Química, os alunos que exercem atividade docente regular da educação básica poderão solicitar dispensa visando
atender o que estabelece a legislação. Os alunos deverão no final do semestre apresentar um relato de experiência
criando um espaço de discussão e reflexão sobre as ações mediadoras em sala de aula.
As atividades do Estágio Supervisionado em Ensino de Química III, com carga horária de 90 horas, correspondem à
execução do projeto de ensino e aprendizagem interdisciplinar no ensino médio (1ª etapa). A ação docente está
associada à pesquisa e apresenta-se em duas vertentes: a identificação da potencialidade do material produzido e a
representação social dos sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Ao final das atividades, os
graduandos deverão elaborar um relatório e apresentar publicamente através da comunicação oral ou painel criando um
espaço de discussão e reflexão sobre as ações mediadoras em sala de aula servindo de diagnóstico para a melhoria do
projeto a ser aplicado no Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV.
No Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV o projeto é reaplicado, em outro contexto, com as modificações
que se fizeram necessárias, culminando com a elaboração de um artigo a ser apresentado no Seminário de Estágio ou
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em evento.
Buscamos então, desenvolver as atividades do projeto de estágio “Conservação de Alimentos: Um Tema Estruturante
para o Ensino de Cinética Química” tendo como foco a participação do aluno no processo de construção do
conhecimento e o professor como seu mediador. Considerando que nos cursos com uma abordagem CTS várias
estratégias de ensino têm sido utilizadas, destacamos neste trabalho o texto e a experimentação.
O texto contribui para o envolvimento com a leitura e possibilita que os alunos explicitem dúvidas, argumentos e
curiosidades. Vale ressaltar que a evolução de habilidades relacionadas à leitura não ocorre de forma imediata, mas
pode ser uma forma de fomentar não somente a aprendizagem, mas também o desenvolvimento de competências
imprescindíveis no contexto da sociedade atual.
A experimentação apresenta uma abordagem problematizadora e investigativa como uma alternativa para melhorar a
aprendizagem e intensificar o papel do aluno na atividade mediada pelo professor. Além disso, a experimentação
desperta um forte interesse entre os alunos levando-os, ludicamente, a obter uma melhor compreensão dos temas
trabalhados, ou seja, os experimentos devem ser planejados para integrar a motivação e a aprendizagem visando à
evolução do conhecimento (GIORDAN, 1999).
Hodson (1988) coloca que qualquer método que faça com que o aprendiz seja ativo, mais que passivo, está de acordo
com a ideia de que os alunos aprendem melhor pela experiência direta.
Sendo assim, o tema químico social escolhido para a contextualização do ensino deve permitir ao professor perceber
que o seu contexto está repleto de conhecimentos do cotidiano e científico que podem dialogar, de modo a produzir um
conhecimento escolar compreensível e aplicável com vista à proposta de educação científica para a cidadania. O tema
“Conservação de Alimentos” permite a abordagem do conteúdo de Cinética Química, além de possibilitar o
desenvolvimento das competências e habilidades sobre o tema, envolvendo aspectos culturais, sociais, econômicos,
tecnológicos sobre alimentos e a qualidade de vida das pessoas.
A Cinética Química estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que a influenciam, além da concentração de
reagentes e produtos, as velocidades das reações dependem também de outros fatores como temperatura, pressão,
superfície de contato, uso de catalisadores, entre outros. Entretanto, os alimentos podem se estragar pela ação de
microrganismos que os decompõem. Estes microrganismos se multiplicam quando encontram condições favoráveis de
temperatura e umidade. Então, surge a importância do estudo da Cinética Química nos processos de conservação e
preservação dos alimentos, sendo que esta possibilita criar condições para mantê-los pelo maior tempo possível com as
propriedades originais.
Neste contexto, este trabalho, um recorte das atividades de estágio curricular obrigatório e denominado “Conservação
de Alimentos: Um Tema Estruturante para o Ensino de Cinética Química” teve por objetivo relacionar o conteúdo de
Cinética Química com situações do cotidiano e propiciar que os alunos se apropriem dos conceitos de forma
significativa, utilizando-se estratégias de ensino diversificadas que envolvam os alunos ativamente no processo de
construção do conhecimento.
2. Materiais e métodos

