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Resumo 

 

A experimentação deve ser concebida não apenas como um recurso para motivar os 

estudantes e confirmar conceitos, mas para explorá-los e aproximar esses estudantes 

de práticas científicas. Dessa forma, buscamos analisar os registros escritos 

produzidos por estudantes do Ensino Médio a partir de um experimento com 

abordagem investigativa. Para essa análise identificamos as práticas epistêmicas 

desenvolvidas pelos estudantes. O desenvolvimento dessas práticas fornece indícios 

de engajamento nas atividades propostas e aprendizagem epistêmica. Os registros 

escritos produzidos pelos estudantes foram analisados por meio da Análise Textual 

Discursiva com categorias estabelecidas previamente. Os resultados revelaram 

algumas relações entre os conhecimentos prévios dos estudantes e a construção dos 

novos conhecimentos ao longo da sequência. Além disso, trouxeram reflexões para a 

professora/pesquisadora sobre a implicação das práticas epistêmicas no ensino de 

Ciências, que antes era percebida muito mais no sentido metodológico durante o 

planejamento das atividades, do que como a necessidade de se criar condições para 

que elas fossem desenvolvidas.  As práticas epistêmicas podem ser concebidas no 

sentido de construir o conhecimento mais próximo do científico, mas não necessita 

obrigatoriamente de sê-lo visto que elas são influenciadas pelos múltiplos 

conhecimentos que os membros das comunidades escolares trazem. 

 

Palavras chave: Educação em Química, Ensino de Ciências por Investigação, Ensino 

como prática. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

 

Experimentation should be understood not only as a tool to motivate students and 

prove concepts, but also to explore them and bring those students closer to scientific 

practice. Thus, this study aims to analyze written records prepared by high school 

students about an experiment with an investigative approach. For this analysis, we 

identified the epistemic practices undertaken by the students. The development of 

such practices provides evidence of engagement in the proposed activities as well as 

epistemic learning. The written records prepared by the students were analyzed using 

Discursive Textual Analysis with previously established categories. The results 

evidenced relations between the students' prior knowledge and the development of 

new knowledge that emerged during the sequence. Also, they brought up reflections 

to the teacher/researcher in regards to the implications of epistemic practices in the 

teaching of science, which was previously understood mainly in the methodological 

sense during the outlining of activities, rather than the need to create conditions for its 

development. Epistemic practices can be understood as a means to build knowledge 

closer to scientific, but they do not necessarily need to be so, since they are influenced 

by the multiple varieties of knowledge possessed by members of school communities. 

 

Keywords: Chemistry Education, Inquiry-based in Science Education, Teaching-as-

practice. 
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1.  Trajetória da autora 

 

 

  “Eu sempre gostei muito de Química!”. Essa é a minha resposta para quando 

os meus alunos me perguntam por que eu escolhi ser professora dessa disciplina. 

Essa resposta evoca em minha mente exatamente a lembrança do primeiro dia na 

escola em que comecei a estudar Química. Eu era fascinada por entender de onde 

tudo vinha e como as substâncias se formavam. Por mais que pareça estranho ou até 

mesmo exagerado, eu me divertia em montar as fórmulas e em saber exatamente 

qual era o nome daquele composto ou em ler os rótulos dos produtos. Desde aquele 

dia, eu já sabia que queria fazer algum curso ligado à Química. Como, infelizmente, 

os sonhos adolescentes não são realizados, necessariamente, do jeito que 

imaginamos, foi uma longa caminhada para chegar onde me encontro. Essa 

caminhada incluiu outros cursos iniciados e alguns percursos não eram propriamente 

os que eu queria.  

 Em 2004, iniciei a minha vida acadêmica. Cursava Direito. Fiz boa parte desse 

curso, mas não o concluí. O que, na verdade, foi um grande alívio, pois nunca tive 

aptidão para essa graduação. No entanto, alguns imprevistos me fizeram ingressar 

nesse caminho. 

 Finalmente, em 2008, consegui iniciar o curso de Química. Foi um momento de 

muita emoção. Ao longo do dos meus estudos, percebi que eu e os laboratórios de 

pesquisa em Química (“área dura”) não tínhamos muita afinidade e, como eu já fazia 

licenciatura, optei pelos projetos e estágios ligados à Educação. Durante boa parte da 

minha formação, fiz estágios em escolas e também participei do Programa de 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). Essas foram escolhas em que 

eu realmente acredito ter acertado, uma vez que me deram uma noção de como seria 

a sala de aula, de como seria o ambiente escolar, por mais que a realidade, quando 

se assume uma turma como professor regente, seja muito diferente. Portanto, os 

estágios e o PIBID foram, sem dúvida, uma iniciação fundamental. 

 Acredito que toda a minha experiência em projetos e estágios contribuiu, de 

forma significativa, para o cargo que ocupo atualmente na escola onde leciono. Foi a 

partir do meu último estágio que me tornei professora. No final de um ano atuando 
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como monitora da escola, o quadro de professores aumentou, possibilitando que eu 

pleiteasse um cargo como regente.  

 Em janeiro de 2014, eu recebi a notícia de que assumiria as aulas de Química 

em uma das unidades da instituição. Foi uma emoção misturada ao medo e à dúvida: 

“Será que vou conseguir?”. Uma turma só minha! Conduzir toda a responsabilidade 

que esse cargo carrega. 

 Em fevereiro, as aulas começaram e lá fui eu tomada por toda a ansiedade de 

ministrar, pela primeira vez e em uma outra cidade na qual se localizava a escola, 

uma aula, sendo “a professora”. Apesar de ter lecionado muitas aulas no estágio ou 

como substituta quando o professor faltava, aquele momento era muito diferente. 

Confesso um certo nervosismo da primeira vez. Ainda assim, tudo correu muito bem, 

e aulas da semana foram findadas com sucesso.  

 Ao final do dia, já no retorno para casa, eu só conseguia pensar: “Eu quero 

realmente fazer isso, eu quero ser professora”. Foi muito gratificante compreender o 

que eu gostava de fazer e o quanto aquela sensação era recompensadora.  

 Finalizada a graduação, senti aquela sensação de dever cumprido. Porém, 

sempre quis seguir a carreira acadêmica. Então resolvi tentar o processo seletivo para 

o mestrado. A escolha do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências (MPEC) veio 

por meio de uma professora que já é egressa do programa e que trabalha na mesma 

escola que eu. Acredito que o mestrado profissional oferece a oportunidade de unir a 

vivência profissional com a vivência acadêmica. 

 Em toda a minha trajetória, a maior parte das minhas experiências foram em 

instituições de ensino que adotam abordagens tradicionais de ensino. Entretanto, 

após algum tempo, eu senti a necessidade de buscar novas metodologias e 

estratégias que facilitassem o aprendizado dos alunos. Eu também aprendi pelo 

método tradicional. No entanto, nem todos os alunos conseguem aprender por esse 

método, e isso eu percebo durante as minhas aulas. Portanto, esse foi um outro motivo 

que me fez escolher o mestrado em ensino. 

 Em nenhum momento, eu tenho a pretensão de resolver todos os problemas 

da educação com uma pós-graduação, mas talvez eu consiga melhorar um pouco as 

aulas e ajudar aqueles que tenham mais dificuldades. E, se em algum momento eu 
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conseguir alcançar um aluno que seja, acredito que já terei alcançado uma grande 

vitória. 

 Enfim, ao longo da minha caminhada nesse programa de pós-graduação, tenho 

me permitido refletir muito sobre o meu trabalho, sobre a minha postura profissional. 

Em alguns momentos, imagino-me pensando em aulas com características um pouco 

diferentes da que atualmente realizo. Não afirmo que o método tradicional seja 

totalmente ineficiente, afinal quantos de nós não aprendeu com ele? Mas será que ter 

apenas essa abordagem como ferramenta de aprendizagem é ainda tão eficaz? Em 

tempos nos quais a tecnologia está tão presente em nossas vidas, é preciso repensar 

maneiras mais atraentes de ensinar e de aprender. 

  

1.2. O caminho até chegar ao projeto 

 

 Os momentos experimentais representam um desafio nas aulas de química. 

Em geral, os professores argumentam que é difícil elaborar experimentos, seja por 

falta de material, seja por carência de um espaço específico para a condução dessas 

atividades (LIMA, 2004). Dessa forma, quando pensei no mestrado, a proposta inicial 

seria nesta perspectiva: elaborar uma atividade experimental na qual fosse possível 

superar esses dois argumentos.  

 Durante toda a minha trajetória profissional, eu sempre senti falta de ter aulas 

experimentais. A princípio, a ideia era demonstrar aos alunos como toda a teoria 

acontecia na prática, para que eles compreendessem que toda aquela abstração 

teórica dos conteúdos tem sentido. Afinal, inúmeras vezes já ouvi a seguinte fala em 

sala de aula: “Quando eu vou usar isso na minha vida?” ou “Por que eu preciso 

disso?”. 

 Diante desse cenário, foi aflorando em mim a ideia de elaborar uma sequência 

de aulas, em que experimentos simples pudessem ser realizados dentro da própria 

sala de aula e com materiais de fácil acesso. Como já mencionado, existe uma queixa 

em relação aos materiais e ao espaço para realização das práticas, e essas queixas 

também se enquadravam na minha realidade, assim o anseio por elaborar um trabalho 

com essa finalidade foi ainda mais atraente. 
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 No início, a ideia da experimentação era demonstrar características que 

possibilitassem a confirmação de conceitos. A intenção era que os alunos apenas 

seguissem um roteiro. Após o ingresso no programa, a concepção de experimentação 

como confirmação de conceitos foi sendo substituída por uma abordagem que levasse 

à exploração do conceito. 

 Com essa nova perspectiva, o projeto atual indica que a experimentação, além 

de fazer sentido para os alunos, instiga-os quando vem sustentada por um problema. 

Quando esse problema é de caráter investigativo, criam-se oportunidades para que o 

professor, junto aos alunos, discuta as ideias que eles sugeriram para a resolução do 

problema. Desse processo, emergem as práticas epistêmicas. As práticas nesse 

âmbito são ações que surgem a partir dessa construção do conhecimento (SILVA, 

2015).  

 Assim, a versão final para o projeto tem como objetivo elaborar uma sequência 

didática que enfoque uma abordagem investigativa. Ela é acompanhada por um 

problema que possibilite a experimentação com materiais de fácil acesso e que possa 

ser realizada em sala de aula, oportunizando práticas epistêmicas. 

 

2. Introdução 

 

 A experimentação é uma estratégia defendida no Ensino de Ciências, visto que 

há sempre alguma “coisa acontecendo”, e isso pode despertar a atenção dos 

estudantes. No entanto, utilizar a experimentação somente para atrair a atenção dos 

alunos para um conteúdo ou simplesmente para provar um conceito que já foi 

estudado não deve ser o objetivo principal do experimento (SUART e MARCONDES, 

2008). Diversos pesquisadores da área de Educação em Ciências (HODSON, 1994; 

HOFSTEIN, 2003; CARVALHO, 2013; ROSA et al.; 2017) já discutiram 

detalhadamente esses objetivos e, assim sendo, defendem a experimentação com 

uma abordagem investigativa. Concordamos com Marcondes et al., (2009, p.12), 

 

O fato de uma atividade experimental despertar nos alunos certa 
curiosidade ou fascínio não é o ponto de chegada da aula, mas o ponto de 



 

16 
 

partida, não é nele que culmina o processo educativo, como pensam alguns, 

mas de onde se parte para alcançar a aprendizagem. 
 

Hodson (1994) enfatiza a necessidade de que os estudantes, durante o 

experimento, se envolvam na formulação de hipóteses, na coleta e na discussão dos 

dados e no registro das conclusões. Dessa forma, a experimentação é parte 

importante do processo de compreensão da Ciência, porém, ela não deve ser restrita 

apenas à execução do experimento. Ela deve envolver a reflexão acerca de todas as 

ações que o experimento proporciona. Suart e Marcondes (2008) argumentam que a 

experimentação com abordagem investigativa propicia a aproximação dos estudantes 

ao fazer científico, ou seja, envolve-os em processos de investigação. Isso porque, 

quando os estudantes produzem, testam e discutem as hipóteses, eles desenvolvem 

habilidades cognitivas. Essas ações que os alunos realizam nos processos de 

investigação se aproximam da produção, construção e avaliação do conhecimento e 

são descritas como práticas epistêmicas (KELLY e LINCONA, 2018). Dessa forma, o 

uso dessas práticas pode proporcionar a aprendizagem dos estudantes (ARAÚJO e 

MORTIMER, 2009). 

Percebemos que a experimentação com abordagem investigativa possibilita 

aos estudantes a oportunidade de comunicar e defender suas ideias. Nesse sentido, 

existem ações que os estudantes também precisam realizar para chegar em uma 

resposta. A partir dessa perspectiva, questionamos: “Quais são as práticas 

epistêmicas utilizadas por estudantes de uma turma do segundo ano do Ensino Médio 

de uma escola particular em uma sequência de aulas de Química?”. 

 

3. Justificativa do trabalho 

 

Muitas vezes, a experimentação é utilizada para exemplificar o conceito 

químico que está sendo discutido. Isso fica bem evidente quando esse conceito se 

refere a algo específico da Química Orgânica. Um exemplo seria os momentos nos 

quais os alunos estudam os grupos funcionais e, em seguida, realizam experimentos 

para identificá-los. O experimento acaba se tornando apenas um recurso para motivar 

os estudantes, e eles somente memorizam as visualizações apresentadas. Não 
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entendem a razão para o uso dessas visualizações que indicam, por exemplo, os 

grupamentos funcionais que constituem os compostos orgânicos.  

Em um trabalho proposto por Valentim, et al., (2016), verifica-se que a maioria 

dos estudos que analisam o uso da experimentação no ensino de Química Orgânica 

utilizam os experimentos apenas com o objetivo de motivação, de contextualização, 

de abordagem de conteúdo ou de ilustração, por exemplo. Assim, percebemos que 

esses recursos didáticos são, geralmente, utilizados com intenção meramente 

ilustrativa, não atuando, portanto, como parte dos argumentos apontados para a 

defesa de um ponto de vista. 

Ao trabalharmos as funções orgânicas com uma abordagem investigativa, 

proporcionamos aos estudantes a oportunidade de expressar suas ideias. Essa 

participação interativa durante as aulas possibilita o engajamento dos alunos nas 

atividades e colabora efetivamente para um estabelecimento das práticas científicas 

em sala de aula (SASSERON e SOUZA, 2019). 

No que tange as práticas epistêmicas, podemos considerar que elas permitem 

que os alunos tenham contato com habilidades da área cientifica. Dessa forma, 

proporcionam a eles analisar e aprimorar questões dessa natureza. Esse fato, por 

consequência, provoca pensamentos críticos e lógicos sobre as informações, ou seja, 

o aluno expõe suas perspectivas quando trabalha com atividades de características 

cientificas. Por fim, toda a constituição desse espaço de interações dentro das 

atividades viabiliza que a sala de aula seja um ambiente social de veiculação e 

compreensão de ideias (SASSERON e DUSCHL, 2016). 

 

4. Referencial Teórico 

 

É consenso entre os pesquisadores (CARVALHO, 2011; SOLINO, 2013) que, 

no Ensino de Ciências por Investigação, os estudantes tenham contato com ações e 

conceitos científicos que permitam que eles resolvam problemas e construam 

explicações. Nesse sentido, a investigação é um processo aberto que se relaciona 

com o problema proposto e depende dos conhecimentos que os estudantes já 

possuem (SOLINO et al., 2015). Assim como afirmam Pedaste e colaboradores 
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(2015), os estudantes, a partir da formulação de hipóteses, vivenciam a possibilidade 

de testá-las. Dessa forma, a construção da sequência didática foi fundamentada pelo 

Ensino de Ciências por Investigação (ENCI), seguindo, principalmente, as ideias de 

Carvalho (2013). 

 O ENCI pode ser entendido como uma abordagem didática, considerando que 

o professor apresenta problemas que se referem a temas das ciências. Esse 

entendimento favorece a construção de conceitos e se aproxima de práticas científicas 

(SOLINO et al., 2015). Os autores ainda enfatizam que, nesse processo, os 

estudantes devem ser interativos. O tema que está sendo investigado deve fazer 

sentido para que eles possam discutir, argumentar e explicar. Dessa maneira, ao se 

propor um problema em uma sequência didática, é preciso reconhecer que esse 

problema escolar é diferente de um problema científico. Na visão de Carvalho (2013), 

o problema escolar em uma atividade investigativa deve proporcionar aos estudantes 

a oportunidade de expor seus conhecimentos. Acima de tudo, tal problema deve 

seguir etapas que oportunizem aos alunos levantar e testar suas hipóteses e 

estruturar seus pensamentos, possibilitando a apresentação de argumentos, 

conforme indicado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Etapas de elaboração do problema em uma atividade investigativa, adaptado de Carvalho 

(2013; p. 10). 
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Essa organização da sequência didática pode ser relacionada às ideias de 

Stroupe (2017), que sugere, conforme nomeado pelo autor, quatro práticas 

pedagógicas para fornecer aos estudantes a oportunidade de aprendizagem em 

ciências. Essas práticas podem ser descritas da seguinte forma: i) o professor 

identifica e constrói uma “grande ideia”. O objetivo dessa grande ideia é que o 

professor relacione esse assunto a outros conteúdos, possibilitando a discussão 

dessas temáticas. Essa relação estabelece uma base que fornece aos alunos 

condições para explicar e construir argumentos sobre esses temas. ii) os estudantes 

são incentivados a expor seus conhecimentos prévios, trazendo observações e 

hipóteses sobre o fenômeno investigado; iii) os estudantes são auxiliados a coletar e 

a utilizar evidências desse fenômeno, permitindo-lhes raciocinarem uns com os outros 

e, iv) o professor solicita aos estudantes explicações baseadas nas evidências e no 

raciocínio utilizado por eles (PEDASTE et al., 2015). 

O espaço utilizado para esse tipo de abordagem também é muito importante.  

Em seu trabalho, Stroupe (2017) expõe como os professores dispõem a geografia de 

sua sala de aula. Nessa proposta, os alunos precisam e devem interagir. Dessa 

maneira, a discussão é um ponto de grande relevância, e a disposição dos alunos no 

espaço da sala influencia nessa ação. Esse espaço deve ser convidativo, de modo a 

estimular os alunos a participar das atividades cientificas, levando à concretização do 

processo de aprendizagem. 

 Considerando que o ENCI pode oportunizar práticas epistêmicas e que essas 

práticas são indícios de engajamento dos estudantes (SASSERON e DUSCHL, 2016) 

e de aprendizagem epistêmica (ARAÚJO e MORTIMER, 2009), utilizamos a tese de 

Silva (2015) para identificar as práticas epistêmicas no contexto deste trabalho.  

