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RESUMO 
 

 

O profissional da educação no contexto atual tem que atender as demandas por mais 
conhecimento, porém, de um conhecimento que conduza o estudante ao senso crítico e lhe 
permita ampliar oportunidades de continuar aprendendo e desenvolvendo sua capacidade de 
assimilar mudanças. Como conseqüência, também se faz necessário uma mudança de 
comportamento do professor em sala de aula, que, com novos métodos pedagógicos se 
aproxima dos estudantes. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo uma análise 
da eficácia do método de estudo em grupo como ferramenta pedagógica de aprendizagem de 
Química no Ensino Médio. Participaram da pesquisa 12 estudantes do 3º ano do Ensino 
Médio, subdividido em 4 grupos de 3 estudantes reunidos por afinidade. Os conteúdos 
abordados foram: propriedades da matéria; substância e mistura; fracionamento de misturas 
heterogêneas e fracionamento de misturas homogêneas. A pesquisa se iniciou com a aplicação 
de uma avaliação para definir o conhecimento prévio dos alunos sobre os temas, seguido de 
encontros para o desenvolvimento inicial, onde o pesquisador utilizou 4 desses para 
apresentação dos temas citados utilizando diferentes metodologias, entre as quais, estudo 
individual de material didático distribuído, discussão em grupo, elucidação de dúvidas e 
aplicação da avaliação na forma de resumo. Os grupos utilizaram 2 encontros, para 
apresentação de material por eles desenvolvidos sem ajuda do professor pesquisador. Nova 
avaliação foi aplicada para comparação com relação ao crescimento do aprender a aprender e 
aprender a fazer do aprendiz. No último encontro foram analisadas em conjunto as aulas 
apresentadas pelos estudantes e foram dadas sugestões de como melhorar o trabalho 
desenvolvido. Os estudantes elaboraram materiais pedagógicos de apoio aos conteúdos 
usados, como vídeos e jogos. O pesquisador fez um confronto dos resumos após sua 
exposição e a apresentação da equipe de estudantes. Observou-se que não só àqueles que 
apresentaram os conteúdos estudados como os estudantes ouvintes, demonstraram evolução 
na absorção de conhecimentos através dos resumos elaborados, constatando desta forma, que 
no estudo em grupo o aprender a aprender e aprender a fazer. O Produto Educacional foi 
desenvolvido no formato de "Texto de Apoio" para professores do ensino médio, e elaborado 
a partir das aulas preparadas e dos materiais pedagógicos desenvolvidos. 

 
Palavras-chave: Estudo em grupo, Ensino de Química, Produto Educacional. 
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ABSTRACT 
 
 
The educational professional in the nowadays context has to meet some demands for 
acquiring more knowledge, nevertheless, the sort of knowledge that leads our students 
towards critical thinking and also towards a broadening of opportunities in order for their 
continuation of their learning and developing their ability to assimilate the ongoing 
technological changes.  As a consequence, it is necessary to change the teacher himself in the 
environment of the classroom by means of new teaching methods for the students getting 
close to his methodology.  In this context, this paper aims at having an analysis of the 
effectiveness of the method in the study of teamwork as a pedagogical tool for learning 
Chemistry in our high schools.  We used a group of twelve students of the 3rd year of our 
high school system, which was divided into 4 smaller groups of 3 students each of them put 
together by affinity.  The chosen subjects were: Properties of Matter; Substance and Mixture; 
Fractioning of Heterogeneous Mixtures and of Homogeneous Mixtures.  The research took 
place within 7 meetings for its initial development, whereas the researcher used the 
presentation of these four aforementioned themes using different methodologies, individual 
study of the distributed educational materials, group discussion, clarification of doubts and 
application of assessment by means of summary essays. The groups used two meetings for the 
presentation of material developed by them without the assistance of the research teacher.  
New pieces of evaluation were also applied for comparison regarding the increase of learning 
how to learn and of learning how to do by the student themselves.  At the very last meeting, 
we discussed together all the lessons which were presented by the students and they were 
given some suggestions on how to improve their assignments. The students developed some 
instructional materials to be used for the support of the many contents such as videos and 
games.  The researcher made a comparison of the summary essays after the exposing of their 
group presentation not only to those students who had studied the contents as well as by 
students in the audience who demonstrated some progress in the absorption of the new 
knowledge through the summary essays which were prepared.  And finally, the learning how 
to learn and learning how to do was effectively observed in the study of teamwork.  The 
Educational Product which was prepared out of the prepared lessons and the developed 
teaching materials. 
 