Essa pesquisa foi realizada no segundo semestre de 2014, durante o desenvolvimento das atividades do componente
curricular Estágio Supervisionado para o Ensino de Química IV, com 32 alunos da 2ª série do ensino médio de uma
escola pública estadual de ensino no município de Lagarto/SE.
Para caracterização da clientela foi utilizado um questionário com dezoito questões abertas e fechadas com o objetivo
de traçar o perfil dos pesquisados. Utilizamos o questionário por considerar que ele possibilita aos sujeitos pesquisados
maior liberdade para expressar suas ideias (LIMA e JESUS, 2012).
Inicialmente identificamos as concepções prévias dos alunos sobre o tema considerando-as como ponto de partida para
promover aprendizagens significativas, relacionando os saberes do aluno com o saber científico objetivando dar
significado as situações do cotidiano do aluno. Foram utilizados os seguintes questionamentos:
a) Quais as técnicas de conservação dos alimentos que você conhece?
b) Existem diversos processos que podem ser utilizados para conservar os alimentos, onde alguns usam temperaturas
mais altas e outras temperaturas baixas para realizar tal processo. Diante dessa afirmação cite um exemplo para cada
um desse processo.
c) Você sabe a importância de conservar os alimentos? Explique.
d) Os alimentos podem deteriorar-se por vários fatores. Podemos considerar a temperatura como um desses fatores?
Explique.
O texto “Conservação de Alimentos” foi utilizado com o objetivo de desenvolver o hábito da leitura, além de
compreender e interpretar textos científicos. A utilização de texto na educação básica desenvolve o interesse e o gosto
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do aluno pela leitura e possibilita que o mesmo desenvolva habilidades da leitura, da compreensão e da interpretação
de textos. O texto norteou as ações desenvolvidas através da leitura interativa, análise e discussão dos parágrafos.
A experimentação apresentou uma abordagem problematizadora e investigativa, na qual os alunos discutiram e
elaboraram hipóteses para cada experimento, conforme especificado a seguir: a) Experimento 01- Analisando o efeito
da temperatura na dissolução de um comprimido efervescente – “Será que o aumento da temperatura aumenta a
velocidade da dissolução de um comprimido efervescente?” b) Experimento 02- Identificando a evidência de uma reação
química pela mudança de coloração. – “A mudança de coloração caracteriza uma evidência de reação?” c) Experimento
03- Verificando a influência da superfície de contato na velocidade de reação – “O tamanho da superfície de contato
modifica a velocidade de uma reação?” d) Experimento 04- Analisando a velocidade de reação da água oxigenada com
diferentes concentrações de oxigênio – “O aumento de concentração de um dos reagentes aumenta a velocidade de
reação?”.
3. Resultados e discussão

a)Da caracterização da clientela 
A clientela da pesquisa foi constituída por 32 alunos do turno matutino da 2ª série do ensino médio do Colégio Estadual
Sílvio Romero na cidade de Lagarto/SE, com predominância para o sexo feminino (50,4%).  Quanto a faixa etária 87,6%
da turma se encontra entre 16 e 17 anos, 9,3% entre 18 e 19 anos e 3,1% com 14 anos. Esses dados caracterizam uma
turma com desvio na faixa etária para cursar o ensino médio (96,9%), de acordo com o que estabelece o Ministério da
Educação (BRASIL, 1999) que é na faixa de 15 a 17 anos. Esse desvio na faixa etária se justifica pela repetência em
alguma série anterior. Os pesquisados (100%) são oriundos de escola pública. Quando questionados como buscam o
acesso à cultura de maneira regular, 100% citaram a internet como ferramenta de busca e acessam para realização de
trabalhos escolares (78,1%), para procurarem música (65,6%), notícias em geral 56,3% e 53,1% para obter informações
e uso do bate-papo. Dos pesquisados 62,5% afirmam ter noções de informática ou possuem algum curso como o
básico, avançado, designer e manutenção. Dentre as disciplinas que sentem maior dificuldade em aprender destacam a
Física (56,3%), a Química (46,9%) e Matemática (28,1%). Para as que têm facilidade de aprender as mais citadas foram
Biologia (37,5%), Português (31,3%) e Química (21,9%).
 