 Vários pesquisadores têm discutido a importância da cultura escolar se 

aproximar da cultura científica (DUSCHL, 2008; SASSERON e DUSCHL, 2016; 

JIMÉNEZ-ALEIXANDRE e CRUJEIRAS, 2017). Ao se estabelecer essa aproximação, 

pode ocorrer o favorecimento de ações que permitam aos estudantes analisar 

criticamente os problemas colocados e se posicionar para além da dimensão 

conceitual (SASSERON e SOUZA, 2019). Para Kelly e Licona (2018), essas ações 

são chamadas de práticas epistêmicas. Elas são uma maneira interativa e socialmente 

organizada de os membros do grupo se comunicarem, avaliarem e legitimarem o 

conhecimento.  
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Silva (2015), a partir de um problema experimental, descreve algumas práticas 

epistêmicas que foram oportunizadas, em sua tese. Considerando que o problema 

proposto na sequência didática analisada neste trabalho também foi experimental, 

buscamos essas práticas descritas pela autora para fundamentar nossa análise. 

Mediante as características de nossa sequência didática, acreditamos que algumas 

práticas podem ser mais favorecidas, conforme indicado no Quadro 1.    

Quadro 1- Descrições de práticas epistêmicas retiradas do trabalho de Silva (2015; p. 62). 
 

Prática epistêmica Quando estudante... 

 
 
Problematizar 

Cria uma questão relacionada ao tema que está 
sendo estudado ou retoma uma questão 
anteriormente proposta pela professora. 
Corresponde à motivação para o início de uma 
discussão. 

Elaborar hipótese 
Elabora possível explicação para uma pergunta ou 
problema. 

Planejar investigação 
Traça estratégias para a investigação de um 
problema. 

Fazer previsões 
Consegue prever resultados com base numa 
hipótese explicativa. 

Construir dados Coleta e registra dados. 

Considerar diferentes 
fontes de dados 

Recorre a algum dado diferente do que está sendo 
trabalhado naquele momento para 
solucionar o problema em discussão. 

Concluir Finaliza um problema ou uma questão proposta. 

Citar 
Faz referência explícita às inscrições produzidas ou 
a algum conhecimento de autoridade (professora ou 
bibliografia especializada). 

 
 

Descrever 

Aborda um sistema, objeto ou fenômeno, em termos 
de características de seus constituintes ou dos 
deslocamentos espaço temporais desses 
constituintes. 

Usar linguagem 
representacional 

Utiliza inscrição para representar ideias próprias. 

Explicar 
Estabelece relação causal entre fenômeno 
observado e conceitos   teóricos   e/ou c ond iç ões  
de execução. 

Opinar Apresenta uma opinião pessoal, bem sinalizada. 

 

 Concordamos com Silva (2015), quando ela considera que as práticas 

epistêmicas estão inseridas nos contextos sociais de produção, comunicação e 

avaliação do conhecimento. No entanto, elas não devem se restringir apenas ao fato 

de promover a aquisição de conceitos e de procedimentos. Elas podem também 

possibilitar uma compreensão sobre a natureza da ciência. Segundo Santos (2018), 
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quando se trabalham os aspectos da natureza da ciência de maneira contextualizada, 

existe a possibilidade de desenvolver uma compreensão mais abrangente sobre 

ciências, promovendo processos de construção do conhecimento científico, como 

produção, avalição e validação.  A autora ainda afirma que, além de ser 

contextualizada, a natureza da ciência pode ser discutida de maneira explícita, 

contribuindo para uma alfabetização cientifica ampla, que proporciona a formação de 

estudantes críticos e reflexivos, ou seja, alunos que defendem e expõem suas ideias. 

Dessa forma, quando o professor conduz suas aulas abordando a progressividade e 

a provisoriedade do conhecimento cientifico, a necessidade de interação entre os 

cientistas, bem como a influência que a Ciência pode sofrer ou exercer nos contextos 

sociais, culturais, históricos e econômicos, ele tem a oportunidade de, por exemplo, 

abordar e discutir aspectos sobre a natureza da ciência (SANTOS, 2018). 

 É claro que não esperamos que os alunos tenham pensamentos e 

questionamentos de um cientista. Nossa expectativa é que eles compreendam como 

a Ciência tem relação com a vida cotidiana e como as concepções que eles possuem 

podem ter relação com um conceito científico. Dessa maneira, todo o engajamento, 

no que diz respeito ao comportamento social, cultural e científico que eles 

apresentam, pode oportunizar a manifestação dessas práticas, que, por conseguinte, 

favorecem a aprendizagem da ciência. Assim, todo esse processo releva-se como 

uma grande teia que interliga aluno, professor, conhecimentos prévios, 

conhecimentos científicos e comportamentos que também podemos considerar como 

uma aprendizagem epistêmica (ARAÚJO, 2008; SILVA, 2015, KELLY e LICONA, 

2018). 

 Ao fazermos uma análise da literatura, percebemos que ainda são poucos 

trabalhos que discutem as práticas epistêmicas mobilizadas no Ensino de Química 

como Nascimento Jr. (2017); Waisczik et al., (2017); Borges et al., (2014), Nascimento 

et al., (2012). Embora cada um desses autores enfoque determinado assunto dentro 

da química, há o consenso acerca do ensino por investigação e a oportunização de 

práticas epistêmicas na sala de aula.  Portanto, essa abordagem e a postura do 

professor podem favorecer o surgimento e a recorrência dessas práticas no contexto 

escolar.  
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5. Objetivos 

 

 As atividades de caráter investigativo podem possibilitar aos estudantes a 

oportunidade de comunicar suas ideias quando os instigam a resolver um problema 

proposto, principalmente, nos momentos em que eles precisam relacionar 

conhecimentos prévios nessa resolução. Nessa mesma direção, tem-se as atitudes e 

as ações que os alunos também precisam realizar para chegar a uma resposta. Dessa 

forma, nosso objetivo geral foi identificar, nos registros escritos produzidos pelos 

estudantes, as práticas epistêmicas a partir de uma sequência didática com foco na 

experimentação. Para atingirmos esse objetivo geral, tivemos como objetivos 

específicos: i) elaborar atividades em que os estudantes registrem o processo de 

investigação realizado durante a sequência didática; ii) analisar os registros escritos 

produzidos pelos estudantes, baseando-se nas categorias propostas por Silva (2015) 

e iii) disponibilizar a sequência didática como recurso educativo em forma de um e-

book, indicando sugestões de aplicação para professores da educação básica.  

  

6. Percurso Metodológico 

 

Essa pesquisa tem inserção em uma perspectiva de pesquisa qualitativa. 

Medeiros e Rocha Filho (2016) concordam que, nesse tipo de pesquisa, o pesquisador 

tece considerações quando examina documentos e entrevistas. Desse processo, há, 

sistematicamente, a emergência de respostas, que têm o formato de textos.  Nesse 

contexto, analisaremos os registros produzidos pelos alunos, visando identificar 

práticas epistêmicas mobilizadas por estudantes do Ensino Médio a partir de uma 

sequência didática com abordagem investigativa.  

No âmbito do mestrado profissional, essa pesquisa se relaciona ao conceito de 

pesquisa engajada, o qual traz a realidade empírica como ponto de partida e de 

chegada, possibilitando evidenciar fatos específicos a partir da compreensão de 

determinadas situações que levam à proposta de alternativas de soluções (GATTI, 

2014). É importante que o professor tenha não só uma atitude de pesquisador, mas 

também que seja o ativo sujeito-professor no processo de apropriação de 

conhecimentos. Assim, a pesquisa se destaca na formação de indivíduos críticos e 
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autônomos, uma vez que o desenvolvimento de ideias e a reflexão sobre a prática 

profissional são oportunizados (ANDRÉ, 2017). 

 

6.1. O local e a comunidade 

 

O trabalho foi realizado em uma escola da rede privada localizada na região 

metropolitana de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais. A escola foi fundada em 

1987 como fruto de um sonho e como um pequeno projeto. No seu primeiro ano, a 

instituição funcionou como uma colônia de férias em um sítio na região norte de Belo 

Horizonte. Esse projeto cresceu, se aperfeiçoou e se transformou em uma oficina, 

atraindo outros interessados. Com o ingresso de mais estudantes, foi possível 

consolidar as bases para a formação de uma escola. 

No início, a escola contava com sessenta alunos e com cinco turmas. Nessa 

época, a educação brasileira passava por transformações, deixando claro que era 

necessário definir um caminho pedagógico para a escola. A opção escolhida se 

baseou nas teorias construtivistas, as quais estavam em sintonia com os trabalhos 

implantados na oficina. 

 Com o crescimento da escola, foi implantado, em 1992, o que denominamos 

hoje de Fundamental II; e, em 1994, o Ensino Médio. Nessa época, a instituição 

contava com 432 alunos. Nos anos seguintes, houve períodos de dificuldades, no 

entanto eles foram superados e, com isso, ocorreu o aumento do número de alunos e 

a abertura de novas unidades. Em 2003, o ano letivo se iniciou com 1028 alunos, 

distribuídos entre quatro unidades. O crescimento se manteve e novas unidades foram 

criadas. Em 2011, já contava com dez unidades e, no ranking do Enem, a escola se 

posicionou entre as 10 melhores do país. Em 2013, foram criadas mais 3 novas 

unidades, além de uma sede administrativa. Nesse mesmo ano, uma parceria foi 

realizada, reunindo, em dois estados, um total de 25 mil alunos e 2500 colaboradores. 

Atualmente a rede conta com 17 unidades que consolidam um trabalho que tem 

grande destaque no cenário educacional de Belo Horizonte. 
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 Na unidade onde realizada a pesquisa estão matriculados, aproximadamente, 

300 estudantes em turmas que vão da Educação Infantil ao Ensino Médio. As aulas 

são ofertadas nos seguintes turnos: manhã (7:00 às 12:40) e tarde (13:00 às 18:30).  

 A instituição possibilita contato com a comunidade por meio de um projeto 

socioambiental. Neste projeto, os alunos podem escolher um tema que envolva 

relações sociais e ambientais, mostrando a capacidade de desenvolver ações nesse 

sentido. Um outro projeto está relacionado a uma feira de ciências com tema livre. 

Nesse trabalho, os alunos elaboram uma pesquisa e apresentam um banner sobre o 

tema estudado. No dia das apresentações, ocorre também uma exposição e a venda 

de quadros feitos pelos próprios alunos nas aulas de Arte. O valor arrecado sempre é 

doado para instituições ou para pessoas que necessitam.  

A escolha dessa instituição se deu pelo fato de ela ser o local onde a 

pesquisadora leciona. Além disso, a coordenação e direção da Unidade foram 

acessíveis e aprovaram a execução da pesquisa. A proposta de trabalho estava em 

acordo com o conteúdo curricular da escola e, portanto, foi possível a sua realização, 

não havendo prejuízo para os estudantes em relação aos planejamentos dos 

conteúdos já estabelecidos. 

A pesquisa se desenvolveu em uma turma de 20 alunos que estão na segunda 

série do Ensino Médio e que são de uma faixa etária entre 16 e 17 anos. No primeiro 

semestre de 2019, a pesquisadora deste trabalho submeteu o projeto ao Comitê de 

Ética da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), que o aprovou sob registro 

CAAE 06668818.3.0000.5150. 

 

6.2. Os sujeitos da Pesquisa 

 

 Em geral, os alunos que integravam a turma se interessavam e participavam 

das atividades propostas. A maioria deles foi aluno da pesquisadora em anos 

anteriores. De acordo com Medina (2013), por meio da pesquisa, o professor tem a 

oportunidade de questionar o seu próprio trabalho, identificando problemas e 

elaborando propostas (SANTOS, 2001). Além disso, o fato de a professora conhecer 
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os estudantes foi relevante durante a análise dos dados, pois foi possível 

compreender alguns pontos apresentados nos registros escritos produzidos por eles.  

Quando a pesquisa foi realizada, os estudantes, conforme cronograma e 

planejamento proposto pela escola, já haviam estudado todas as funções orgânicas. 

Dessa forma, ao realizar as atividades sugeridas, eles possuíam conhecimentos 

prévios em relação à nomenclatura e à identificação das funções. Concomitante à 

aplicação da sequência, eles estudavam as reações orgânicas.  

 Destacamos que todo o conteúdo que os alunos tiveram contato até a data da 

aplicação da sequência foi abordado no método tradicional. Não pretendemos 

questionar a validade e a eficiência dessa abordagem. Porém, acreditamos em que 

essa informação é relevante ao analisarmos as respostas e as discussões que 

apresentaremos posteriormente.  

 Os estudantes são oriundos de famílias de classes sociais mais favorecidas, 

residindo em condomínios localizados próximos ao bairro onde a escola está 

localizada. A maioria dos pais desses estudantes possui formação superior. A 

pesquisadora possui essas informações por lecionar nessa unidade há mais tempo e 

por ter contato com os alunos em anos anteriores a essa pesquisa.  

Os pais estão sempre presentes na vida escolar dos alunos. Normalmente, 

sempre que existe algum problema, seja de nota ou de comportamento, por exemplo, 

eles são chamados pela direção ou pela coordenação para reuniões. Ressalta-se que 

há um comparecimento expressivo quando situações desse tipo acontecem. 

 O índice de reprovação na escola em geral é baixo. Uma característica 

importante é que o corpo docente, a coordenação e direção em geral avaliam muito o 

esforço dos alunos durante o ano letivo, e isso é considerado no conselho de classe. 

Há a compreensão de que não somente as notas podem avaliar o desempenho dos 

alunos; o quanto ele se esforça e o quanto participa para obter seu resultado também 

são analisados. 

 A maior parte dos estudantes se interessa pelo ingresso ao ensino superior. 

Por esse motivo, na instituição em questão os planejamentos das aulas são pautados 

pelos componentes curriculares e sua forma de abordagem no Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM). A instituição se destaca entre as escolas presentes no ranking 
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no ENEM, tanto na capital mineira quanto no estado. A publicidade da escola está 

pautada, principalmente, no número de estudantes que são aprovados nas 

universidades públicas. 

 

6.3. A sequência didática 

 

 A sequência didática aplicada para os estudantes do 2o ano do Ensino Médio 

foi construída a partir do estudo de Carvalho (2013) sobre o Ensino de Ciências e a 

proposição de sequências didáticas com abordagem investigativa. No entanto, a 

construção da sequência analisada neste trabalho, se deu pelo uso do problema 

experimental. A sequência didática foi chamada de “Investigações Químicas”. A ideia 

inicial era relacionar séries de investigação criminal à Química, analisando como os 

peritos utilizam a Química para a resolução de crimes. No entanto, o foco da 

sequência didática foi alterado, pois nosso objetivo não é esse e porque, inclusive, já 

temos trabalhos no programa do mestrado (MPEC) que abordam esse tema, por 

exemplo, Munayer (2018). A partir da segunda aula e nas aulas seguintes, a 

abordagem foi relacionada à discussão da identificação de substâncias ilícitas em 

cédulas de dinheiro. Abordar as investigações criminais é apenas uma introdução para 

conhecermos as ideias dos alunos sobre esse assunto e quais as considerações que 

eles têm sobre a Química dentro do trabalho da perícia. 

 Carvalho (2013), em seu trabalho, define que o problema não pode ser uma 

questão qualquer, ele precisa fazer sentido para os alunos, precisa chamar sua 

atenção, mas não pode ser de difícil manejo, para que eles não se cansem e percam 

o interesse. É importante que, durante o seu planejamento, ele envolva situações que 

os estudantes vivenciem em seu cotidiano, pois é, a partir de experiências que eles já 

possuem, que poderão elaborar possíveis hipóteses para testá-las e, assim, resolver 

o problema. A autora ainda sugere quatro etapas para o uso da experimentação com 

abordagem investigativa: i) proposta de um problema, já que o professor expõe um 

problema aos alunos; ii) resolução do problema, pois os alunos, ao analisarem o 

problema, elaborarão hipóteses e testes para sua resolução; iii) sistematização do 

conhecimento, visto que, após a resolução, os alunos expõem suas ideias e testes 

coletivamente, ou seja, essas resoluções são discutidas em sala de aula juntamente 
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com o professor e, iv) sistematização individual,  após a resolução e discussão do 

problema, os alunos discorrerão individualmente sobre o que aprenderam durante a 

aula. 

 A sequência foi realizada em 9 aulas, divididas em 6 atividades, conforme 

indicado no Quadro 2. Como sugerido por Carvalho (2013), a primeira atividade 

intencionava nos levar a entender as ideias que os alunos possuíam sobre os grupos 

funcionais e como eles acreditavam que a Química pode auxiliar na investigação de 

crimes.  Segundo a autora, os conceitos que os estudantes possuem são importantes 

para eles conseguirem entender o que o professor explica ou pergunta. Dessa 

maneira, questionamos como eles conseguem explicar manchas de sangue ou 

impressões digitais encontradas mesmo após algum tempo. Apresentamos também 

uma reação química de mudança de cor e perguntamos se eles saberiam identificar 

exatamente o que provocava a alteração da cor. Por fim, solicitamos que eles 

explicassem quais métodos utilizariam para provar um resultado de um parecer de 

uma investigação.  

 Na segunda atividade, a proposta foi apresentar um problema. Carvalho (2013) 

também argumenta que, quando se apresenta um problema, tem-se as possibilidades 

de explorar conceitos anteriores e de oferecer condições para a construção de novos 

conceitos. Nessa aula, foi solicitado que os alunos formassem grupos para discutir um 

problema, a fim de que conseguissem apontar meios pelos quais eles pudessem 

resolvê-lo. O problema abordava um estudo publicado em uma revista científica que 

tratava do fato de que o nosso dinheiro pode estar contaminado com cocaína. A partir 

de informações contidas no problema, os questionamentos propostos buscavam 

entender se o nosso dinheiro está ou não contaminado e, em caso afirmativo, a 

entender como eles identificariam essa contaminação, ou seja, quais maneiras eles 

utilizariam para identificar as substâncias presentes nas cédulas. Ao final, as 

respostas foram recolhidas, mas sem discussão, pois eles utilizarão essas hipóteses 

para resolver o problema na etapa do experimento. 

 A terceira atividade é baseada na resolução do problema pelos alunos. “A partir 

das hipóteses - das ideias - dos alunos que quando testadas experimentalmente 

deram certo que eles terão a oportunidade de construir o conhecimento” (CARVALHO, 

2013; p.11). Nessa atividade, os alunos testaram as hipóteses propostas para resolver 

o problema sugerido na aula anterior. Essa aula foi dividida em três subatividades e 
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em um experimento. Tudo foi realizado em grupo. Cada atividade foi entregue aos 

grupos e recolhida após as respostas. Em seguida, houve uma discussão com toda a 

turma. Foram utilizadas quatro aulas para a aplicação de todas as atividades. As três 

subatividades mencionadas dizem respeito a questões sobre as propriedades e as 

características de substâncias orgânicas e inorgânicas, visando verificar como eles 

fazem as determinadas distinções, separações ou agrupamentos. Essa etapa é 

importante, uma vez que fornece condições para que eles testem suas hipóteses. Em 

se tratando de uma sequência na qual os alunos precisam escrever (um dos objetivos 

é analisar as visualizações produzidas por eles), é necessário identificarmos como 

esses estudantes executam essas atividades e qual a maneira que eles utilizam para 

classificar e para organizar as propostas feitas para a resolução do problema. 

 No experimento, eles têm a oportunidade de testar se as hipóteses propostas 

estão ou não corretas. É nesse momento que eles têm a chance de colocar suas ideias 

em prática. Para Carvalho (2013), essa é uma etapa de construção do conhecimento, 

visto que o que eles pensaram poderá ser verificado se funciona ou não. E, caso suas 

hipóteses deem errado, isso também é um passo importante, já que o erro também 

pode ensinar.  