 

Keywords:. Group study. Teaching of  Chemistry, Educational Product. 
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INTRODUÇÃO  
 
 

Os PCN’s (1998), citam como estratégia de aprendizagem em sala de aula, o 

trabalho em grupo, orientado pelo professor devido à necessidade da inserção do estudante no 

ambiente coletivo, para aprendizagem em cooperação com o outro dos diversos conteúdos e 

no desenvolvimento dos quatro pilares da ética, para torná-lo um cidadão crítico e autônomo 

na era da grupalidade. E para evitar que a prática conduza a uma aprendizagem fragmentada, 

é preciso por parte dos professores, o conhecimento dos seus conteúdos conceituais e 

atitudinais. 

 

Nesse sentido, se faz necessário por parte do professor dominar a técnica do 

trabalho em grupo na sala de aula. Uma grande contribuição para o trabalho em grupos em 

sala de aula foi a obra de Bonals (2003), inspirada nos grupos operativos de Pichon-Réviere, 

que explica de forma clara como trabalhar os grupos em sala de aula, no que diz respeito a 

operacionalização com relação aos papéis dos estudantes e do professor. 

 

 No Brasil, a técnica do estudo em grupo entre estudantes, ocorre no ensino básico 

e superior, dentro das Universidades, em espaços diferenciados, como por exemplo no 

Mestrado Profissional de Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Federal da Ceará, 

em que com a orientação do professor, as disciplinas são abordadas em seminários elaborados 

por grupos de estudantes, ou como, no Instituto de Química da Universidade Federal de 

Goiás, de acordo com artigo da revista Química Nova (2009) em que são formados grupos de 

estudos entre estudantes ingressantes (calouros) e veteranos, que após encontros foram 

avaliados e consideraram a participação de forma positiva tanto quanto à metodologia 

empregada, como na adaptação dos estudantes calouros ao ambiente universitário. Nesse 

sentido Júnior e Echeverria (2009), relatam que tal experiência deve ser aperfeiçoada, 

divulgada e ampliada como forma de disponibilizar os espaços na instituição.   

 

No ensino básico, a eficiência da prática do estudo em grupo também foi 

evidenciada por Ribeiro e Ramos (2012) com alunos de uma escola privada de Porto Alegre. 

Após o estudo dos conteúdos: óxido-redução e pilhas da unidade de eletroquímica foram 

verificados uma melhor aprendizagem com trabalho em dupla. Paiva (2013) numa escola 

pública em Castanhal (Pará), empregou o método na construção de um modelo atômico, em 
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que a principio os alunos comentavam que estudavam porque o professor queria, mas que 

após a construção do modelo admitiram que a prática possibilitou avanços no seu 

aprendizado. 

 

 Na Europa, segundo Fregni (apud PASSOS, 2012), trata-se de uma prática já 

tradicional, onde os estudantes são incentivados a dar aulas. Nos Estados Unidos com 

estímulo ao debate, tornou a prática eficaz, pois os educandos precisam refazer o caminho do 

aprendizado para dialogar e argumentar em sala de aula. 

 

Como professor de Química do 3º ano do Ensino Médio, tenho observado que, 

embora o livro texto adotado na escola tenha sido reformulado e mostre resultados práticos da 

aplicação do saber no dia a dia e haja um esforço em aproximar a Química da realidade do 

educando, no que se refere ao ENEM e como parte integrante de nossa vida, persiste a 

preocupação por parte do professor, no que se refere ao aprendizado do educando, face ao 

resultado das avaliações bimestrais, que embora resolvendo os exercícios do conteúdo 

ministrado, demonstravam dificuldades na aplicação dos conceitos em novas situações das 

referidas avaliações, fato também observado por Castilho, Silveira e Machado (1999). 

 
Nesse sentido, na presente dissertação buscou-se a construção de conhecimentos 

com a adoção de procedimentos metodológicos participativos no trato com os conteúdos de 

Química através do trabalho, em grupo. Como afirma Paiva (2013) com a mediação do 

professor através de: diagnóstico, problematização, intervenção, leitura em sala de aula pelos 

educandos, socialização e sistematização, se possibilita muitos avanços. A pesquisa foi 

realizada com aprendizes que se disponibilizaram voluntariamente para o desenvolvimento 

das atividades e com o pesquisador foi utilizado a mediação, a intervenção e a socialização. 