b) Das concepções prévias dos alunos sobre o tema 
O conhecimento prévio é a variável que mais exerce influências no processo de aprendizagem e, dessa forma, só é
possível aprender algo novo a partir do que já conhecemos (MOREIRA, 2009). Ou seja, quanto maior o nível dos
conhecimentos que já existiam anteriormente, maiores as possibilidades de assimilar os novos conteúdos.
Na análise dos dados sobre as técnicas de conservação de alimentos os alunos indicaram diferentes técnicas, tais
como: a refrigeração e/ou congelamento (97,0%); a técnica de salgamento (50,0%); o armazenamento adequado
25,0%; a esterilização e/ou pasteurização (12,5%); a adição de aditivos (9,4%) facilitando assim, a discussão sobre os
princípios básicos de cada uma.
Quando questionados sobre a importância de conservar os alimentos, 53,0% dos pesquisados afirmaram que é
necessário conservá-los para evitar a deterioração através da ação de microrganismos como fungos, bactérias ou larvas
causando a perda do valor nutritivo. 25,0% ressaltaram a necessidade de conservar para não prejudicar à saúde
quando são ingeridos e 22,0% respondeu que deve-se conservar os mesmos para uma maior durabilidade.
Para a situação: “Os alimentos podem deteriorar-se por vários fatores. Podemos considerar a temperatura como um
desses fatores?” 85,0 % afirmaram que a temperatura pode influenciar na deterioração dos alimentos e 15% não sabia a
respeito. Esses dados nos serviram de base para discutir os princípios básicos dos processos de conservação e
preservação dos alimentos incorporando novas explicações ao que já se sabia anteriormente, tornando a aprendizagem
significativa.
 
c) Do texto “Conservação dos alimentos” 
1. Análise do primeiro parágrafo: 
A preservação e conservação de alimentos são processos necessários para que os alimentos e os produtos alimentícios
permaneçam inalterados em seus valores organolépticos e nutritivos. Assim, a preservação de alimentos tem por
objetivo manter as qualidades sanitárias e de sanidade do alimento. Os alimentos devem ser conservados para evitar a
proliferação de microrganismos como fungos e bactérias. O desenvolvimento de microrganismos somente é possível se
o ambiente estiver em condições favoráveis de umidade, temperatura e oxigênio que favorecem as reações químicas e
enzimáticas.
A leitura do parágrafo pelos pesquisados e as discussões mediadas pelo professor contribuíram para rever conceitos
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como reação química, velocidade e temperatura. O foco principal foi utilizar a “Teoria das colisões” como um modelo
que explica, por exemplo, como a temperatura e outros fatores influem na velocidade das reações.
Em seguida foi realizado o experimento 01 denominado como “Analisando o efeito da temperatura na dissolução de um
comprimido efervescente” visando resolver a situação-problema: “Será que o aumento da temperatura aumenta a
velocidade da dissolução de um comprimido efervescente?”.
A hipótese foi elaborada tendo como referência a energia cinética média das partículas. Das falas dos alunos
observa-se que os mesmos associaram o aumento da temperatura com o aumento da agitação das moléculas e,
consequentemente, a velocidade da reação aumenta fazendo com que a dissolução do comprimido efervescente ocorra
mais rapidamente.
 
“Sim, porque quanto maior temperatura maior agitação das moléculas”. (Aluno 1)
“Porque quando a temperatura aumenta suas moléculas começam a se colidir e quanto mais colisões, mais rápida será
sua reação”. (Aluno 2)
“A temperatura influencia na velocidade porque estar ligada a agitação das moléculas, ou seja, quanto maior a
temperatura, maior o grau de agitação das moléculas e maior a velocidade”.  (Aluno 3)
 
Foi realizado também o experimento intitulado como “Identificando a evidência de uma reação química pela mudança de
coloração” tendo como situação-problema: “A mudança de coloração caracteriza uma evidência de reação?”. Houve a
intervenção do professor explicando as características do permanganato de potássio para a elaboração da hipótese: “A
solução permanganato de potássio, de cor violeta, ao interagir com o vinagre e a água oxigenada se transforma em íon
manganês, que é transparente.”
Os dados evidenciam que todos (100,0%) observaram mudança de coloração no decorrer do experimento e afirmaram
que a mudança de coloração é uma evidência da ocorrência de reação química, conforme falas: 
[...]” a mudança de coloração é um fator de evidência de uma reação química”. (Aluno 5)
“Sim, pois ocorre uma transformação de matéria [...]”. (Aluno 13)
 
Observou-se durante os experimentos maior interatividade entre alunos e professor e como coloca Giordan (1999), a
experimentação integra a motivação a aprendizagem visando à evolução do conhecimento.
 