Todo o material disponível para o experimento é entregue aos alunos sem um 

roteiro pré-definido. A ideia é que eles criem seus próprios planejamentos e os 

executem. Foram disponibilizados materiais para que eles pudessem, a partir do 

problema, provar se o dinheiro estava ou não contaminado. 

 A quarta atividade refere-se à sistematização coletiva dos conhecimentos. 

Nesse momento, os alunos podem expor seus pensamentos. Carvalho (2013) afirma 

que, ao ouvir os outros e responder a professora, o aluno tem a chance de relembrar 

o que fez e participar da construção do conhecimento daquilo que está sendo 

desenvolvido. Nesta etapa, um ponto de grande importância é verificar a organização 

da escrita que esses alunos fizeram para divulgar os resultados. Dessa maneira, eles 

redigiram sobre como realizaram o experimento, acerca de quais grupos funcionais 

eles identificaram e responderam se o dinheiro estava ou não contaminado. 

 A quinta atividade é a sistematização realizada pelo professor. Essa atividade 

foi realizada, porque os alunos não chegaram à resposta esperada. Em consequência 

disso, foi necessária a realização do experimento pela professora. Carvalho (2013) 
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lembra que a parte mais importante da resolução do problema é a passagem da ação 

manipulativa, nesse caso realizada pelo professor, para a ação intelectual, realizada 

pelos alunos.  

 A sexta atividade trata da sistematização individual do conhecimento. Nessa 

etapa, Carvalho (2013) relata que o diálogo entre os alunos é muito importante para 

formar ideias e opiniões, mas a escrita representa um instrumento de aprendizagem 

e que, é por meio dela, que eles poderão construir o conhecimento pessoal sobre 

determinado assunto. Na atividade sugerida, trouxemos uma questão a respeito de 

um medicamento que um paciente ingeriu em grandes quantidades. Foram anexados 

juntos à questão um exame toxicológico e a bula do medicamento. Solicitamos que 

eles escrevessem as possíveis causas da situação do paciente e quais explicações 

eles dariam sobre o seu estado de saúde. Ao término da atividade, ela foi recolhida e 

discutida com a turma. 

 Finalizada a discussão, foi distribuído um questionário para sabermos a opinião 

dos alunos a respeito das aulas. Objetivava-se perceber se eles gostaram das 

abordagens utilizadas e quais as sugestões que eles tinham sobre a maneira como 

essas aulas foram conduzidas.   

Quadro 2- Descrição das atividades propostas e a fundamentação teórica utilizada. 

Aula Etapa Atividades Fundamentação 

1a 
Conhecendo as 
ideias dos 
estudantes 

Aplicação de uma atividade 
relacionando a química com 
investigações criminais.  

Conhecimentos que os alunos já 
possuem, formam uma base 
importante para eles 
compreenderem novas informações 
trazidas durante as aulas (Carvalho, 
2013). 

2a 

Apresentação do 
problema e 
levantamento de 
hipóteses 

Leitura do problema e propostas de 
hipóteses para resolução. 

O professor distribui o material com 
problema proposto, confere se há 
entendimento da proposta, com o 
cuidado de não responder o que 
está sendo pedido (Carvalho, 2013). 

3a 

Resolução do 
problema 

Há uma separação dentro da química 
entre substâncias inorgânicas e 
orgânicas, algumas características 
foram informadas em um quadro. 
Determinar essas diferenças e como é 
possível classificá-las.  

Ações manipulativas que 
possibilitarão condições aos alunos 
de testar suas hipóteses (Carvalho, 
2013). 

4a 

Mesmo com a separação entre 
substâncias orgânicas e inorgânicas, 
algumas, no entanto, podem ter 
características comuns aos dois 
grupos. Identificar as substancias com 
essas particularidades. 

Ações manipulativas que 
possibilitarão condições aos alunos 
de testar suas hipóteses (Carvalho, 
2013). 

5a 

Após toda a verificação de 
características dos dois grupos, e 
como elas podem ser agrupadas. 

Ações manipulativas que 
possibilitarão condições aos alunos 
de testar suas hipóteses (Carvalho, 
2013). 
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Dessa forma, toda a montagem da sequência foi estruturada nos passos que 

Carvalho (2013) sugere para uma sequência investigativa. Para ela, é importante criar 

um ambiente investigativo em sala aula, pois dessa maneira é possível aproximar os 

alunos ao processo do trabalho científico e, com isso, ampliar sua cultura científica 

(CARVALHO, 2013). 

 Dentro dos conteúdos ligados ao ensino de Química Orgânica para o Ensino 

Médio, poucos são os trabalhos que abordam as funções orgânicas de maneira que 

não visa apenas a nomeação e a classificação de cadeias carbônicas (PINTO e 

SILVA, 2012; FERRARO et al., 2013; SILVA et al., 2015; SANTOS et al., 2016, 

FREIRE, 2017). 

 

Identificar o que há de comum entre as 
substâncias orgânicas e inorgânicas 

6a 

Experimento. Verificar se os alunos 
conseguem testar a hipótese do 
problema proposto com a identificação 
de substâncias orgânicas. 

Teste das hipóteses. A partir das 
ideias das hipóteses testadas 
experimentalmente, os alunos têm a 
oportunidade de construir o 
conhecimento (Carvalho, 2013). 

7a 
Sistematização 
coletiva do 
conhecimento 

Exposição das respostas em sala de 
aula do problema. Verificar como os 
alunos chegaram a resolução do 
problema. 

Espaço para sistematização 
coletiva. Quando os alunos ouvem 
as respostas dos colegas e 
respondem a professora, ele tem a 
oportunidade de relembrar o que fez, 
e consequentemente construir o 
conhecimento. Essa etapa é 
importante para verificar como é 
elaborada a organização escrita e a 
divulgação dos resultados 
(Carvalho, 2013). 

8a 
Sistematização 
realizada pelo 
professor 

Realização do experimento pela 
professora. 

Alguns grupos não chegaram a 
resposta esperada. Dessa forma 
houve a realização do experimento 
novamente pela professora, 
mostrando aos alunos como seria 
possível chegar ao resultado.                                                                                  

9a 

Sistematização 
individual 

Atividade traz o resultado de um 
exame, a bula e uma informação 
sobre o estado clínico de um paciente 
em coma. Emitir um parecer sobre o 
motivo do coma do paciente. 

Durante a resolução do problema os 
alunos construíram uma 
aprendizagem social, ao discutir 
com seu grupo e posteriormente 
com toda a sala e o professor. A 
partir desse momento, é necessário 
a aprendizagem individual onde o 
aluno escreve e desenha o que 
aprendeu em sala. (Carvalho, 2013). 

Questionário 

Perguntas sobre as diferenças dessa 
abordagem e das atividades que eles 
estão habituados a realizar, se eles já 
participaram de atividades dessa 
maneira, quais dificuldades e 
sugestões que eles têm. 

Os alunos que expõem seu ponto de 
vista têm a oportunidade de 
desenvolver o pensamento crítico, 
bem a como a capacidade de 
fundamentação e argumentação 
(Santos et al., 2011). 
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6.4. Os instrumentos de coleta de dados 

 

 O foco principal de nosso grupo de pesquisa está relacionado à escrita dos 

estudantes, pois estamos interessados na sistematização que eles realizam, nos 

desenhos e nas visualizações construídos por eles. Concordamos com Perini (2005; 

p. 262; tradução nossa) quando ela afirma que 

  

Os cientistas costumam usar uma variedade de representações, incluindo 

diferentes tipos de figuras, para apresentar e defender hipóteses. Para 

entender a justificativa das hipóteses científicas, é essencial entender como 

as representações visuais contribuem para os argumentos científicos. Como 

a compreensão lógica dos argumentos envolve a verdade ou a falsidade das 

representações envolvidas, as representações visuais devem ter a 

capacidade de suportar a verdade para serem componentes genuínos de 

argumentos. 

 

 Além disso, planejávamos que uma das principais práticas epistêmicas que 

surgiria, conforme proposto por Silva (2015), seria o uso da linguagem 

representacional, visto que na Química Orgânica as estruturas e as equações 

químicas desempenham um papel fundamental (GOODWIN, 2008). Isso porque 

essas estruturas contribuem para a articulação e a defesa das ideias científicas 

(PERINI, 2005). Cabe ressaltar que o estudo de Perini (2005) não está focado nas 

representações visuais usadas em Química, mas na variedade de representações 

gráficas (diagramas, gráficos, imagens, etc.) que os cientistas utilizam para comunicar 

suas ideias. E as representações visuais são parte dos componentes envolvidos na 

construção do conhecimento químico. 

 Mediante essas considerações e os recursos disponíveis para o trabalho, 

avaliamos que os registros escritos produzidos pelos estudantes seriam o principal 

instrumento de produção de dados.  
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6.5. A análise dos dados 

 

A análise dos dados produzidos foi realizada por meio da Análise Textual 

Discursiva (ATD), proposta por Moraes e Galiazzi (2016). A escolha da ATD se deu 

por ter como propósito a valorização do ponto de vista, no caso dos estudantes que 

participam dessa pesquisa, pois ela proporciona e considera a diversidade de 

compreensões sobre o tema investigado. Para os autores, essa metodologia de 

análise de dados valoriza as especificidades das investigações em Educação, uma 

vez que, nessa área, os pesquisadores lidam com questões sociais, culturais, 

políticas, relacionais e subjetivas. 

Moraes e Galiazzi (2016) definem a ATD como um processo auto organizado 

de construção e de compreensão, além disso, sustentam que as interpretações 

surgem de uma sequência pautada em três vertentes, sendo elas: a unitarização, a 

categorização e a construção de metatextos. Na unitarização, os registros são 

descontruídos e divididos em unidades de significado. Ela só é possível a partir de 

uma leitura meticulosa dos textos agrupados por semelhanças. A categorização é 

realizada pela associação das unidades de significado, formando categorias. Por fim, 

a construção de meta textos acontece a partir da reflexão e da argumentação dos 

pesquisadores, só sendo possível a partir das etapas antecedentes (MORAES e 

GALIAZZI, 2016). 

Para conhecer as ideias dos estudantes, as categorias foram estabelecidas a 

posteriori; mas, para a identificação das práticas epistêmicas, as categorias foram 

construídas a priori, por meio da tese de Silva (2015). 

 

6.6. A construção do produto 

 

O produto foi desenvolvido com base nessa pesquisa e tem como objetivo 

favorecer as ações relacionadas à produção, à comunicação e à avaliação do 

conhecimento, ou seja, ações que possa oportunizar as práticas epistêmicas. Dessa 

forma, o produto será no formato de um e-book, voltado para os professores de 
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Química. Ele apresenta a construção e a discussão da sequência didática aplicada 

nesse trabalho.  

 

7. Resultados e discussão 

 

Para a análise das concepções dos estudantes, as categorias emergiram dos 

dados coletados. Para a identificação das práticas epistêmicas, as categorias foram 

estabelecidas a priori, por meio da tese de Silva (2015). 

 

7.1. Explorando as concepções dos estudantes 

  

A primeira aula da sequência investigava as concepções prévias dos alunos, 

ou seja, buscava mapear como eles relacionam e compreendiam a Química dentro 

das Investigações Criminais. Carvalho (2013) ressalta o quanto é importante conhecer 

as concepções prévias no processo de ensino e aprendizagem, “o entendimento de 

qualquer novo conhecimento tem origem em um conhecimento anterior” (CARVALHO, 

2013, p.2). Ciente desses conhecimentos prévios dos alunos, o professor tem mais 

possibilidades de trabalhar atividades dentro da sala de aula, promovendo, assim, a 

evolução dos alunos no que diz respeito aos conceitos científicos. Dessa maneira, 

foram propostas três questões que tratavam de impressões digitais, manchas de 

sangue, identificação com produtos químicos e resultados dessa investigação. 

Detalhamos exatamente o que foi trabalhado em cada questão a seguir. 

A primeira questão se referia às manchas de sangue e às impressões digitais, 

e ao fato de que há uma relação da química com as investigações criminais em, por 

exemplo, seriados policiais. Uma possível explicação para essa relação remete às 

possibilidades de se identificar uma ou mais substâncias químicas em uma cena de 

crime. A partir dos registros escritos dos estudantes, emergiram algumas categorias 

que foram indicadas na Tabela 1. 

Tabela 1- Categorias referentes à primeira questão da atividade para conhecimento das ideias dos 
alunos 
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De acordo com a primeira categoria, percebemos que os alunos entendem que 

a Química participa desses processos que envolvem cenas de crimes e que ela é uma 

ferramenta importante para solucionar possíveis casos. Isso se explicita ao 

analisarmos, por exemplo, a fala de um dos alunos:  

“É por causa dos compostos químicos que estão presentes no sangue, que 
ao contato com produtos químicos, como água ou algo do tipo, não saem 
com facilidade...” 
 
 Na segunda categoria, eles compreenderam que a identificação das 

substâncias se dá por meio de reações químicas entre as substâncias participantes, 

conforme foi transcrito abaixo: 
“Através de testes químicos que identificam se há presença de sangue e 
como há células de DNA no sangue, é possível identificar o “dono”. ” 
 

Nesse sentido, concordamos com Rosa e Schnetzler (1998) quando trazem 

que a compreensão das transformações químicas permite o entendimento de muitos 

processos cotidianos. 

Passamos agora para a análise da segunda questão. Ela abordava o motivo da 

mudança de cor em uma reação química. Essa mudança de cor se dava pela 

formação de uma nova estrutura no produto da reação química. Esses dados também 

possibilitaram construção das categorias indicadas na Tabela 2: 

Tabela 2- Categorias referentes à segunda questão da atividade para conhecimento das ideias dos 
alunos 

 

 

            
     É comum ouvirmos nos noticiários que manchas de sangue e impressões digitais foram 
encontradas na cena de um crime, mesmo após alguns dias do ocorrido. Explique como isso é 
possível? 

 
 

Unidades de sentido Subcategorias Categorias Frequência 

Reações químicas 
O uso de 

substâncias 
químicas Do ponto de 

vista químico 

10 

Substâncias que podem auxiliar 
na investigação. 

A partir das 
reações químicas 

que ocorrem. 
09 
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*Um mesmo aluno respondeu mais de uma subcategoria, dessa forma a frequência será maior que o 

número total de alunos.  

 De acordo com as categorias formadas, notamos que a maioria dos alunos 

identificou que acontecia uma reação química durante o processo e que essa reação 

pode explicar determinadas mudanças, consoante indicado nas transcrições a seguir:  

“Essa alteração é possível pelo fato do reagente entrar em contato com o 
sangue. ” 

             
Você já se perguntou como a polícia consegue identificar se uma mancha encontrada na cena 

de um crime é mesmo sangue? Não! Então, veja que interessante. Quando uma possível mancha de 
sangue é coletada na cena de um crime, a mesma é sujeita a testes químicos, isto é, testes que 
envolvem o uso de misturas de produtos químicos, sendo que alguns deles reagem ou não com a 
substância que formou a mancha. Uma dessas misturas de produtos químicos, por exemplo é o 
reagente de Kastle-Meyer, que contém um indicador que pode mudar de cor, sinalizando a reação e 
indicando a presença de sangue, conforme indicado no esquema abaixo. 

 
           A partir de uma série de reações a alteração de cor para um tom avermelhado indica a 
presença de sangue. Baseado nessas informações e no esquema anterior, explique por que essa 
alteração de cor é possível. 

 

 

Unidades de sentido Subcategorias Categorias Frequência* 

Ocorrência de reações 
químicas  

 
Reação química 

Por meio de 
reações químicas 

09 

01 

Mudança da função 
 

Alteração do grupo 
funcional 

05 

Mudança na estrutura do 
composto 

 
01 

Mudança de temperatura 
Mudança de 
temperatura 

Alteração de uma 
propriedade física 

02 

Mudança de pH 
 

Mudança de pH 
Alteração de uma 

propriedade 
química 

02 

Substâncias presentes no 
sangue 

_ _ 
02 
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“Por que a junção de alguns elementos a certa temperatura e pressão 
podem formar cores. ” 

“A substância irá mudar o pH e mudar a tonalidade. ” 

Alguns alunos identificaram que a mudança de cor se dava devido à mudança 

da função orgânica, segundo transcrição a seguir: 

“A alteração de cor ocorre, pois a reações químicas formam funções (éster 
e cetona) que apresentam coloração avermelhada. ” 

 Dessa forma, percebemos que os alunos entenderam que a mudança de cor 

ocorre devido à modificação de um grupo funcional, levando à formação do produto 

da reação. Mendes (2011) aborda que os estudantes compreendem que uma reação 

química acontece quando um processo envolve a quebra das ligações dos reagentes, 

estabelecendo novas ligações no rearranjo dos átomos envolvidos, formando 

materiais de propriedades diferentes. Nesse sentido, Santos (2007) explica que esse 

modo reacional de escrever sobre Química possibilita aos alunos explicar situações 

lógicas presentes nos fenômenos que participam da sua vida em sociedade. 

 Na última questão, os resultados de uma investigação foram abordados, ou 

seja, os elementos que os alunos utilizariam, em um parecer técnico, para provar que 

o resultado encontrado é verdadeiro. Organizamos as respostas na tabela 3.  

 

Tabela 3 - Categorias referentes à terceira questão da atividade para conhecimento das ideias dos 
alunos 

 
Imagine que você trabalha em um laboratório de química, investigando cenas de crime. Cada 

investigação é acompanhada de um parecer técnico, indicando os resultados dessa investigação. 
Indique o que você utilizaria no seu parecer para convencer de que o resultado que você encontrou 
é verdadeiro. 

 
 

Unidades de 
sentido 

Subcategorias Categorias Frequência* 

Resultados das 
reações 

Apresentação dos resultados 
Valoriza a 

apresentação dos 
resultados 

13 

Comparação dos 
resultados 

01 

Comparação dos 
dados já analisados 

01 

Lógica 01 

Técnicas para 
identificação 

Apresentação dos métodos 
utilizados 

06 
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* um mesmo aluno respondeu mais de uma subcategoria, dessa forma a frequência será maior que o 

número total de alunos. 

De acordo com as categorias elaboradas, verificamos que os alunos utilizaram 

a química como uma maneira de provar os resultados. Eles consideraram que os 

produtos das reações utilizadas na investigação fornecem subsídios para justificar 

uma análise técnica. Nas transcrições a seguir, conferimos essa conclusão:  

“Uso de produtos capazes de reagir, comparações, microscópio, uso de luz 

para identificar sangue.” 

“Eu comprovaria com dados científicos após uma série de experimentos.” 

Essa primeira etapa da sequência procurava conhecer as ideias e os 

conhecimentos dos alunos a respeito da química quando a relacionamos com 

investigações de maneira geral. Buscamos identificar, em suas respostas, como eles 

associam conceitos químicos. A análise das respostas expõe que eles têm percepção 

da relação entre esses conceitos e situações de investigação criminal e, portanto, 

compreendem que substâncias e reações químicas são fundamentais nessas 

situações. As autoras Macedo e Penha (2014) dialogam que o ensino de Química 

precisa ser relevante na formação de cidadãos comprometidos com a sociedade, pois 

essa ciência possibilita aos estudantes desenvolver senso crítico, tanto no que 

concerne a relações sociais quanto a tecnológicas.  