 

Elaborada em cinco capítulos, as análises contidas na dissertação, vieram de um 

processo importante de troca de saberes e se apresentam de modo a dar conta dos caminhos 

investigativos e concretização de resultados aqui expostos. 

 

No capítulo 1 está a justificativa, que apresenta as motivações do pesquisador 

tanto em relação aos temas trabalhados, bem como em relação a todos os processos que 

culminaram na elaboração deste material. 
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O capítulo 2 está subdividido em três aspectos considerados importantes pelo 

pesquisador em relação à fundamentação teórica. Inicialmente: “saberes e competências no 

Ensino Médio“, onde são destacados os documentos oficiais para a gestão e regimento do 

sistema educacional brasileiro, com especial atenção para as práticas em sala de aula a partir 

da LDB – Lei de Diretrizes e Bases, dos PCN, dos PCN+, Parâmetros Curriculares e de 

autores que versam sobre as “Competências”.  

 

Em seguida, abordou-se teoricamente as competências e as habilidades da 

Química no Ensino Médio, como disciplina integrante de uma grande área do conhecimento, 

articulada as outras disciplinas da mesma área e as outras duas grandes áreas do 

conhecimento. Por último, a função do “estudo em grupo como ferramenta pedagógica” para 

o processo de ensino-aprendizagem no sentido da cooperação, da metodologia participativa e 

do papel do professor como mediador da transposição didática dos conteúdos acessados. 

Autores como Gardner (1995), Bonals (2003) entre outros, auxiliaram na fundamentação 

teórica e no diálogo com o empírico construído. 

 

A metodologia da pesquisa é apresentada no capítulo 3, parte dos objetivos e 

hipóteses principais, as características do local da pesquisa e do grupo de alunos são descritos, 

bem como as etapas exigidas para realização da pesquisa. 

 

No capítulo 4, foram descritos e analisados os resultados significativos e as 

discussões construídas, porém não esgotadas, durante os procedimentos das atividades. 

Partindo da apresentação dos conteúdos de Química pelo professor pesquisador e aprendizes, 

em seguida foram realizadas as análises dos dados coletados na forma de resumos. A 

elaboração do material didático oriundos das aulas elaboradas pelos aprendizes em 

PowerPoint, jogos e vídeos, gerou o produto educacional, onde o autor da pesquisa refinou os 

conhecimentos e saberes construídos no decorrer do processo. 

 

As considerações finais trazem as últimas reflexões da dissertação elaborada, 

ressaltando os sentidos motivacionais, as dificuldades encontradas, os méritos concebidos e 

como o trabalho exemplificado pode ser um fator contribuinte aos processos educativos e à 

troca produtiva entre saberes e conteúdos. 
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CAPÍTULO 1 – JUSTIFICATIVA 

  

 O profissional da educação no contexto atual tem que atender as demandas por 

mais conhecimento que conduza ao aluno ao senso crítico enquanto cidadão e ampliar 

oportunidades deste continuar aprendendo e desenvolvendo sua capacidade de assimilar as 

mudanças tecnológicas. Também se faz necessário uma mudança de postura do professor em 

sala de aula, utilizando metodologias que possibilitem aos aprendizes tornarem-se 

protagonistas da aprendizagem.  

 

 Nesta perspectiva, procurou-se incorporar na prática docente, o estudo em 

grupo, como ferramenta pedagógica. A escolha do tema se justifica, a princípio pela 

experiência como professor de Química e depois pela observância da dificuldade dos alunos 

em relação à referida disciplina e o não desenvolvimento da habilidade de aprender a 

aprender. 

 

 O Colégio Militar de Fortaleza, escola pública tradicional, disponibiliza todo 

um apoio psicopedagógico, o que facilita o trabalho de acompanhamento dos aprendizes, 

entretanto tem-se observado ao longo dos anos certa passividade por parte dos mesmos, 

alguns inquietos, outros desinteressados com o conteúdo e, conseqüentemente, aprendizes em 

recuperação nos bimestres ao longo do ano letivo. Como o conteúdo posterior tem como pré-

requisito o anterior, a dificuldade de aprender novos conteúdos aumenta.  