2. Análise do segundo parágrafo 
As bactérias necessitam de temperatura adequada para se reproduzirem. Esses microrganismos reproduzem-se entre
5°C e 50°C. Abaixo de 5°C elas não se reproduzem, mas não são destruídas. No entanto, em elevadas temperaturas
acima de 50°C as bactérias são desnaturadas e acabam morrendo. Isso explica o uso dos métodos de esterilização e
pasteurização na conservação de alimentos. O método de pasteurização ficou conhecido assim em homenagem a Louis
Pasteur pela descoberta dos agentes causadores da deterioração dos alimentos. Este processo consiste em destruir os
microrganismos através do aquecimento.
Após leitura do parágrafo discutiu-se o papel da descoberta de Louis Pasteur para a conservação dos alimentos. Foi
questionado se além da temperatura existiam outros fatores que modificavam a velocidade de reação e os alunos
afirmaram que achavam que sim &727; como a quantidade de substância&727; então, foram realizados experimentos
para identificar os fatores superfície de contato e concentração.
Para o experimento 03 denominado como “Verificando a influência da superfície de contato na velocidade de reação”, a
situação-problema estabelecida foi “Será que a superfície de contato pode influenciar na velocidade das reações
químicas?”. Após discussão do significado “superfície de contato” foi elaborada a hipótese: “Quanto maior a superfície
de contado maior a velocidade de reação”.
Observa-se da análise dos dados que todos os pesquisados fazem comparações em termos proporcionais entre a
superfície de contato e o aumento da velocidade de reação, mesmo usando uma linguagem do cotidiano para explicar o
significado de superfície de contato (fala do aluno 3).
 
“Como por exemplo um comprimido efervescente todo bagunçado vai se dissolver mais rápido que um inteiro. Quanto
maior a superfície maior será a velocidade de reação”. (Aluno 3)
“Quanto maior a superfície de contato maior será a velocidade de reação química”. (Aluno 5)
“Sim, quanto maior a superfície de contato mais rápido será a velocidade, porque há maior chance de colisão”. (Aluno 2)
 
Para o experimento 04 com o título “Analisando a velocidade de reação da água oxigenada com diferentes
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concentrações de oxigênio” a situação-problema estabelecida foi a seguinte: “O aumento de concentração de um dos
reagentes aumenta a velocidade de reação?”. Após discussão mediada pelo professor elaborou-se a seguinte hipótese:
“Se existe maior concentração de um dos reagentes, maior serão os choques entre as moléculas e consequentemente
maior será a velocidade da reação”.
Da análise dos dados observou-se que todos associaram a proporcionalidade de concentração com o aumento de
velocidade de reação, como destacado nas falas:
 
“Quanto mais concentrada for, maior será a reação, porque as partículas vão se chocar mais”. (Aluno 7)
“Sim, porque quanto maior a concentração, maior a velocidade de reação”. (Aluno 4)
 
Quando questionados sobre “Em qual condição a velocidade da reação foi maior? Por que?”, todos afirmaram que a
velocidade foi maior no tubo contendo a água oxigenada de 30 volumes, confirmado pelas falas destacadas:
 
“No de 30 volumes, porque é mais concentrado, porque quanto maior a concentração haverá mais colisões”. (Aluno 3)
“Na proveta que havia água oxigenada com 30 volumes pelo fato da concentração ser maior”. (Aluno 7)
“No de 30 volumes, por sua concentração ser maior e com isso maior choque entre as moléculas”. (Aluno 15)
 
Observa-se da análise dos dados que a dificuldade dos alunos em compreender conteúdos de química pode ser
minimizada através da realização de atividades experimentais que possibilitam uma ação ativa mediada pelo professor.
4. Conclusão

Da análise dos resultados obtidos e das observações conclui-se que a “contextualização do ensino” promovida pela
leitura e debate do texto motiva e desenvolve a reflexão, tornando os conteúdos químicos mais significativos. Isso
ocorre por proporcionar o estabelecimento de inter-relações entre os conhecimentos escolares e os acontecimentos
cotidianos da vida do aluno, além de permitir que o aluno participe ativamente da construção do conhecimento químico.
As atividades experimentais quando planejadas e executadas de forma a privilegiar a participação ativa do aluno
contribui para o desenvolvimento de habilidades cognitivas.
Cabe ao professor a mediação do processo, promovendo condições para a compreensão das atividades visando
construir relações conceituais que justifiquem o fenômeno que os alunos estão estudando favorecendo a elaboração de
seu próprio conhecimento, a partir de fatos, observações e análise.
Assim, conclui-se que as atividades desenvolvidas tendo como eixo norteador “Conservação de Alimentos” foi
potencialmente significativas, pois conseguiu relacionar o conteúdo de cinética química com situações do cotidiano e
propiciar que os alunos se apropriassem dos conceitos de forma significativa.
As contribuições do desenvolvimento dessas atividades, com relação a nossa formação, nos mostraram mudanças do
papel do professor de agente ativo para mediador do processo, com foco na pesquisa. Além disso, o estágio é
realmente um espaço de discussão e reflexão sobre as ações mediadoras em sala de aula, ou seja, de construção de
aprendizagens significativas no processo de formação de professores, mas também promove a interação entre a
realidade profissional e os ensinamentos aprendidos durante o curso de Licenciatura.
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