Após os alunos responderem às questões, foi realizada com toda a turma uma 

discussão sobre as atividades propostas. Logo após perguntá-los sobre o que eles 

achavam das atividades e acerca de como avaliavam os questionamentos que lhes 

foram feitos, toda a turma ficou em silêncio. Então perguntei novamente, e, aos 

poucos, foram surgindo alguns comentários. Como eu gostaria de saber o que eles 

pensavam, insisti, e eles responderam que já havia respondido na folha que foi 

entregue com as perguntas. Nesse momento, houve novamente mais uma insistência 

Técnicas e 
produtos para 
identificação 

Valoriza o método 
para identificação 

utilizado 
01 

Comparação de 
DNA 

Frase sem sentido 
Não detalha a 

resposta 
02 
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da professora, pois, ela gostaria de saber mais sobre o que eles pensavam. Em 

seguida, os alunos respondem que não sabiam como fazer essa discussão. 

Já era esperado o fato de eles não estarem habituados a trabalhar com 

atividades de caráter investigativo. Como a instituição utiliza o método tradicional de 

ensino, eles têm sempre o costume de realizar as atividades dos vestibulares ou do 

Enem. No entanto, eu não esperava uma resposta carregada de desânimo ou até 

mesmo em tom de inferioridade. Nesse momento, percebi mais uma vez o quanto a 

atividade realizada era importante. Sua aplicação fornecia dados os quais deveriam 

ser usados não apenas para uma pesquisa acadêmica. Aquelas respostas não 

servem simplesmente para verificar o nível de conhecimento que os alunos tinham 

sobre certo assunto. Acredito que suas falas em relação ao não saber como fazer o 

exercício e o tom empregado apontam para o fato de que o ensino pode ser 

tradicional, mas não o tempo inteiro. É preciso aprender mais que fórmulas e números. 

Precisa existir um estímulo, algo muito maior que notas. 

A partir dessa aula, pensei em maneiras de se trabalhar as questões com os 

alunos de modo com que eles não se sentissem tão cobrados em relação às 

respostas, apesar de que, em nenhum momento, elas foram exigidas deles. No 

entanto, acreditamos em que a vivência escolar a que eles estão habituados 

inconscientemente faz com que eles tenham a percepção de que o professor sempre 

está interessado em uma resposta final, em uma pontuação específica que lhes 

garanta a aprovação ou em determinados números de acertos. Lima (2015) concorda 

que atividades investigativas em turmas de ensino tradicional rompem com o processo 

até então vivenciados por eles, pois elas demandam uma forma de pensar diferente 

do cotidiano dos estudantes. 

Foi necessário articular uma abordagem na qual eles se sentissem “livres” para 

responder o que realmente pensavam sobre as atividades propostas e quais ideias 

eles tinham para elaborar uma possível solução para os problemas. Ou seja, foi 

preciso pensar estratégias que os levassem a responder sem que se sentissem 

cobrados ou exigidos a dar uma resposta padrão que no entendimento deles fosse a 

“resposta certa”. Trabalhar e estimular os estudantes a responder criticamente o que 

era proposto, sem a obrigatoriedade de se aterem ao certo e ao errado, foram pontos 

primordiais. Fez-se necessário esclarecer que se objetivava que eles opinassem e 
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discutissem aquilo que eles sabiam, buscando associar suas respostas às 

informações a que eles tinham acesso tanto no contexto cotidiano; quanto, escolar.  

A ocorrência de dificuldades durante a aplicação de atividades do tipo das que 

foram propostas nesta pesquisa não se restringe apenas aos alunos. Ao professor, 

durante esse processo, também são feitas grandes exigências que incluem, por 

exemplo, a organização da sala e do tempo das aulas. A motivação é extremante 

relevante para que os alunos se envolvam com a aprendizagem; é importante, nesse 

momento, adequar a proposta de investigação ao contexto de cada sala (LIMA, 2015).  

 

7.2. Identificando as práticas epistêmicas 

 

Na segunda aula, buscamos problematizar uma situação na qual os alunos 

pudessem pensar e elaborar uma hipótese sobre esse problema. A primeira aula foi 

para conhecer as ideias que os alunos tinham sobre a Química e qual a sua 

participação em investigações criminais. Essa etapa foi fundamental, pois, a partir de 

suas ideias, eles ampliaram as possibilidades de hipóteses que seriam usadas a para 

resolução de um problema, ou seja, chegaram à segunda aula, trazendo informações 

pensadas anteriormente. Essa relação entre as aulas também é muito importante para 

o professor.  A partir do momento em que ele já conhece o que os alunos sabem sobre 

o assunto abordado, é possível traçar estratégias e caminhos para a próxima aula a 

ser trabalhada, permitindo que seus alunos consigam desenvolver um pensamento 

cientifico (AZZOLIN, 2012). 

Ao distribuir o material aos alunos, reafirmamos que o importante é que eles 

respondessem o que pensavam sobre o modo como resolver o problema. 

Ressaltamos que seria oportuno eles buscarem a resolução, fazendo associações 

com o que eles conheciam sobre aquele assunto. Foi esclarecido que não havia uma 

resposta certa ou errada e que o objetivo principal era analisar as ideias que eles 

tinham, a maneira com que eles pensavam em solucionar a questão. Esse momento 

retoma o que debatemos ao final da análise da primeira aula, isto é, a tentativa de 

demostrar aos alunos que eles têm liberdade de pensar e de expor suas ideias, sem 

o medo de responder incorretamente. 
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Buscamos identificar as práticas epistêmicas mobilizadas pelos estudantes 

nessa e nas próximas aulas que seguiram. Como proposto por Silva (2015), as 

práticas epistêmicas, no contexto das atividades propostas, são empregadas no 

sentido de produzir e comunicar o conhecimento. Essas práticas equivalem tanto às 

ações que os alunos reunirão na tentativa de desenvolver as respostas para as 

questões solicitadas pelo professor, quanto ao comportamento social que eles 

apresentarão durante as aulas.  

Passaremos para a análise da primeira questão da segunda aula. Essa aula foi 

realizada em grupo. Apresentamos um problema que tratava da contaminação das 

cédulas de dinheiro por cocaína. Essa informação foi obtida a partir de uma 

reportagem que abordava o fato de que a maioria das notas na Europa e nos Estados 

Unidos eram contaminadas. Dessa forma, fizemos o seguinte questionamento: Se as 

notas fossem retiradas de um caixa eletrônico, elas estariam contaminadas?  

Reunimos as respostas dos alunos no Quadro 3. 

Quadro 3 – Transcrição das respostas referente a questão 01 da segunda atividade 

 

 
Seu dinheiro pode estar contaminado com cocaína? 

 
Adaptado de: Is Your Money Laced with Cocaine? — Chromatography Investigates. 17 de março de 2017. Disponível em: 
https://www.chromatographytoday.com/news/lc-ms/48/breaking-news/is-your-money-laced-with-cocaine-mdash-
chromatography-investigates/42123. Acesso em 27 de agosto de 2018. 

 
 Quando ouvimos alguém dizer dinheiro sujo, logo pensamos, dinheiro adquirido por meios 
ilícitos. No entanto, as cédulas de dinheiro podem estar contaminadas com substâncias ilícitas. O que?! 
Isso não seria fake news?! Não é! Vários estudos ao longo dos anos indicaram essa contaminação. 
 Em algum momento no início dos anos 90, sugeriu-se que as cédulas de dinheiro eram 
contaminadas por cocaína, e estudos confirmaram essa hipótese tanto na Europa quanto nos EUA. O 
problema era tão grande nos EUA que as pessoas não podiam ser presas se cães farejadores 
detectassem cocaína, já que a fonte poderia ser cédulas. Um importante estudo publicado em uma 
revista científica, com cédulas que vieram de investigações criminais envolvendo cocaína e outras de 
circulação normal, indicou que 93% das notas estavam contaminadas com cocaína. Isso que é dinheiro 
sujo! E o seu dinheiro?! Está contaminado com cocaína? 
 Calma! Não vamos gastar o seu dinheiro para essa análise. Utilizaremos cédulas que foram 
retiradas diretamente de um caixa eletrônico. O que você acha? Está contaminada ou não? Registre 
sua resposta abaixo. 

 

 

Grupo (G) Transcrição das respostas 

Grupo 1 
(G1) 

“Não está contaminado, pois essas cédulas que são retiradas 
de um caixa eletrônico têm pouco contato com as pessoas”. 
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Grupo 2  
(G2) 

 

“Sim, mas não cocaína”. 

Grupo 3 
(G3) 

“Pode estar contaminado pois as cédulas de dentro do caixa 
podem ser de depósitos feitos por outras pessoas.” 

Grupo 4 
(G4) 

“Porque as cédulas passam de mão em mão”. 
 

A segunda questão dessa atividade foi relacionada à identificação de 

substâncias. Perguntamos a eles: i) como uma substância ilícita (a cocaína) pode ser 

identificada e ii) quais conhecimentos químicos eles utilizariam para esse 

procedimento. As respostas foram transcritas no Quadro 4.  

Quadro 4 – Transcrição das respostas referente a questão 02 da segunda atividade 

 

            
No estudo que mencionamos anteriormente foram analisadas 4.100 notas. Você já pensou como 

seria essa análise? Difícil, não é?! Mas vamos pensar um pouco! Como você analisaria uma cédula de 
dinheiro para identificar uma substância ilícita, neste caso, a cocaína? Para isso, utilize seus 
conhecimentos de química adquiridos anteriormente. Deixe tudo registrado abaixo.  

 

 

Grupo (G) Transcrição das respostas 

Grupo 1 
(G1) 

“Sim. Analisaríamos todas as notas envolvendo-as em 
substâncias químicas capaz de identificar resíduos de cocaína”. 

Grupo 2  
(G2) 

 

“Usar produtos e luzes capazes de identificar. Capazes de 
ocorrer reações químicas”. 

Grupo 3 
(G3) 

“Utilizar elementos que reagem a cocaína no experimento para 
identificação da cocaína. Comparar duas notas. Uma normal e 
uma contaminada e analisar as diferenças”. 

Grupo 4 
(G4) 

“Lâmpada de LED que identifica substâncias, se identificar, 
manda para o laboratório que identifica a droga”. 

 

Na terceira questão, foi questionada a quantidade de substâncias químicas 

existentes. O enunciado dessa questão trazia a informação de que a quantidade de 

substâncias conhecidas atualmente é um número muito alto e, em seguida, solicitava 

que os alunos discutissem em grupo e descrevessem quais mecanismos eles 
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utilizariam para estudar todas essas substâncias. As respostas estão transcritas no 

Quadro 5.  

Quadro 5 – Transcrição das respostas referente a questão 03 da segunda atividade 

 

         Você já imaginou a quantidade de substâncias químicas conhecidas até o momento? Um milhão?! 
Dez milhões?! É muito mais! De acordo com o CAS (do inglês, Chemical Abstracts Service), uma 
divisão da Sociedade Americana de Química que mantém um banco de dados com informações sobre 
todas as substâncias químicas conhecidas, são mais de 144 milhões.  Imagine estudar cada uma 
dessas substâncias! Discuta com seu grupo e descreva abaixo qual(is) estratégia(s) vocês utilizariam 
para estudar todas essas substâncias. 
 

 

Grupo (G) Transcrição das respostas 

Grupo 1 
(G1) 

“Iremos estuda-las dividindo em grupos de acordo com suas 
propriedades. Por exemplo separa-las em ponto de fusão e 
ebulição, em maleabilidade, toxicidade, etc.” 

Grupo 2  
(G2) 

 

“Agrupar.” 

Grupo 3 
(G3) 

“Dividir as substâncias em diferentes grupos e criar banco de 
dados.” 

Grupo 4 
(G4) 

“Separando por etapas, fazendo testes, analisando as 
características.” 

 

Não estamos propondo uma lista ao estabelecermos as práticas que foram 

identificadas nesse trabalho. É importante deixar claro que as práticas que 

identificamos foram as oportunizadas durante a análise das respostas dos alunos. 

Analisamos como as atitudes e as explicações dos estudantes se encaixam nas 

descrições que Silva (2015) propõe, e também como a nossa nova tentativa de buscar 

dos alunos exatamente as ideias sobre as questões, permitiram associar essas ações. 

Porém, perceber as práticas epistêmicas no sentido de construir o conhecimento mais 

próximo do científico, mas não necessita obrigatoriamente de ser.   

Os alunos não têm a obrigação de pensar como cientistas, o que buscamos é 

que eles se motivem a apresentar suas ideias e que articulem os problemas com o 

conhecimento que eles construíram ao longo da vida escolar e social. No entanto, não 

esperamos que eles mudem completamente suas posturas a partir das aulas dadas 
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ou que façam todas as associações propostas sempre. Intencionamos, pelo menos, 

iniciar esse processo de associação de conhecimentos, que é longo, e que não se 

encerrará em uma sequência de nove aulas. 

Analisando a descrição das práticas epistêmicas apresentada por Silva (2015), 

identificamos, na primeira questão, que os alunos estavam elaborando hipóteses, no 

momento em que apresentavam uma explicação para o problema estudado. Quando, 

por exemplo, o G1 diz: “Não está contaminado, pois essas cédulas que são 

retiradas de um caixa eletrônico têm pouco contato com as pessoas. ”. 

Araújo (2008) discute em seu trabalho que essa categoria é relativa às 

possíveis respostas que os alunos encontraram para resolver o problema. 

Percebemos isso quando os alunos sugerem que as cédulas de dinheiro ainda não 

estão contaminadas, uma vez que ainda houve pouco contato como as pessoas, já 

que elas acabaram de ser retiradas do caixa eletrônico. No entanto, os estudantes 

não mencionaram a possibilidade de as máquinas usadas para contar o dinheiro nos 

bancos já estarem contaminadas. Dessa forma, o fato de as cédulas de dinheiro serem 

retiradas do caixa eletrônico não garante que elas não estejam contaminadas.   

Na segunda questão, eles planejam a investigação e definem estratégias para 

resolver o problema. Isso se dá quando, por exemplo, G3 afirma: “Utilizar elementos 

que reagem a cocaína no experimento para identificação da cocaína”. 

Nota-se que os estudantes usaram o termo “elemento” de forma equivocada, 

pois não seriam utilizados elementos para a identificação da cocaína, mas 

substâncias. No entanto, conforme Araújo (2008) enfatiza, nesse momento de 

resposta, os estudantes elaboraram uma prática epistêmica como estratégia para 

resolver o problema. Relacionando essa categoria com o objetivo do problema 

proposto por Carvalho (2013), concordamos também que os alunos nesse momento 

pensam em procedimentos que utilizarão para resolvê-lo. 

Na terceira questão, a prática identificada foi fazer previsões. Mesmo que ainda 

algumas ideias apresentem alguma incoerência, eles indicaram possíveis resultados 

a partir das hipóteses propostas (SILVA, 2015). “Iremos estudá-las dividindo 
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em grupos de acordo com suas propriedades. Por exemplo separá-las em 

ponto de fusão e ebulição, em maleabilidade, toxicidade, etc.”. Conforme 

indicado pelo grupo codificado como G1, ao agrupar as substâncias de acordo com 

suas propriedades como, por exemplo, maleabilidade, os estudantes buscam 

informações que eles já possuem (CARVALHO, 2011). O domínio da propriedade 

citada, provavelmente, foi adquirido a partir do estudo das propriedades dos materiais, 

feito no primeiro ano do Ensino Médio quando iniciaram o estudo da Química.   

Na segunda aula, não houve discussão para que se não influenciasse as 

propostas de resolução do problema trazidas pelos estudantes. A partir dessas 

propostas é que eles verificarão, nas próximas aulas, se o que planejaram é 

compatível (CARVALHO, 2013).  

É importante mencionar que, em algumas atividades, as questões foram 

entregues à medida que eles iam fazendo os exercícios, já que, o texto ou a questão 

seguinte poderiam influenciá-los na atividade em que estavam. 

Depois de criarmos um primeiro momento, tratando sobre a importância da 

Química nas investigações e sobre como ela tem participação direta na identificação 

de substâncias nesses contextos investigativos, podemos agora perceber uma 

relação entre as respostas da primeira e da segunda aula. Mortimer (1996) argumenta 

que o professor propicia aos alunos situações acerca do conteúdo as quais se valem 

de suas concepções prévias e que, a partir dessas situações e desses conhecimentos 

prévios, os alunos constroem pontos de vista sobre fenômenos científicos.  

Essa interação estabelecida entre o professor e o aluno aponta o docente como 

uma autoridade social e epistêmica. Sua atuação possibilita o desenvolvimento de um 

engajamento dos estudantes com o problema escolar. Dessa forma, essa interação, 

tendo —  sobretudo  —  a investigação aliada à possibilidade de oportunizar as práticas 

epistêmicas, permite a construção de conceitos científicos (SASSERON e  DUSCHL, 

2016).  

Após a aplicação dessa segunda atividade e das minhas leituras, percebi como 

o papel do professor é primordial para a construção de ideias e do conhecimento. Foi 

possível entender e notar, na prática, como temos o controle em articular o 

desenvolvimento da aprendizagem. Como já descrito, durante a minha vivência em 
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sala de aula, o papel de transmitir o conhecimento parte sempre da minha posição, 

essa transmissão é direcional e de único sentido.  No entanto, quando temos a 

possibilidade de estabelecer novos percursos de ensino, vivenciamos a prática de 

lecionar sob uma outra ótica. Observei como os estudantes possuem senso crítico e 

como essa tentativa de dinâmica transforma as dimensões da sala de aula. Acima de 

tudo, é compreender que, naquele espaço, existem vários detentores de informação 

e como isso forma uma rede de conhecimento. 

Da terceira aula até o experimento, solicitamos que eles trabalhassem em 

grupos. A atividade dessa terceira aula foi relacionada a última questão da aula 

anterior, momento que tratava do número de substâncias químicas conhecidas e de 

como identificá-las. Nessa atividade, a proposta foi classificar as substâncias como 

orgânicas ou inorgânicas e, em seguida, justificar a classificação apontada. Para isso, 

foi disponibilizado um quadro contendo várias substâncias, algumas de suas 

propriedades e suas fórmulas moleculares e mínimas. As respostas que tornaram 

consenso nos grupos foram transcritas no Quadro 6. 

Quadro 6 – Transcrição das respostas referentes à atividade da terceira aula 

 

             
         Impossível estudar cada uma dessas substâncias! No entanto, de um modo geral, elas podem 
ser agrupadas e estudadas conjuntamente em grupos diferentes. Mas como podemos agrupá-las? Do 
ponto de vista químico, basicamente, as substâncias são agrupadas em orgânicas e inorgânicas. 
Cabe lembrar que, as palavras orgânica e/ou orgânico na Química não são sinônimas de alimento 
orgânico, produto orgânico, agricultura orgânica etc. Podemos perceber que, na Química, a relação 
entre os termos orgânico e os organismos vivos não pode ser feita. Isso significa que as substâncias 
orgânicas podem ser produzidas artificialmente e, não somente, pelos organismos vivos como já se 
pensou. Esse agrupamento das substâncias em orgânicas e inorgânicas tem sido estabelecido pelas 
suas propriedades físicas e químicas, conforme indicado no Quadro 1. 

 
Quadro 1: Propriedades físicas e químicas de algumas substâncias orgânicas e inorgânicas. 

Substância 
Temperatura 

de fusão 
Temperatura 
de ebulição 

Solubilidade 
em água 

Condutividade 
em solução 

aquosa 
Inflamabilidade 

Fórmula 
Molecular/ 

Mínima 

Hexano - 95oC 69oC Insolúvel Não conduz Muito 
inflamável 

C6H14 

Nitrato de 
cálcio 

561 oC Decompõe Solúvel Conduz Não é 
inflamável 

Ca(NO3)2 

Butano - 140oC - 1oC Insolúvel Não conduz Muito 
inflamável 

C4H10 

Cloreto de 
sódio 

801oC 1.413 oC Solúvel Conduz Não é 
inflamável 

NaCl 

Clorofórmi
o 

- 64oC 62 oC Pouco 
solúvel 

Não conduz Muito 
inflamável 

CHCl3 

Sulfato de 
potássio 

1.069 oC 1.689 oC Solúvel Conduz Não é 
inflamável 

K2SO4 

 
 Analisando as informações do Quadro 1, classifique as substâncias em orgânicas e 
inorgânicas e justifique sua classificação. 
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Grupo (G) 
Transcrição das respostas 

Grupo 1 
(G1) 

“A partir dos conhecimentos prévios, sabemos que compostos 
orgânicos são aqueles formados por carbono e hidrogênio, 
contendo, ou não moléculas distintas. Logo, os compostos 
orgânicos são hexano, butano e clorofórmio. 
E os inorgânicos são: nitrato de cálcio, cloreto de sódio e 
sulfato de potássio.”. 
 

Grupo 2  
(G2) 

 

“1) orgânico – C e H 
2) Inorgânico- Outros elementos 
3) orgânico – C e H 
4) inorgânico – outros 
5) orgânico – C e H 
6) inorgânico – outros 
Orgânico- padrão, se você observar as orgânicas são 
insolúveis, não conduz, muito inflamável, exotérmicas. T F 
muito baixo, e T E muito baixo comparado com inorgânico.”. 

Grupo 3 
(G3) 

“Orgânicos: hexamo, butano, clorofórmio 
Inorgânicos: Nitrato de Cálcio, cloreto de sódio, sulfato de 
potássio. 
São orgânicos, pois são muito inflamáveis e formados 
primordialmente por C e H, além de conseguirmos interagir, 
baixos pontos de fusão e são insolúveis. São inorgânicos pois 
não conseguimos interagir e não são inflamáveis, altos pontos 
de fusão e são insolúveis em sua maioria.”. 

Grupo 4 
(G4) 

“As substancias orgânicas são inflamáveis compostas por C e 
H, e nós não interagimos com elas.”. 

 

A partir das transcrições, percebemos que os alunos classificam corretamente 

as substâncias a partir das propriedades informadas e que conseguem fazer uma boa 

leitura do quadro com as propriedades das substâncias. Os estudantes coletam dados 

do quadro e consideram diferentes fontes de dados para classificar as substâncias, 

indicando a mobilização de duas práticas epistêmicas. Ao mencionarem que utilizam 
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os conhecimentos prévios, eles estão considerando outra fonte de dados, visto que a 

professora/pesquisadora já discutiu o tema com eles em algum momento anterior à 

sequência. Porém, os conhecimentos prévios são conhecimentos irrefletíveis e 

inconscientes. Nessa situação, os alunos citam-nos em uma referência a algum saber 

que antecede as suas respostas, ou seja, mencionam algo que eles já aprenderam 

anteriormente. Não vamos substituir o termo “conhecimentos prévios”, porque se trata 

de uma transcrição. No entanto, é necessário refletir que, nesse momento, há uma 

diferença em relação ao que foi proposto incialmente na sequência. 

 Acreditamos também, que citar não caberia nesta situação, pois os estudantes 

não fazem uma “referência explícita [...] a algum conhecimento de autoridade 

(professora [...])” (SILVA, 2015; p. 62). Desatacamos que essa atividade não foi, de 

fato, a resolução do problema, mas uma forma de oferecer suporte para que eles 

sistematizem as ideias e consigam resolver o problema proposto. Após os alunos 

responderem essa questão, o registro produzido pelo grupo foi recolhido e uma 

discussão foi realizada. Nessa discussão, os alunos se sentiram mais confiantes em 

defender suas respostas. Acreditamos que isso se deu pelo fato de essa questão ter 

uma certa semelhança com as questões a que eles estão habituados a realizar.  

Acreditamos também em que concepções e atitudes que os alunos já possuíam 

em relação a essa atividade colaboraram para essa confiança. Ou seja, percebemos 

como os estudantes mantêm certas convicções e como são resistentes a mudanças. 

É nítido que existe uma resistência a mudar um conhecimento prévio, um saber 

anterior à experiência de uma nova aprendizagem. Quando a atividade tem uma 

abordagem com características investigativas, os alunos demonstram, talvez pelo 

medo de errar, uma certa desconfiança em responder. Porém, quando apresentamos 

a eles uma atividade que guarda semelhanças com as que eles fazem em seu dia a 

dia escolar, essa postura de precaução muda, e eles já se sentem mais seguros.  

Nesse sentido, Mendonça (2016) apresenta que é comum que o aluno traga a própria 

cultura para o processo educativo, ou seja, suas ideias, suas explicações e suas 

práticas cotidianas acompanha-no durante o processo de aprendizagem. 

Na atividade da quarta aula, afirmamos que o Quadro 1 da questão anterior 

trazia substâncias cuja classificação como orgânicas ou inorgânicas se dava por 

propriedades bem definidas. Entretanto, não é sempre que isso acontece, ou seja, em 

alguns casos, essas propriedades não são bem delimitadas. Dessa maneira, pedimos 
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que eles pesquisassem substâncias, nas quais essas diferenças não fossem tão 

perceptíveis. No Quadro 7, apresentamos as transcrições das respostas registradas 

por cada grupo. 

Quadro 7– Transcrição das respostas referentes à atividade da quarta aula 

 

            No caso das substâncias apresentadas no Quadro 1, podemos classificá-las da seguinte 
maneira: i) orgânicas – hexano, butano e clorofórmio e, ii) inorgânicas – nitrato de cálcio, cloreto de 
sódio e sulfato de potássio. De um modo geral, as substâncias orgânicas possuem temperaturas de 
fusão e ebulição baixas, são praticamente insolúveis em água, não conduzem corrente elétrica em 
solução aquosa e são altamente inflamáveis. Note que as propriedades das substâncias inorgânicas 
são o oposto: temperaturas de fusão e ebulição elevadas, são muito solúveis em água, conduzem 
corrente elétrica em solução aquosa e não são inflamáveis. No entanto, nem sempre as diferenças 
entre as propriedades das substâncias orgânicas e inorgânicas são tão significativas assim, gerando 
algumas dificuldades para essa classificação. E agora?!  

Vamos pesquisar! Escreva algumas substâncias orgânicas e inorgânicas que não possuem 
diferenças tão significativas como as que foram apresentadas no Quadro 1. 
 

Grupo 

(G) 

Transcrição das respostas 

Grupo 1 
(G1) 

“Álcool, cetona, ácido carboxílico, amina, amida, haleto 
orgânico. 
Inorgânicas – Cloreto de sódio, cloreto de potássio, ácido 
clorídrico.”. 

Grupo 2  
(G2) 

 

“NaCl, Sacarose, Etanol, Metanol 
CaCO3, éter etílico, sulfeto de ferro, tetracloreto de carbono 
Carboidratos, proteínas, lipídios 
Hexano, Butano, Clorofórmio 
Nitrato de cálcio, cloreto de sódio, sulfato de potássio.”. 

Grupo 3 
(G3) 

“Etanol, Acetona, Cerveja, Vodka.”. 
Grupo 4 

(G4) 
“Solúveis em água: 
Orgânicas: açúcar, álcool comum, acetona e ácido acético 
Inorgânicas: cloreto de potássio, cloreto de prata, brometos e 
iodetos.”. 

 

Percebemos que a maioria dos grupos identificou a solubilidade em água como 

uma propriedade que pode ser comum aos dois grupos de substâncias e, dessa forma, 

não ser uma possibilidade definitiva para a classificação. O próprio comando da 

atividade promovia a busca por diferentes fontes de dados. Silva (2015) afirma que 
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considerar diferentes fontes de dados é uma prática epistêmica, pois enquadra as 

ações que os alunos realizaram quando buscaram novas informações para solucionar 

o problema. No entanto, essa atividade também não era, de fato, a resolução do 

problema, mas poderia contribuir para a organização das ideias dos estudantes, 

preparando-os para esse momento de resolução. Outros aspectos que nos chamaram 

a atenção estão relacionados i) à ausência de uma justificativa para a classificação 

proposta pelos estudantes; ii) à apresentação de alguns grupos funcionais e não, 

necessariamente, o apontamento de substâncias e iii) à dificuldade de se reconhecer 

a diferença entre substâncias e misturas, notada por meio da indicação de cerveja e 

de vodka.  

 Ao terminarem a atividade, fizemos uma discussão, na qual os estudantes 

justificaram que a classificação indicada por eles se explica pela polaridade. 

Percebemos a dificuldade de os estudantes compreenderem que um só modelo não 

dá conta de explicar todas as propriedades. 

 Na atividade da quinta aula, debatemos sobre as substâncias as quais, como 

informado na atividade da aula anterior, tinham características em comum. Em 

seguida, pedimos que eles analisassem algumas fórmulas moleculares e que 

observassem o que havia de comum entre as substâncias consideradas orgânicas. 

Fizemos o mesmo pedido para as substâncias inorgânicas, conforme se nota a partir 

das repostas descritas no Quadro 8. 

Quadro 8 – Transcrição das respostas referentes à atividade da quinta aula 

 

Por exemplo, o etanol (C2H6O), uma substância orgânica, é solúvel em água, que seria uma 

propriedade das substâncias inorgânicas. A amônia (NH3), uma substância inorgânica, possui 

temperaturas de fusão e ebulição baixas, propriedades das substâncias orgânicas.  E agora?! Vamos 

analisar todas as fórmulas moleculares e mínimas apresentadas até o momento: C6H14, C4H10, CHCl3 

e C2H6O (substâncias orgânicas) e Ca(NO3)2, NaCl, K2SO4 e NH3 (substâncias inorgânicas). O que há 

em comum entre as substâncias orgânicas? E entre as inorgânicas? 
 

 

Grupo 

(G) 

Transcrição das respostas 

Grupo 1 
(G1) 

“As substâncias orgânicas apresentadas são hidrocarbonetos. 
As inorgânicas não possuem carbono.”. 

Grupo 2  
(G2) 

“Orgânicas: possui cadeia carbônica.”. 
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 “Inorgânicas: possuem o mesmo tipo de ligação.”. 
“Possuem polaridade comum.”. 

Grupo 3 
(G3) 

“Orgânicas: a maioria não são solúveis em agua, todos têm 
carbono, ponto de fusão e ebulição baixo, tem região apolar.”. 
“Inorgânicas: a maioria são solúveis, pontos de fusão e 
ebulição alto, região polar.”. 

Grupo 4 
(G4) 

“Orgânicas: formadas por C e H. 
Inorgânicas: São sais, um metal e outro ametal.”. 

  

 A partir dos registros dos estudantes, percebemos que eles concluem a 

questão colocada. Nascimento (2015) concorda que os alunos concluem quando 

consideram que já tenham encerrado as ideias sobre determinado fenômeno, quando 

usam justificativas que defendem a conclusão tomada. No entanto, algumas 

inconsistências do ponto de vista químico foram percebidas nas respostas analisadas, 

por exemplo, o fato de as substâncias inorgânicas não possuírem carbono; são sais, 

formadas por metal e ametal etc. Esperávamos que eles problematizassem, 

questionando que o átomo de carbono por si só não garante a classificação da 

substância como orgânica. A prática problematizar é empregada quando o aluno 

retoma o problema e sinaliza uma motivação para o início de uma discussão 

(NASCIMENTO, 2015). Além disso, o fato de as substâncias orgânicas possuírem, 

em geral, átomo de hidrogênio ligado ao átomo de carbono pode dar um indício de 

que seja orgânica, mas vale sempre lembrar que o ácido cianídrico possui átomo de 

hidrogênio ligado ao átomo de carbono, mas é classificado como inorgânico. A 

atividade proposta para a quinta aula também foi recolhida, e os erros conceituais 

mencionados anteriormente foram discutidos com os estudantes.  

 A sexta aula foi a realização do experimento. Nesse momento, a 

professora/pesquisadora entregou um texto sobre os grupamentos funcionais, 

distribuiu os reagentes e materiais para o teste das hipóteses e escreveu a fórmula 

estrutural da cocaína no quadro. Não foi entregue nenhum roteiro, orientando como 

os alunos deveriam conduzir a realização do experimento, dado que a intenção era 

realmente fazer com que eles estabelecessem os procedimentos a serem adotados e 

executassem o experimento.  
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 Listamos a seguir os materiais e reagentes utilizados na aula experimental: i) 

cédula de dinheiro, ii) soluções controle para verificar se o reagente específico para o 

teste está em condições de uso, iii) reagentes específicos para identificação dos 

grupos funcionais, iv) recipientes para os testes, v) solvente (etanol), vi) tesoura, vii) 

pinça e viii) fita adesiva. 

 As substâncias utilizadas não foram identificadas. Uma de nossas pretensões 

era verificar quais seriam as conclusões e as respostas que eles apresentariam na 

resolução do experimento. Um dos reagentes necessários para a identificação de um 

dos grupos funcionais presentes na cocaína também não foi disponibilizado para os 

estudantes. Também gostaríamos de verificar se eles reconheceriam que essa análise 

não seria possível.  

 É importante detalhar que não esperamos respostas certas ou erradas dos 

alunos. Gostaríamos de verificar exatamente quais as atitudes e os procedimentos 

eles utilizaram na execução do experimento. No entanto, analisando as práticas 

epistêmicas que emergiram, percebemos que os estudantes não planejaram a 

investigação, ou seja, não traçaram as estratégias para o teste das hipóteses (SILVA, 

2015). Eles foram imediatamente utilizar os materiais para executar o experimento, 

conforme indicado nas figuras a seguir.  

 

Figura 2- Kits utilizados na aula experimental 
FONTE: Acervo próprio (2019). 
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Figura 3 – Identificação das substâncias pelos grupos 

           FONTE: Acervo próprio (2019). 

 

 Os estudantes da turma na qual as atividades foram aplicadas nunca haviam 

realizado experimentos durante as aulas de química. Percebemos que essa aula foi 

um momento de euforia para eles. Durante todo o tempo em que eles executavam os 

experimentos, a professora/pesquisadora incentivava que eles registrassem tudo e 

orientava-os sobre os procedimentos, mas, em nenhum momento, ela dirigiu o que 

eles deveriam fazer. A seguir, os registros fornecidos por cada grupo de estudantes 

foram transcritos, bem como as figuras dos materiais utilizados por eles.  

Quadro 9 – Transcrição das respostas do grupo1(G1) e figura 4 da identificação dos testes 

 

Transcrição das respostas do G1 Imagem de identificação dos testes do G1 

Bicarbonato + ácido crômico = 
laranja 

Permanganato de potássio + ácido 
crômico = roxo 
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Ácido carboxílico + bicarbonato = 
gás 

 

 

Figura 4 - Identificação dos testes do Grupo 1 
FONTE: Acervo próprio (2019). 

Ácido carboxílico + NaOH = não 
obteve resultado 
Permanganato + ácido crômico = 
permanganato não mudou de cor 

 

Quadro 10 – Transcrição das respostas do grupo 2(G2) e figura 5 da identificação dos testes 

 

Transcrição das respostas do G2 Imagem de identificação dos testes do G2 

Ligação instaurada – ficou 
marrom, roxo + vinagre 

 

Figura 5 - Identificação dos testes do Grupo 2 

 
FONTE: Acervo próprio (2019). 

Vinagre + roxo +X= substancia 
ficou quente, mas não mudou 
 
Roxo + vinagre = ficou marrom 

 
Quadro 11 – Transcrição das respostas do grupo 3(G3) e figura 6 da identificação dos testes 

 

Transcrição das respostas do G3 Imagem de identificação dos testes do G3 

Teste 2 – Vinagre + bicarbonato 
+ substancia B, mas não 
aconteceu nada, e a nota ficou 
igual. 
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Teste 3 – bicarbonato +B, como 
a nota não deu nada 

 

Figura 6 - Identificação dos testes do Grupo 3 

 
FONTE: Acervo próprio (2019). 

 

Teste 4 – Vinagre + A = liquido 
roxo 
Teste 5 – Azeite + bicarbonato + 
A +B = liquido com corpo de 
fundo 
Teste 6 – Bicarbonato + vinagre 
+ azeite + A + B = mistura 
heterogênea 
Teste 7 – A + B = não ocorre 
nada 
Teste 8 – Teste 4 + hidróxido de 
sódio = coloração mais próxima 
de marrom.  

 

Quadro 12 – Transcrição das respostas do grupo 4(G4) e figura 7 da identificação dos testes 

 

Transcrição das respostas do G4 Imagem de identificação dos testes do G4 

Vinagre e bicabornato: reage, 
coloração rosa, nenhuma 
alteração na nota 

 

 

Figura 7 - Identificação dos testes do Grupo 4 
 

FONTE: Acervo próprio (2019). 

 

Óleo, vinagre, bicarbonato: 
coloração verde na nota 
 
Bicarbonato, gliter e vinagre: 
reage, coloração roxa. Nota: 
de princípio vermelha, depois 
marrom, substancia 
insolúvel, cheiro forte 
 
Bicarbonato, gliter e vinagre: 
reage, coloração rosa, 
insolúvel e de cheiro forte. 
Nota: roxa, depois vermelha. 
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A partir das transcrições e dos registros realizados durante o experimento, 

percebemos que eles não mobilizaram algumas práticas epistêmicas: construir dados, 

considerar diferentes fontes de dados, citar, concluir, usar linguagem representacional 

(SILVA, 2015), dentre outras. Todos os grupos, basicamente, registraram as 

características dos reagentes e dos produtos e algumas evidências de reações 

químicas. Giane (2010) concorda que experimentos abertos demandam muito mais 

esforço e atenção dos alunos, pelo fato de se não indicar exatamente o caminho a ser 

seguindo, exigindo que estudantes reflitam e discutam sobre as possibilidades de 

solução. Ao mencionarmos neste trabalho que determinada prática epistêmica não foi 

mobilizada pelos estudantes não significa que buscamos apontá-las ou construir uma 

lista de práticas, mas que desejamos refletir sobre como oportunizá-las. Isso porque 

o surgimento dessa certa prática pode indicar engajamento dos estudantes 

(SASSERON e DUSCHL, 2016) e aprendizagem epistêmica (ARAÚJO e MORTIMER, 

2008). 

Porém, como já mencionado, os alunos participantes não têm o hábito de 

realizar atividades de caráter experimental. Então, por mais que algumas práticas não 

tenham sido observadas, não podemos afirmar que o experimento foi inválido. 

Percebemos, por exemplo, que todos os grupos identificaram, pelo menos, uma 

substância que foi disponibilizada. Logo, podemos deduzir que essa identificação se 

deu devido à pesquisa ao material que foi disponibilizado e a testes realizados por 

eles.  

Quando analisamos os registros por outra ótica, percebemos o quanto foi 

importante evocar, na primeira aula, os conhecimentos prévios dos alunos. Ao 

identificar algumas das substâncias, percebemos que eles testam suas hipóteses, ou 

seja, seus testes poderiam levá-los a identificar substâncias desconhecidas, 

substâncias diferentes daquelas que, inicialmente, eles estavam procurando. 

Alegro (2008) considera não são somente o conhecimento prévio, ou seja, os 

conhecimentos sobre um assunto já estudado, mas também as relações diretas ou 

indiretas que o aluno estabelece entre seus conhecimentos anteriores e o novo 

conhecimento aprendido.  



 

56 
 

No que se refere a uma aprendizagem epistêmica, percebemos que nossos 

dados revelam esse tipo de aprendizagem, afinal todo o conjunto de ações realizadas 

pelos alunos tem sim a capacidade de também favorecer a construção do 

conhecimento. Isso fica evidente ao observamos os procedimentos e as atitudes 

efetuadas durante a tentativa dos alunos de investigar suas hipóteses. “Os estudantes 

constroem e negociam valores para o que pode ser considerado como boas questões, 

métodos e respostas adequadas” (SILVA, 2015, p. 32.). 

  Após o experimento, na sétima aula, foi realizada uma sistematização coletiva 

do conhecimento (CARVALHO, 2013), para que os estudantes expusessem para toda 

a turma o que fizeram e quais as conclusões foram encontradas. Durante a discussão, 

os alunos não souberam informar se havia ou não cocaína no dinheiro. A 

pesquisadora questionou, se com os testes, seria possível chegar a uma decisão, se 

as substâncias disponibilizadas poderiam auxiliar nesse reconhecimento e como eles 

identificaram algumas substâncias.  

 Os alunos responderam que a identificação de algumas substâncias foi 

possível a partir do texto que lhes foi entregue.  Ao questioná-los sobre os grupos 

funcionais presentes na estrutura da cocaína e sobre o fato de os testes conseguirem 

ou não identificar o que foi pedido, alguns trouxeram uma resposta negativa, outros 

não souberam explicar. 

 Durante a discussão, foi possível perceber que havia dúvidas em relação à 

identificação de cocaína nas cédulas de dinheiro. Assim, a partir das intervenções 

realizadas pela professora/pesquisadora, eles perceberam que os experimentos 

realizados por eles não testavam as hipóteses e não contribuíam para a resolução do 

problema, ou seja, não eram suficientes para identificar se havia cocaína na cédula 

de dinheiro. Dessa forma, na oitava aula a professora/pesquisadora realizou o 

experimento com eles de forma demonstrativa, discutindo os resultados encontrados 

e quais os testes necessários para identificar os grupos funcionais da cocaína.  

A última atividade da sequência foi realizada na nona aula, consistindo na 

sistematização individual do conhecimento (CARVALHO, 2013). Por meio de uma 

questão que os alunos deveriam responder individualmente, solicitamos que eles 

utilizassem seus conhecimentos químicos para explicar o motivo do coma de um 

paciente que, supostamente, havia ingerido, em excesso, determinado medicamento. 
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Disponibilizamos também um exame toxicológico e a bula do medicamento (Apêndice 

E; p. 90-91) para que eles pudessem analisar outros fatores e fundamentar suas 

respostas. Neste dia, muitos estudantes faltaram, mas algumas práticas epistêmicas 

foram identificadas, conforme indicado no Quadro 13. 

Quadro 13 – Prática epistêmica identificada a partir dos registros escritos dos estudantes na atividade 
de sistematização individual do conhecimento 

 

Um paciente deu entrada na emergência do Pronto Socorro desacordado. Após diversos exames, 
os médicos diagnosticaram que ele estava em coma. A suspeita foi a ingestão de uma dose 
excessiva de um medicamento, chamado Doriden, que foi encontrado próximo ao paciente no local 
do resgaste. A bula do medicamento e um exame que foi realizado no paciente estão apresentados 
a seguir. Explique detalhadamente o motivo do coma. Para isso escreva um texto utilizando seus 
conhecimentos de química, as informações disponíveis e sua capacidade de convencer de que a 
sua explicação para o motivo do coma esteja correta. 

 

Práticas 
Epistêmicas 

Alunos Transcrição da resposta 

Elaborar hipótese 

E1 
 

“ também pode ter alergia ou tomou remédio junto com uma outra 
substância. ” 

Explicar 

“ ele desenvolveu o metabólito, mudando uma função orgânica 
(aumentou um OH) ” 

“mudando uma função orgânica (aumentou um OH). ” 
 

Concluir 

E3 

“levando a formação de metabolitos. Dessa forma, esses 
metabólitos sendo tóxicos em animais, também são tóxicos para 
os humanos. ”  

Explicar 
“à substância não identificada é o metabolito que uma estrutura 
molecular bastante semelhante” 

Elaborar hipótese 

E4 

“ provavelmente é fruto da ingestão simultânea de zalutabina e 
doriden (glutetimida)” 

Citar “resultando em um caso provável de neuropatia periférica”  

 
Explicar 

“Conclusão é possível devido ao exame médico ter resultado em 
glutetimida e outra substância não identificada” 

“ é possível relacionar esses dados a um possível coma alcoólico” 

Descrever 
E6 

“ com a mistura dele com substâncias fortes como álcool e 
principalmente codeína o efeito dela de forma exagerada” 

Concluir “por isso com essa mistura, o paciente entrou em coma” 

Descrever E8 

“tal substância a ser misturada com outras desencadeiam 
diversos problemas toxicológicos que levam ao coma” 

“ à substância encontrada pode ser codeína”  

“ à ingestão de grandes doses do medicamento pode levar o 
paciente ao que overdose, resultando no coma” 

“ a ingestão de álcool juntamente com o medicamento pode 
aumentar os efeitos depressor do Sistema nervoso, diminuindo a 
atividade cerebral”  

Descrever E9 

“ o nível de morfina induziu o paciente a entrar em estado de 
coma” 

“pelo efeito anestésico, e com alto nível de morfina no sangue e 
por esse medicamento inibir algumas funções cerebrais” 

Fazer previsões E10 

“a ingestão do remédio com outras substâncias (que não foram 
identificadas) pode ter levado ao coma”  
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Construir dados 

E 11 

“ o exame apresentou a presença de glutetimida e uma 
substância não identificada”   

Elaborar hipótese 

“a substância desconhecida pode ser um medicamento 
depressor do Sistema nervosa que aumenta o efeito dos 
medicamentos, ou pode ser codeína que converteu codeína em 
morfina” 

Elaborar hipótese E12 “ aliado a alguma outra substância, potencializou seu efeito” 

Não se identificam 
práticas 
epistêmicas 

E13 
“o que altera a estrutura química do Doriden” 

Não se identificam 
práticas 
epistêmicas 

E14 

“pois ele contém interações da glutetimida, que tem a mesma 
função do álcool, a ingestão de muito álcool, a ingestão de muito 
álcool resulta em coma alcoólico da mesma forma do 
medicamento.” 

Construir dados 

E18 

“Muitas pessoas têm problema de insônia” 

Fazer previsões 
“ a codeína que é uma droga que causa overdose, o que pode ter 
acontecido com o paciente citado, a ingestão de álcool com 
Doriden, causa coma também. ” 

Considerar 
diferentes fontes de 
dados 

E19 

“ a morfina é um medicamento dado a pacientes terminais para 
aliviar a dor”  

Elaborar hipótese 
“caso a substância identificada não seja codeína” 
 

Fazer previsões “este foi o motivo do coma” 

Elaborar hipótese 
E20 

“Junto a uma substancia não identificada que se confirmada 
codeína “ 

Fazer previsões “é transformada para morfina, que em excesso, leva ao coma. ” 

 

Ao utilizar a prática elaborar hipóteses, os alunos E1, E4, E11, E12, E18, E19 

e E20 traçam possíveis estratégias de resolução para o problema (SILVA, 2015). Isso 

se verifica quando, por exemplo, E1 diz que “também pode ter alergia ou tomou 

remédio junto com uma outra substância”. No entanto, somente os alunos E1, E 10, 

E19 e E20 utilizam também a prática fazer previsões para inferir o resultado a partir 

da hipótese elaborada (SILVA, 2015). Essa previsão se nota pelo registro de E10: “a 

ingestão do remédio com outras substâncias (que não foram identificadas) pode ter 

levado ao coma”.  

Nascimento (2015) concorda que, quando os alunos expõem ideias para os 

argumentos apresentados nas hipóteses baseando-se em conceitos já conhecidos, 

eles criam oportunidades para executar uma ação que torne legitima sua previsão 

para o resultado. 

Os alunos E11 e E18 utilizam o material disponibilizado para coleta e o registro 

de dados e, dessa maneira, utilizam a prática construir dados. E11 traz isso em “o 
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exame apresentou a presença de glutetimida e uma substância não identificada”. 

Essa prática foi oportunizada, pois, a partir dela, é possível estabelecer uma rota para 

resolver o problema solicitado. 

O aluno E19 já busca uma informação em outra fonte para solucionar o 

problema quando ele apresenta: “a morfina é um medicamento dado a pacientes 

terminais para aliviar a dor”. Essa informação não está presente no material. Logo, 

ele considera diferentes fontes de dados para expor sua afirmação.  Embora essa 

afirmação não seja o motivo real do coma, é importante considerar que esse estudante 

vai além do material disponibilizado para encontrar uma solução. 

Apenas os estudantes E3 e E6 utilizam a prática concluir, finalizando a questão 

proposta. E3 traz exatamente isso quando apresenta “levando a formação de 

metabólitos. Dessa forma, esses metabólitos sendo tóxicos em animais, também são 

tóxicos para os humanos.”. Por sua vez, E6 utiliza “mistura de substâncias fortes” 

como umas das possíveis razões para o coma. Apesar de concluir a questão, E6 se 

equivoca, já que o motivo apresentado não é o real causador do estado do paciente. 

O uso da prática de concluir foi oportunizado, uma vez que a atividade solicitava que 

os alunos explicassem o motivo do coma do paciente e, por consequência, 

concluíssem uma justificativa, porém poucos alunos a realizaram. 

Somente o estudante E4 utilizou a prática citar. Ele fez isso quando transcreveu 

as informações disponíveis em sua resposta, por exemplo: “resultando em um caso 

provável de neuropatia periférica”.  Foi oportunizado o uso da prática da citar, uma 

vez que o embasamento da resposta poderia se dar a partir das informações 

disponibilizadas aos alunos. 

A prática descrever também foi oportunizada, visto que ela aborda 

características da questão a ser trabalhada. Ela é identificada nos alunos E6, E8 e E9. 

Chamamos a atenção para os alunos E8 e E9 que apenas transcrevem em suas 

respostas partes do enunciado e de informações disponibilizadas, sem que cheguem 

a uma conclusão ou explicação para sua resposta. Quando oportunizamos a prática 

descrever, supomos que ela venha acompanhada de outras práticas para que se 

justifique os argumentos utilizados na resposta.  
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Os alunos E1, E3 e E4 e E10 utilizam a prática explicar quando estabelecem 

uma relação entre o fenômeno e o conceito, dando sentido ao fenômeno explicado. 

E3 nos mostra essa prática em “a substância não identificada é o metabolito que 

uma estrutura molecular bastante semelhante”. 

Por fim, nas respostas dos alunos E13 e E14 não foi possível identificar práticas 

epistêmicas. Em nenhum dos dois haviam registros que se enquadravam nas 

categorias propostas por Silva (2015). 

Além das práticas já mencionadas, foram oportunizadas, mas não 

identificamos, as seguintes práticas: exemplificar (quando eles poderiam apresentar 

um modelo teórico para ilustração) e ainda definir/conceituar (que atribuiria um 

significado a algum conceito). 

A maioria das práticas oportunizadas foi identificada, no entanto poucos alunos 

chegaram ao real diagnóstico. Apenas dois alunos identificaram a mudança na 

estrutura da substância como o verdadeiro motivo para o coma do paciente e 

mostraram que o produto formado é toxico para humanos.  

Dessa forma, a professora realizou com os alunos uma nova discussão a 

respeito dessa atividade. Nesse momento, foi possível evidenciar que houve uma 

mudança do grupo funcional na estrutura do metabólito formado devido ao excesso 

de medicamento que o paciente ingeriu. Essa nova substância é tóxica, e o coma foi 

diagnosticado por esse motivo. 

Embora os estudantes tenham mobilizado algumas práticas epistêmicas ao 

longo da sequência didática, percebemos que muitas vezes não havia uma articulação 

entre elas. Além disso, uma prática epistêmica que acreditávamos que fosse ser muito 

mobilizada, seja pela própria natureza da sequência didática, seja pelo conceito que 

foi estudado, usar linguagem representacional, não apareceu. Acreditamos que isso 

pode ter acontecido por não termos estabelecido, de fato, uma comunidade de prática 

(STROUPE, 2014). Essa comunidade de prática não se estabelece imediatamente, 

mas vai sendo construída ao longo do tempo (NASCIMENTO e SASSERON, 2017), 

pois  

Situar o sujeito epistêmico em uma comunidade relevante de conhecedores 

sugere uma visão da aprendizagem como socialização em modos de ser, 

conhecer, interagir e participar. A aprendizagem ocorre por meio da 
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participação e engajamento. Para que ocorra a participação é essencial o 

desenvolvimento de significados sociais para termos, conceitos, processos e 

formas de estar em um campo. Sob essa orientação, os professores 

pretendem envolver os alunos em práticas epistêmicas por meio de 

atividades de construção de conhecimento (Kelly e Licona, 2018; p.10; 

tradução nossa). 

 

Os três estudos citados anteriormente nos trazem alguns esclarecimentos ao 

explicitar que a mobilização das práticas epistêmicas ocorre, de fato, por meio do 

estabelecimento de uma comunidade de prática, na qual os sujeitos dessa 

comunidade (estudantes e professor) estabelecem modos próprios (específicos da 

disciplina de estudo, por exemplo, Química, Biologia, Física etc.) de ser, conhecer 

participar, interagir sobre determinado campo (disciplina). Dessa forma, a investigação 

sobre práticas epistêmicas precisa situar-se em contextos específicos e ocorrer in situ, 

por meio de uma análise dos processos que levam ao conhecimento socialmente 

aceito (KELLY e LICONA, 2018), conforme tentamos fazer nesta pesquisa. No 

entanto, essa pesquisa possui algumas limitações, pois foi realizada em um período 

curto (investigação de uma sequência de apenas 9 aulas) e com um olhar 

metodológico muito voltado para os registros escritos dos estudantes, numa tentativa 

de entender o uso da linguagem representacional. Isso não inviabiliza esse estudo, 

uma vez que traz importantes contribuições para o grupo de pesquisa, no sentido de 

que, como sugere Kelly e Licona (2018; p.20; tradução nossa),  

 

O estudo sobre esses micro-momentos de interação precisa levar em 

consideração as formas pelas quais as práticas culturais são estabelecidas 

em escalas de tempo mais longas e como tais práticas culturais entram em 

momentos de interação. Isso sugere olhar por meio das escalas de tempo 

para considerar como as práticas epistêmicas emergem, variam, mudam e 

influenciam os processos. 

 

 As práticas epistêmicas identificadas neste estudo não limitam outros estudos 

com o mesmo perfil, pois elas “dependem do campo e do tempo (mudando devido aos 

desafios da produção de conhecimento) […]” (KELLY e LICONA, 2018; p.6; tradução 

nossa). Não significa também que propomos criar listas de práticas epistêmicas 

identificadas por meio das diversas estratégias de ensino utilizadas, mas mostrar aos 

professores que a oportunização dessas práticas, com certeza, favorecerá a 

aprendizagem de nossos estudantes. Outro detalhe importante é que não existe uma 
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prática superior a outra. Então, a não evidencia de uma prática não diminui o resultado 

desse trabalho. Como já dito, outras ações foram oportunizadas aos alunos. 

Possibilitar o uso das práticas epistêmicas no Ensino de Ciências é um exemplo disso.  

 Silva et. al., (2019) abordam também a progressão em níveis investigativos. Os 

autores sugerem que os professores aumentem gradativamente os estágios da 

investigação para que os alunos se habituem com essa abordagem. Eles ressaltam 

que, como geralmente os alunos não estão acostumados a realizar atividades 

investigativas, as primeiras experiências não apresentam os resultados esperados. 

Isso pode se justificar pelo fato de que práticas investigativas não são comuns no 

sistema escolar. Porém, quando essas práticas passam a fazer parte dos 

planejamentos escolares, os alunos começam a realizá-las com mais sucesso e 

autonomia.   

 

8. Considerações Finais 

 

 O ensino por investigação, de fato, propicia maior espaço de participação e de 

interação entre os estudantes, o professor e os diferentes modos de produção do 

conhecimento, considerando ainda os espaços físicos da escola. No entanto, para que 

as práticas epistêmicas sejam oportunizadas de uma forma mais efetiva, há a 

necessidade do estabelecimento de uma comunidade de práticas. Para que essa 

comunidade de práticas seja construída, o papel do professor é essencial, dando 

espaço para que os estudantes participem, mas, ao mesmo tempo, auxiliando, 

questionando, negociando, encaminhando e sistematizando. Nesse sentido, conhecer 

as concepções prévias dos alunos se torna essencial, pois possibilita ao educador 

reconhecer as dificuldades e as facilidades que eles possuem sobre o tema e, dessa 

maneira, planejar melhores caminhos para o processo de aprendizagem (AZZOLIN, 

et al., 2013). 

 Quando relacionamos a oportunização de práticas epistêmicas à aprendizagem 

de nossos estudantes, não nos referimos apenas à formação conceitual e epistêmica. 

Incluímos também a formação social desses estudantes, isto é, a formação de 

pessoas que podem ser mais humanas, livres e sensíveis. Isso porque, eles podem 
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perceber que vivemos em uma comunidade, a qual possui normas sociais e práticas 

específicas, entendendo como funciona o processo de viver na coletividade e a 

responsabilidade pelo outro.   

 Quanto ao nosso produto, esperamos que ele possa contribuir, sendo uma 

sugestão de orientação ou de material para os professores trabalharem o Ensino de 

Química Orgânica com uma atividade de caráter investigativo. Desejamos que ele seja 

capaz de apoiar os professores a levar uma abordagem mais dinâmica para a sala de 

aula, permitindo aos alunos a experimentação do conteúdo por um outro paradigma.  

 No que no tange ao mestrado profissional, ele me proporcionou uma nova visão 

sobre o Ensino e Aprendizagem em Ciências. Nós, professores, temos um papel muito 

importante nesse processo de aprender. Sempre pensar e repensar novas práticas é 

essencial para possibilitar novas oportunidades aos estudantes, afinal cada um deles 

tem uma forma e um tempo de aprender. Respeitar essas ordens é fundamental. 

 Por fim, esperamos que esse trabalho possa contribuir para o Ensino de 

Ciências, tanto como produção material, quanto na promoção de ideias e no 

oferecimento de experiências a outros professores. Desejamos que ele possa criar 

novas oportunidades de ensinar e de aprender Química e que possa ser um caminho 

para essa disciplina ser mais fácil e interessante aos alunos.  
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10. Apêndices  

Apêndice A -  Termos de Consentimento Livre e Esclarecido estudantes 

maiores de 18 anos 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Destinado aos estudantes do Ensino Médio maiores de 18 anos:  

___________________________________________________________________________ 

 

Título do Projeto: Experimentação em aulas de química orgânica: identificando práticas epistêmicas 

nos registros produzidos por estudantes do Ensino Médio 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa,, “Experimentação em aulas de química orgânica: 

identificando práticas epistêmicas nos registros produzidos por estudantes do Ensino Médio”. Nesta 

pesquisa pretendemos investigar as dimensões do conteúdo escolar a partir de uma atividade 

investigativa sobre grupos funcionais em aulas de Química Orgânica.  

Serão realizadas atividades escritas e integradas ao seu currículo escolar, não impactando suas atividades 

escolares. Apenas os pesquisadores terão acesso a esses registros escritos. 

 Os pesquisadores recolherão e guardarão as atividades realizadas em sala de aula que serão analisadas 

no futuro. O seu nome, de seu(sua) professor(a), de seus(suas) colegas e da escola serão mantidos em 

sigilo. A sua participação será confidencial. Apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso a sua 

identidade. No caso de haver publicações ou apresentações relacionadas à pesquisa, nenhuma 

informação que permita a sua identificação será revelada. Os dados sem a identificação dos 

participantes serão publicados em artigos científicos, resumos de congressos, apresentações em 

congressos etc. 

A sua participação é voluntária e você pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, bem 

como se recusar a responder qualquer questão específica sem qualquer punição.  

A investigação proposta apresenta riscos mínimos à sua saúde e ao seu bem-estar. Esses riscos podem 

ser: i) divulgação indevida de sua identidade e ii) desconforto ocasionado durante a realização das 

atividades. Para evitar o primeiro risco será mantido sigilo total dos participantes, visto que o seu nome 

no momento da análise será apagado e um código estabelecido. Todo o material produzido ficará 

guardado por 5 anos na sala do coordenador da pesquisa na FaE da UFMG. Para evitar desconforto 

da realização das atividades escritas sem relação com o seu currículo escolar, as atividades propostas na 

investigação serão integradas à sua rotina, não interferindo no andamento de suas atividades normais. A 
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partir de consulta prévia todos os estudantes concordaram em participar da pesquisa. Dessa 

forma, não houve necessidade de atividades diferenciadas para estudantes que não desejassem 

participar.  

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, por meio dos 

telefones e endereços eletrônicos fornecidos nesse termo. Conforme indicado na Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) nº 466/12, IV.5, informações adicionais podem ser adquiridas no Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto Campus Universitário - Morro do 

Cruzeiro – ICEB II – Sala 29 – CEP: 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil. Home page: 

www.comitedeetica.ufop.br – E-mail: cep@propp.ufop.br Fone: (31) 3559-1368 – Fax: 3559-1370. 

Ou ainda no Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

pelo telefone (31)3409-4592; pelo endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa 

II – 2º ANDAR, SALA 2005 – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG – CEP: 31270-901 ou pelo e-

mail: coep@reitoria.ufmg.br. O coordenador da pesquisa, Fernando César Silva, pode ser encontrado 

na sala 1655 do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG, 

pelo telefone (31)3409-6206 e pelo e-mail: fcsquimico@ufmg.br. O termo seguirá em duas vias com 

espaço destinado para rubricas e que o CEP poderá ser contatado em caso de dúvidas éticas. 

Caso esteja de acordo com os termos deste consentimento, por favor, assine:  

 

Eu, ____________________________________________________________________, permito que 

essa pesquisa seja realizada.  

________________________, _____ de __________________________ de ________ 

Assinatura do estudante 

 _______________________________________________ 

Pesquisadores:  

Nós garantimos que este termo de consentimento será seguido e que responderemos a quaisquer questões 

que o(a) participante colocar, da melhor maneira possível. 

_______________________,_____ de ____________________________ de _______ 

 _______________________________                          __________________________________ 

 

Assinatura do Coordenador da pesquisa                      Assinatura do(a) Pesquisador(a) Co-responsável 
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Apêndice B -  Termos de Consentimento Livre e Esclarecido estudantes 

menores de 18 anos 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Destinado aos estudantes do Ensino Médio menores de 18 anos:  

___________________________________________________________________________ 

 

Título do Projeto: Experimentação em aulas de química orgânica: identificando práticas epistêmicas 

nos registros produzidos por estudantes do Ensino Médio 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa, “Experimentação em aulas de química orgânica: 

identificando práticas epistêmicas nos registros produzidos por estudantes do Ensino Médio”. Nesta 

pesquisa pretendemos investigar as dimensões do conteúdo escolar a partir de uma atividade 

investigativa sobre grupos funcionais em aulas de Química Orgânica.  

Serão realizadas atividades escritas e integradas ao seu currículo escolar, não impactando suas atividades 

escolares. Apenas os pesquisadores terão acesso a esses registros escritos. 

 Os pesquisadores recolherão e guardarão as atividades realizadas em sala de aula que serão analisadas 

no futuro. O seu nome, de seu(sua) professor(a), de seus(suas) colegas e da escola serão mantidos em 

sigilo. A sua participação será confidencial. Apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso a sua 

identidade. No caso de haver publicações ou apresentações relacionadas à pesquisa, nenhuma 

informação que permita a sua identificação será revelada. Os dados sem a identificação dos 

participantes serão publicados em artigos científicos, resumos de congressos, apresentações em 

congressos etc. 

A sua participação é voluntária e você pode deixar de participar da pesquisa a qualquer momento, bem 

como se recusar a responder qualquer questão específica sem qualquer punição.  

A investigação proposta apresenta riscos mínimos à sua saúde e ao seu bem-estar. Esses riscos podem 

ser: i) divulgação indevida de sua identidade e ii) desconforto ocasionado durante a realização das 

atividades. Para evitar o primeiro risco será mantido sigilo total dos participantes, visto que o seu nome 

no momento da análise será apagado e um código estabelecido.  Todo o material produzido ficará 

guardado por 5 anos na sala do coordenador da pesquisa na FaE da UFMG. Para evitar desconforto 

da realização das atividades escritas sem relação com o seu currículo escolar, as atividades propostas na 

investigação serão integradas à sua rotina, não interferindo no andamento de suas atividades normais. A 

partir de consulta prévia todos os estudantes concordaram em participar da pesquisa. Dessa 
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forma, não houve necessidade de atividades diferenciadas para estudantes que não desejassem 

participar. 

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com os pesquisadores responsáveis, por meio dos 

telefones e endereços eletrônicos fornecidos nesse termo. Conforme indicado na Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) nº 466/12, IV.5, informações adicionais podem ser adquiridas no Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto Campus Universitário - Morro do 

Cruzeiro – ICEB II – Sala 29 – CEP: 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil. Home page: 

www.comitedeetica.ufop.br – E-mail: cep@propp.ufop.br Fone: (31) 3559-1368 – Fax: 3559-1370. 

Ou ainda no Comitê de Ética em Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 

pelo  telefone (31)3409-4592; pelo endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa 

II – 2º ANDAR, SALA 2005 – Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG – CEP: 31270-901 ou pelo e-

mail: coep@reitoria.ufmg.br. O coordenador da pesquisa, Fernando César Silva, pode ser encontrado 

na sala 1655 do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG, 

pelo telefone (31)3409-6206 e pelo e-mail: fcsquimico@ufmg.br. O termo seguirá em duas vias com 

espaço destinado para rubricas e que o CEP poderá ser contatado em caso de dúvidas éticas. 

Caso esteja de acordo com os termos deste consentimento, por favor, assine:  

 

Eu, ____________________________________________________________________, permito que 

essa pesquisa seja realizada.  

 

________________________, _____ de __________________________ de ________ 

Assinatura do estudante 

 _______________________________________________ 

Pesquisadores:  

Nós garantimos que este termo de consentimento será seguido e que responderemos a quaisquer questões 

que o(a) participante colocar, da melhor maneira possível. 

_______________________,_____ de ____________________________ de _______ 

 _______________________________                          __________________________________ 

Assinatura do Coordenador da pesquisa                      Assinatura do(a) Pesquisador(a) Co-responsável   
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Apêndice C -  Termos de Consentimento Livre e Esclarecido pais ou 

responsáveis dos estudantes da escola 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Destinado aos pais ou responsáveis dos estudantes da escola:  

___________________________________________________________________________ 

.  

Título do Projeto: Experimentação em aulas de química orgânica: identificando práticas epistêmicas 

nos registros produzidos por estudantes do Ensino Médio 

 

Seu(Sua) filho(a) está sendo convidado(a) a participar da pesquisa, “Experimentação em aulas de 

química orgânica: identificando práticas epistêmicas nos registros produzidos por estudantes do Ensino 

Médio”. Nesta pesquisa pretendemos investigar as dimensões do conteúdo escolar a partir de uma 

atividade investigativa sobre grupos funcionais em aulas de Química Orgânica.  

Serão realizadas atividades escritas e integradas ao currículo escolar de seu(sua) filho(a), não 

impactando suas atividades escolares. Apenas os pesquisadores terão acesso a esses registros escritos. 

 Os pesquisadores recolherão e guardarão as atividades realizadas em sala de aula que serão analisadas 

no futuro. Os nomes do(a) professor(a), dos(as) estudantes e da escola serão mantidos em sigilo. A 

participação de seu(sua) filho(a) será confidencial. Apenas os pesquisadores responsáveis terão acesso 

a identidade dele(a). No caso de haver publicações ou apresentações relacionadas à pesquisa, nenhuma 

informação que permita a sua identificação será revelada. Os dados sem a identificação dos 

participantes serão publicados em artigos científicos, resumos de congressos, apresentações em 

congressos etc. 

A participação de seu(sua) filho(a) é voluntária, ele(a) pode deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento, bem como se recusar a responder qualquer questão específica sem qualquer punição. 

 A investigação proposta apresenta riscos mínimos à saúde e ao bem-estar de seus participantes. Esses 

riscos podem ser: i) divulgação indevida da identidade dos participantes e ii) desconforto ocasionado 

durante a realização das atividades. Para evitar o primeiro risco será mantido sigilo total dos 

participantes, visto que o nome dos(as) estudantes no momento da análise será apagado e um código 

estabelecido. Todo o material produzido ficará guardado por 5 anos na sala do coordenador da 

pesquisa na FaE da UFMG. Para evitar desconforto da realização das atividades escritas sem relação 

com o currículo dos(as) estudantes, as atividades propostas na investigação serão integradas à rotina 

dos(as) mesmos(as), não  interferindo no andamento de suas atividades normais. A partir de consulta 
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prévia todos os estudantes concordaram em participar da pesquisa. Dessa forma, não houve 

necessidade de atividades diferenciadas para estudantes que não desejassem participar. 

Em caso de dúvidas, você pode entrar em contato com os 2 pesquisadores responsáveis, por meio dos 

telefones e endereços eletrônicos fornecidos nesse termo. Conforme indicado na Resolução do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) nº. 466/12, IV.5, informações adicionais podem ser adquiridas no Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de Ouro Preto Campus Universitário - Morro do 

Cruzeiro – ICEB II – Sala 29 – CEP: 35400-000 – Ouro Preto – MG – Brasil. Home page: 

www.comitedeetica.ufop.br – E- 

mail: cep@propp.ufop.br Fone: (31) 3559-1368 – Fax: 3559-1370. Ou ainda no Comitê de Ética em 

Pesquisa (COEP) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) pelo telefone (31)3409-4592; pelo 

endereço: Avenida Antônio Carlos, 6627 – Unidade Administrativa II – 2º ANDAR, SALA 2005 – 

Campus Pampulha, Belo Horizonte, MG – CEP: 31270-901 ou pelo e-mail: coep@reitoria.ufmg.br. O 

coordenador da pesquisa, Fernando César Silva, pode ser encontrado na sala 1655 do Departamento de 

Métodos e Técnicas de Ensino da Faculdade de Educação da UFMG, pelo telefone (31)3409-6206 e 

pelo e-mail: fcsquimico@ufmg.br. O termo seguirá em duas vias com espaço destinado para rubricas e 

que o CEP poderá ser contatado em caso de dúvidas éticas. 

Caso esteja de acordo com os termos deste consentimento, por favor, assine:  

Eu, ____________________________________________________________________, permito que 

meu(minha) filho(a) _______________________________________________ participe desta 

investigação. 

________________________, _____ de __________________________ de ________ 

Assinatura do responsável pelo(a) estudante:  

 

_______________________________________________ 

Pesquisadores:  

Nós garantimos que este termo de consentimento será seguido e que responderemos a quaisquer questões 

que o(a) participante colocar, da melhor maneira possível. 

_______________________,_____ de ____________________________ de _______ 

 _______________________________                          __________________________________ 

Assinatura do Coordenador da pesquisa                      Assinatura do(a) Pesquisador(a) Co-responsável 
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Apêndice D -  Carta de Anuência
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Apêndice E -  Sequência didática 

 

Sequência didática: Investigações químicas 

Atividade 1 

 

Estudante: ______________________________________ Data: ______________ 

 

1) É comum ouvirmos nos noticiários que manchas de sangue e impressões digitais foram 

encontradas na cena de um crime, mesmo após alguns dias do ocorrido. Explique como isso 

é possível? 

2) Você já se perguntou como a polícia consegue identificar se uma mancha encontrada na 

cena de um crime é mesmo sangue? Não?! Então, veja que interessante! Quando uma 

possível mancha de sangue é coletada na cena de um crime, ela é sujeitada a testes químicos, 

isto é, a testes que envolvem o uso de misturas de produtos químicos, nos quais alguns deles 

reagem ou não com a substância que formou a mancha. Uma dessas misturas de produtos 

químicos, por exemplo, é o reagente de Kastle-Meyer, que contém um indicador que pode 

mudar de cor, sinalizando a reação e indicando a presença de sangue, conforme indicado no 

esquema abaixo.. 

 

A partir de uma série de reações, a alteração de cor para um tom avermelhado indica a 

presença de sangue. Baseado nessas informações e no esquema anterior, explique por que 

essa alteração de cor é possível. 

3) Imagine que você trabalha em um laboratório de química investigando cenas de crime. 

Cada investigação é acompanhada de um parecer técnico, indicando os resultados dessa 

investigação. Indique o que você utilizaria no seu parecer para convencer de que o resultado 

que você encontrou é verdadeiro.  
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Atividade 2 

Equipe: _________________________________________ Data: ______________ 

 

Seu dinheiro pode estar contaminado com cocaína? 

Adaptado de: Is Your Money Laced with Cocaine? — Chromatography Investigates. 17 de março de 2017. 
Disponível em: https://www.chromatographytoday.com/news/lc-ms/48/breaking-news/is-your-money-laced-with-

cocaine-mdash-chromatography-investigates/42123 Acesso em 27 de agosto de 2018 

 

 Quando ouvimos alguém dizer dinheiro sujo, logo pensamos, dinheiro adquirido por 

meios ilícitos. No entanto, as cédulas de dinheiro podem estar contaminadas com substâncias 

ilícitas. O que?! Isso não seria fake news?! Não é! Vários estudos ao longo dos anos indicaram 

essa contaminação. 

 Em algum momento no início dos anos 90, sugeriu-se que as cédulas de dinheiro eram 

contaminadas por cocaína, e estudos confirmaram essa hipótese tanto na Europa quanto nos 

EUA. O problema era tão grande nos EUA que as pessoas não podiam ser presas se cães 

farejadores detectassem cocaína, já que a fonte poderia ser cédulas. Um importante estudo 

publicado em uma revista científica, com cédulas que vieram de investigações criminais 

envolvendo cocaína e outras de circulação normal, indicou que 93% das notas estavam 

contaminadas com cocaína. Isso que é dinheiro sujo! E o seu dinheiro?! Está contaminado 

com cocaína? 

 Calma! Não vamos gastar o seu dinheiro para essa análise. Utilizaremos cédulas que 

foram retiradas diretamente de um caixa eletrônico. O que você acha? Está contaminada ou 

não? Registre sua resposta abaixo. 

 
 

 

No estudo que mencionamos anteriormente foram analisadas 4.100 notas. Você já 

pensou como seria essa análise? Difícil, não é?! Mas vamos pensar um pouco! Como você 

analisaria uma cédula de dinheiro para identificar uma substância ilícita, neste caso, a 

cocaína? Para isso, utilize seus conhecimentos de química adquiridos anteriormente. Deixe 

tudo registrado abaixo.  

 
 

 Você já imaginou a quantidade de substâncias químicas conhecidas até o momento? 

Um milhão?! Dez milhões?! É muito mais! De acordo com o CAS (do inglês, Chemical 

Abstracts Service), uma divisão da Sociedade Americana de Química que mantém um banco 

de dados com informações sobre todas as substâncias químicas conhecidas, são mais de 144 

milhões.  Imagine estudar cada uma dessas substâncias! Discuta com seu grupo e descreva 

abaixo qual(is) estratégia(s) vocês utilizariam para estudar todas essas substâncias. 
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Atividade 3 

Equipe: _________________________________________ Data: ______________ 

 

 Impossível estudar cada uma dessas substâncias! No entanto, de um modo 

geral, elas podem ser agrupadas e estudadas conjuntamente em grupos diferentes. 

Mas como podemos agrupá-las? Do ponto de vista químico, basicamente, as 

substâncias são agrupadas em orgânicas e inorgânicas. Cabe lembrar que, as 

palavras orgânica e/ou orgânico na Química não é sinônimo de alimento orgânico, 

produto orgânico, agricultura orgânica etc. Podemos perceber que, na Química, a 

relação entre os termos orgânico e organismos vivos não pode ser feita. Isso significa 

que as substâncias orgânicas podem ser produzidas artificialmente e não somente 

pelos organismos vivos como já se pensou. Esse agrupamento das substâncias em 

orgânicas e inorgânicas tem sido estabelecido pelas suas propriedades físicas e 

químicas, conforme indicado no Quadro 1. 

Quadro 1: Propriedades físicas e químicas de algumas substâncias orgânicas e inorgânicas. 

Substância 
Temperatura 

de fusão 
Temperatura 
de ebulição 

Solubilidade 
em água 

Condutividade 
em solução 

aquosa 
Inflamabilidade 

Fórmula 
Molecular

/ 
Mínima 

Hexano - 95oC 69oC Insolúvel Não conduz Muito inflamável C6H14 

Nitrato de 
cálcio 

561 oC Decompõe Solúvel Conduz Não é inflamável Ca(NO3)2 

Butano - 140oC - 1oC Insolúvel Não conduz Muito inflamável C4H10 

Cloreto de 
sódio 

801oC 1.413 oC Solúvel Conduz Não é inflamável NaCl 

Clorofórmio - 64oC 62 oC Pouco 
solúvel 

Não conduz Muito inflamável CHCl3 

Sulfato de 
potássio 

1.069 oC 1.689 oC Solúvel Conduz Não é inflamável K2SO4 

 

 Analisando as informações do Quadro 1 classifique as substâncias em 

orgânicas e inorgânicas, e justifique sua classificação. 
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Atividade 4 

Equipe: _________________________________________ Data: ______________ 

 

 No caso das substâncias apresentadas no Quadro 1 podemos classificá-las da 

seguinte maneira: i) orgânicas – hexano, butano e clorofórmio e, ii) inorgânicas – nitrato de 

cálcio, cloreto de sódio e sulfato de potássio. De um modo geral, as substâncias orgânicas 

possuem temperaturas de fusão e ebulição baixas, são praticamente insolúveis em água, não 

conduzem corrente elétrica em solução aquosa e são altamente inflamáveis. Note que essas 

propriedades das substâncias inorgânicas são o oposto: temperaturas de fusão e ebulição 

elevadas, são muito solúveis em água, conduzem corrente elétrica em solução aquosa e não 

são inflamáveis. No entanto, nem sempre as diferenças entre as propriedades das 

substâncias orgânicas e inorgânicas são tão significativas assim, gerando algumas 

dificuldades para essa classificação. E agora?!  

Vamos pesquisar! Escreva algumas substâncias orgânicas e inorgânicas que não 

possuem diferenças tão significativas como as que foram apresentadas no Quadro 1. 
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Atividade 5 

Equipe: _________________________________________ Data: ______________ 

 

Por exemplo, o etanol (C2H6O), uma substância orgânica, é solúvel em água, o que 

seria uma propriedade das substâncias inorgânicas. A amônia (NH3), uma substância 

inorgânica, possui temperaturas de fusão e ebulição baixas, que seria uma o propriedade das 

substâncias orgânicas.  E agora?! Vamos analisar todas as fórmulas moleculares e mínimas 

apresentadas até o momento: C6H14, C4H10, CHCl3 e C2H6O (substâncias orgânicas) e 

Ca(NO3)2, NaCl, K2SO4 e NH3 (substâncias inorgânicas). O que há em comum entre as 

substâncias orgânicas ? E entre as inorgânicas? 
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Experimento 

Equipe: _________________________________________ Data: ______________ 

 

Se vocês disseram que as substâncias orgânicas possuem carbono, acertaram! Assim 

como as substâncias inorgânicas apresentadas não possuem. Ah! Mas muita atenção! E o 

dióxido de carbono (CO2) é uma substância orgânica? Não é! O CO2 é uma substância 

inorgânica! Note que conter carbono não é suficiente para uma substância ser considerada 

orgânica! A principal diferença entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos é que os 

compostos orgânicos contêm ligações carbono-hidrogênio (C-H). Vocês podem perceber que 

a estrutura química de uma substância pode auxiliar na sua classificação. É importante 

ressaltar que a estrutura química das substâncias orgânicas pode ser representada de 

diferentes formas, mas duas delas são as mais utilizadas. Veja na Figura 1! 

 

 

 

Figura 1: Duas das diversas formas de representar a estrutura química de substâncias 

orgânicas. 

 

Note que na primeira forma de representar os átomos de carbono e os de hidrogênio 

ligados aos de carbono são omitidos. Já os átomos diferentes de carbono e os de hidrogênio 

ligados à esses são escritos.  

Voltando à discussão anterior sobre a característica estrutural principal das 

substâncias orgânicas, que é possuir ligação C-H, devemos atentar para algumas exceções. 

Por exemplo, o ácido cianídrico (HCN) possui ligação C-H, mas é inorgânico. Sendo assim, 

em alguns casos a estrutura química não vai ser suficiente para confirmar a classificação, 

sendo necessário o estudo das propriedades físicas e químicas. Calma! Vocês não precisam 

ficar desesperados, na maioria das vezes, a análise da estrutura pela localização da ligação 

C-H já é um indício que aquela substância é orgânica. Além disso, o reconhecimento das 

substâncias orgânicas é facilitado pelos grupos funcionais que possuem. Grupos funcionais? 

O que é isso? Vamos lá! Cada grupamento funcional tem propriedades específicas, 

associadas às suas estruturas e que podem ser generalizadas para todos os compostos que 

apresentam o mesmo grupamento, isto é, que pertencem a mesma função orgânica. O ácido 
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salicílico, por exemplo, possui os seguintes grupos funcionais, ácido carboxílico e fenol, 

conforme indicado na Figura 1. 

 

Figura 2: Estrutura química do ácido salicílico, indicando os grupos funcionais – 

fenol e ácido carboxílico. 

Todos os grupamentos formados por hidroxila ligada diretamente ao benzeno são 

fenóis e, todos os grupamentos formados por hidroxila ligada diretamente a carbonila são 

ácidos carboxílicos. Esses grupos funcionais fornecem ao ácido salicílico suas propriedades 

físicas, químicas e, até mesmo, farmacológicas. Farmacológicas?! Como assim?! O ácido 

salicílico não é absorvido pelo organismo de forma tão eficiente quanto o ácido acetilsalicílico. 

Isso pode ser explicado pela diferença de grupos funcionais entre eles, visto que, o ácido 

acetilsalicílico possui um éster, ao invés de um fenol, conforme indicado na Figura 2. 

 

  

Figura 3: Estrutura química do ácido salicílico, indicando os grupos funcionais – 

fenol e ácido carboxílico. 

 Qual a diferença entre os grupos funcionais, ácido carboxílico e éster? Explique 

detalhadamente no espaço indicado a seguir. 
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As funções orgânicas mais comuns são os hidrocarbonetos (alcanos, alcenos, alcinos 

e aromáticos), fenóis, álcoois, tióis, éteres, cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres, 

anidridos, sulfonas, aminas, nitrilas, amidas e tioamidas, conforme indicado na Figura 3.  

 

 

 

Figura 4: Estrutura química de alguns grupos funcionais. 

  

 A partir da estrutura química podemos reconhecer prontamente o(s) grupo(s) 

funcional(is) presentes em uma substância. Voltando à questão – “Como você analisaria uma 

cédula de dinheiro para identificar uma substância ilícita, neste caso, a cocaína?” – sobre 

como resolver o problema levantado, vocês mantém ou modificam a resposta fornecida? 
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Explique no espaço abaixo, indicando os motivos que os levaram a manter ou a modificar a 

proposta dada anteriormente. 

 

 
 
 
 

  

Cada um desses grupos funcionais, que são os locais onde as transformações 

químicas ocorrem em uma substância orgânica, apresentam reações específicas que podem 

ser utilizadas para sua caracterização. Cada grupo funcional ao reagir com uma substância 

específica, que pode ser orgânica ou inorgânica, forma uma nova substância com evidências 

características. As principais evidências que indicam a caracterização desses grupos são: 

alteração de cor, formação de precipitado, liberação de gases e alteração de energia. Para 

cada grupo funcional há reagentes específicos, que indicarão a presença desse grupo na 

substância orgânica, conforme indicado a seguir.  

 

1) Teste de identificação de aldeídos e cetonas 

 

 Os aldeídos e cetonas formam, em sua maior parte, precipitados, de amarelos a 

vermelhos, quando misturados com a 2,4-dinitrofenilhidrazina em meio ácido, conforme 

indicado no esquema abaixo:  

 

  

 Para diferenciar os aldeídos das cetonas pode se adicionar várias gotas de solução de 

ácido crômico preparada em ácido sulfúrico concentrado. O aparecimento de uma coloração 

verde indica a presença de aldeído, conforme indicado na equação química abaixo: 
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 Os ésteres, em geral, não reagem com a 2,4-dinitrofenilhidrazina, sendo necessário 

outros testes para a sua identificação, como por exemplo, o uso dos reagentes: cloridrato de 

hidroxilamina e cloreto férrico. 

 

2) Teste de identificação de ácidos carboxílicos 

 

 Os ácidos carboxílicos reagem com bicarbonato de sódio levando a formação de 

gases, conforme indicado na equação química a seguir. 

  

 

  

3) Teste de identificação de fenóis  

 

 Os fenóis, em geral, assim como os ácidos carboxílicos são ácidos. Eles reagem com 

hidróxido de sódio formando, na maioria das vezes, compostos coloridos. A equação química 

que representa essa reação pode ser descrita conforme indicado abaixo. 

 

 

 

 

 

4) Teste de identificação de álcoois  

 

 Os álcoois, em geral, são neutros, mas eles reagem com ácido crômico formando 

substâncias com colorações diferentes. Ao adicionar a solução de ácido crômico a um álcool 

pode-se obter os seguintes resultados: i) se for álcool primário ou secundário, aparecerá uma 

coloração verde azulada e, ii) se for álcool terciário, não haverá alteração de cor, conforme 

indicado no esquema abaixo: 
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5) Teste de identificação de insaturações (ligações duplas e triplas)  

 As substâncias orgânicas que contêm ligações duplas e triplas (exceto os aromáticos) 

reagem com permanganato de potássio para formar compostos de coloração marrom, 

conforme indicado na equação química abaixo. 

  

 

 

6) Teste de identificação de aminas 

 As aminas primárias e secundárias reagem com cloreto de acetila formando amidas, 

que, em geral, quando se dilui a solução com água, as amidas formadas ficam insolúveis. No 

entanto, a principal evidência da reação se dá pela alteração de energia (liberação de calor). 

As equações químicas abaixo representam a reação. 
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Como o objetivo é identificar se há cocaína na cédula de dinheiro, alguns materiais estão 

disponíveis para que vocês realizem os testes. Dentre esses materiais, temos: i) cédula de 

dinheiro, ii) soluções controle para verificar se o reagente específico para o teste está em 

condições de uso, iii) reagentes específicos para identificação dos grupos funcionais, iv) 

recipientes para os testes, v) solvente (etanol), vi) tesoura, vii) pinça e viii) fita adesiva.  

No espaço abaixo, registre, detalhadamente, todos os testes que vocês fizeram, os 

resultados obtidos e a discussão desses resultados para a resolução do problema. Organizem 

bem todos os registros, pois na próxima aula vocês os apresentarão para os outros grupos. 
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Atividade 6 

 

Estudante: _____________________________________ Data: ______________ 

 

Um paciente deu entrada na emergência do Pronto Socorro desacordado. Após 

diversos exames, os médicos diagnosticaram que ele estava em coma. A suspeita foi a 

ingestão de uma dose excessiva de um medicamento, chamado Doriden, que foi encontrado 

próximo ao paciente no local do resgaste. A bula do medicamento e um exame que foi 

realizado no paciente estão apresentados a seguir. Explique detalhadamente o motivo do 

coma. Para isso escreva um texto utilizando seus conhecimentos de química, as informações 

disponíveis e sua capacidade de convencer que a sua explicação para o motivo do coma 

esteja correta. 
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EXAME TOXICOLÓGICO 

 
 

Cliente: Confidencial 

 

   

Número do RG: 12548964                                          

Nome: Confidencial 

Cargo: n.d. 

Data da coleta: 10/11/2018                                           

Identificação do teste: Toxicológico 

Data do Resultado: 10/11/2018                                   

Data da Emissão: 10/11/2018 

  

Substâncias 

 

Resultado 

Glutetimida 

 

Positivo 

Não identificada 

 
Positivo 

  

Resultado Final 

 

Positivo para Glutetimida e outra substância não identificada. 

 

 

 

 

 

 

Observações Gerais  

  

Um resultado negativo significa que a droga não foi detectada em quantidades que atinjam as 

margens de segurança RIAH. Um resultado positivo significa que a droga foi detectada em 

quantidades que igualem ou excedam as margens de segurança do equipamento utilizado. Caso 

necessite de maiores informações a respeito deste laudo, contate nosso Serviço de Atendimento 

ao Cliente. 
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Doriden® 

 

Glutetimida  500mg 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 

Capsulas: embalagem contendo 30 

comprimidos. 

 

USO ORAL 

USO ADULTO 

COMPOSIÇÃO 

 

Cada comprimido contém: 

Glutetimida.................................500mg 

 

INFORMAÇÕES AO PACIENTE 

 

COMPOSIÇÃO 

 

1.PARA QUE ESSE 

MEDICAMENTO È INDICADO? 

 

DORIDEN é um sedativo hipnótico, 

parece ser um agonista de GABA, que 

ajuda a sedação induzida, no tratamento 

da insônia.  

 

Quando tomado com codeína, permite 

que o corpo converta a maior 

quantidade de codeína (maior do que a 

média, a 5-10%) para morfina. 

 

 

2. COMO DEVO USAR ESSE 

MEDICAMENTO? 

 

Oral, 500 mg na hora de dormir; dose 

pode ser repetida se necessário, mas não 

menos de quatro horas antes do paciente 

se levantar. 

 

Informação de dosagem geral: 

 

O uso prolongado de doses terapêuticas 

maiores do que o habitual pode resultar 

em dependência psíquica ou física. 

Após a administração prolongada, 

glutetimida deve ser gradualmente 

retirada para evitar a possibilidade de 

precipitação de sintomas de 

abstinência. 

 

Para o tratamento da dependência: 

 

A dependência com glutetimida pode 

ser tratada através da redução gradual 

da dosagem ao longo de um período de 

dias ou semanas. 

 

 

Se ocorrem sintomas de retirada, eles  

podem ser controlados por 

readministração do glutetimida, ou 

substituição de pentobarbital, e retirada 

gradual subsequente 

 

 

3. QUAIS AS CONTRA-

INDICAÇÕES DESSE 

MEDICAMENTO? 

 

 

Condições que podem ser agravadas pela 

atividade anticolinérgica, tais como: 

 

 - Obstrução do colo da bexiga 

- Arritmias cardíacas 

- Predisposição para o Glaucoma de 

ângulo estreito 

- Úlcera péptica, estenosante 

- Hipertrofia prostática 

- Obstrução piloroduodenal 

- História de abuso de drogas ou 

dependência 

- Dor, descontrolada 

- Porfiria 

- Comprometimento da função renal, 

grave 

- Sensibilidade a glutetimida 

 

4. QUAIS OS EFEITOS 

INDESEJAVEIS OU ADVERSOS? 

 

Incidência menos frequente: 

 - Erupção cutânea 

- Incidência rara 

- Discrasias sanguíneas (dor de garganta e 

febre, hemorragias ou nódoas negras, 

cansaço ou fraqueza invulgar) 

- Reação paradoxal (excitação incomum) 

 

Estes indicam que precisam de atenção 

médica se forem continuados ou se se 

tornarem incómodos. 

 

Incidência mais frequente: 

 

- Sonolência durante o dia 

 

Incidência menos frequente: 

 

- Visão turva 

- Imperícia ou instabilidade 

- Confusão 

- Tontura 

- Efeito ressaca' 

- Dor de cabeça 

- Náusea 

- Vómitos 

 

5. ADVERTÊNCIAS 

 

GRAVIDEZ: Não há estudos 

adequados em mulheres. Em 

experiências animais ocorreram alguns 

efeitos colaterais no feto, mas o 

benefício do produto pode 

justificar o risco potencial durante a 

gravidez. 

 

ALEITAMENTO: Glutetimida passa 

para o leite materno. O seu uso por uma 

mulher a amamentar pode causar 

sedação no recém-nascido. 

 

6. PRECAUÇÕES GERAIS 

 

 Outros medicamentos, principalmente 

depressores do sistema nervoso central 

(SNC) com potencial habituação (o uso 

simultâneo prolongado pode causar 

aumento do risco de habituação, 

recomenda-se precaução). 

 

- Álcool. 

- Medicamentos depressores do sistema 

nervoso central (o uso concomitante 

pode aumentar os efeitos depressores do 

sistema nervoso central ou glutetimida; 

recomenda-se precaução e reduzir uma 

ou ambas as dosagens destes 

medicamentos). 

 

- Anticoagulantes, cumarina ou 

derivados de indandione (efeitos podem 

ser diminuídos quando estes 

medicamentos são usados em 

simultâneo com glutetimida por causa 

do metabolismo acelerado do 

anticoagulante secundário à estimulação 

das enzimas microssomais hepáticas; 

podem ser necessários ajustes na 

dosagem dos anticoagulantes durante e 

após o tratamento com glutetimida. 

 

A glutetimida quando ingerida em doses 

excessivas pode ainda levar à formação 

de um metabolito que é conhecido por 

causar efeitos tóxicos em animais. 

 

A seguir as estruturas da Glutetimida e 

do metabolito formado 



 

92 
 

 
 

 
 
7. INTERAÇÕES DA 

GLUTETIMIDA 

 

 Butilescopolamina + Paracetamol 

+ Glutetimida 

 

Interações: Doses de paracetamol 

habitualmente inócuas são susceptíveis 

de desencadear lesões hepáticas em caso 

de administração simultânea de 

medicamentos que conduzam a indução 

enzimática, tais como determinados 

hipnóticos e Antiepiléticos (por exemplo, 

fenobarbital, fenitoína, glutetimida, 

carbamazepina), bem como a 

rifampicina. O mesmo se aplica a 

substâncias potencialmente 

hepatotóxicas e ao abuso do álcool. 

 Paracetamol + Bromofeniramina + 

Cafeína + Ácido ascórbico + 

Glutetimida 

 

Interações: O uso simultâneo de 

medicamentos que provocam indução 

enzimática hepática, por exemplo, certos 

hipnóticos e antiepiléticos (incluindo 

glutetimida, fenobarbital, fenitoína, 

carbamazepina) e rifampicina podem, com 

doses de paracetamol que normalmente não 

são prejudiciais, provocar lesão hepática. O 

mesmo se aplica com o abuso de álcool. 

 

 Varfarina + Glutetimida 

 

Interações: Os compostos que 

reconhecidamente diminuem os efeitos da 

varfarina ou que habitualmente são 

referidos como exercendo esse efeito são: 

Acetomenaftona, álcool (ingestão crônica), 

aminoglutetimida, azatioprina, 

barbitúricos, carbamazepina, contracetivos 

orais, dicloroalfenazona, espironolactona, 

etclorvinol, fitomenadiona (vitamina K1), 

glutetimida, griseofulvina, 

mercaptopurina, primidona, rifampicina. 

 

 Zalcitabina + Glutetimida 

 

Interações: Fármacos com potencial 

para causar neuropatia periférica: 

Zalcitabina deve ser utilizado com 

cuidado nos doentes a receber outros 

medicamentos com potencial para causar 

neuropatia periférica. Os fármacos que 

têm sido associados à ocorrência de 

neuropatia periférica incluem os análogos 

dos nucleósidos anti-retrovíricos, 

cloranfenicol, cisplatina, dapsona, 

dissulfiram, etionamida, glutetimida, 

ouro, hidralazina, iodoquinol, isoniazida, 

metronidazol, nitrofurantoína, fenitoína, 

ribavirina e vincristina. 

Fármacos como a anfotericina, o 

foscarnet e os aminoglicosidos podem 

aumentar o risco de desenvolvimento de 

neuropatia periférica ou outros efeitos 

adversos associados ao Zalcitabina, por 

interferência com a clearance renal da 

zalcitabina (o que aumenta a exposição 

sistémica). Os doentes para quem é 

necessário utilizar um destes fármacos 

com Zalcitabina, devem ser sujeitos a 

monitorização clínica e laboratorial 

frequente, com ajuste da dose se se 

detectar alguma alteração significativa na 

função renal. 
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11. Anexos  

Anexo 01 – Parecer Consubstanciado CEP – UFOP
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