 

 Com relação à estrutura do conteúdo, existe um plano de Sequência Didática 

(PSD), um Plano de Execução Didática (PED) e um Plano de Aula. O PSD é elaborado por 

professores do sistema Colégio Militar do Brasil com uma sequência de conteúdo tal qual os 

livros didáticos do Ensino Médio, o PED e o Plano de Aula elaborados individualmente por 

cada professor. Compete ao professor a sua utilização em sala de aula e que embora haja a 

explicação do conteúdo e sua fixação através de listas de exercícios, não supre as 

necessidades do aluno tornando a práxis educativa obsoleta sem atingir seus objetivos. Nos 

dias atuais o profissional da educação deve ajudar os alunos a desenvolver de forma mais 

ampla, as habilidades e competências para que os mesmos transformem o conhecimento 

cientifico em saberes e não fracassem pelo aprendizado por memorização. 
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O problema é como tornar esta prática em uma experiência prazerosa 

aproximando o cognitivo experimental, voltando-se para assimilação de certos conhecimentos 

e de certas operações mentais numa trajetória harmoniosa com o mundo real, apropriando-se 

de novas formas de fazer e aplicar conhecimentos adquiridos, isto é, do aprender no sentido 

mais amplo do “saber” e “saber fazer”. Isto implica em utilizar o conhecimento prévio, ou 

experiências extraescolares dos aprendizes tornando-os responsáveis pela própria 

aprendizagem, como preconiza o artigo 3º, Inciso 10 da LDB nº 9394/96 (BRASIL,1999). 

 

 A esse respeito, o professor deve valorizar o extraescolar, ser um agente de 

mediação e equilíbrio, deve motivar para tornar a prática educativa agradável aumentando a 

estabilidade e a clareza do que é ensinado para o aprendiz, ao invés do currículo pré-pronto 

com aulas expositivas, favorecendo o pleno desenvolvimento do educando, conforme o Artigo 

13º Inciso III, da LDB nº 9394/96. O que segundo Santos (2011), é o senso comum que 

orienta nossas ações e dá sentido à nossa vida. 

 

 No desenvolvimento desta pesquisa escolheram-se conteúdos de química 

considerados básicos, porém importantes para a construção do conhecimento nesta área. 

Como os conteúdos: Propriedades da matéria, substâncias e misturas, fracionamento de 

misturas heterogêneas e fracionamento de misturas homogêneas são abordados no 9º ano do 

ensino fundamental e são importantes para desencadear novos conteúdos aproximando a 

teoria da prática, preceito básico das ciências, estes foram utilizados nesta pesquisa 

empregando pequenos grupos de estudos (três educandos), o que para Bonals (2003) favorece 

a aprendizagem no cumprimento das decisões sobre as quais concordam e aprendem a 

incorporar os conhecimentos a que se propunham. 



15 
 
CAPITULO 2 - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Saberes e Competências no Ensino Médio 

 

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação nacional estabelece que o ensino 

médio seja a etapa final da educação básica, e que ocorre para “o pleno desenvolvimento do 

educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Segundo LDB (1996), o inciso II do artigo 36, fixa as diretrizes para o currículo do ensino 

médio e, prediz a adoção de metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a iniciativa 

dos estudantes. A autonomia intelectual, finalidade do ensino médio (prevista no artigo 35), é 

um produto e, como tal, resultado de um processo que seja afim a essa mesma autonomia. 

 

Observa-se assim, que o desenvolvimento pessoal e a preparação para a cidadania 

e o trabalho, pressupõem a construção da efetiva autonomia intelectual do educando, para que 

ele possa transitar com desenvoltura pelos diversos contextos da vida em sociedade. Uma 

educação para a autonomia, e, portanto, uma educação para o trabalho, para a cidadania e para 

a felicidade, implica vivenciar essa autonomia no dia-a-dia da escola. Cabe à escola 

oportunizar aos indivíduos uma formação nos diferentes aspectos biopsicossocial, valorizando 

os saberes construídos ao longo da vida, permitindo uma atuação consciente e transformadora 

na sociedade onde está inserido, enquanto cidadão. 

 

Com este olhar, o Ensino Médio constitui-se como um ambiente específico de 

intervenção pedagógica na formação do cidadão - ensinar a pensar, a fazer, a agir e, formular 

continuamente seus saberes e práticas, adquiridos individualmente e em grupo, ou seja, a 

comunicação, a criatividade, do estímulo pela curiosidade, pela noção do todo, pela interseção 

teoria-prática. Especificamente no ensino da Química, urge uma releitura das práticas 

pedagógicas que oportunizem ao aluno desenvolver uma visão sistêmica e ampliada do 

mundo, tais como, aprendizagens, competências e saberes significativos, domínios de 

habilidades de natureza ética, política, social e estética, elementos constituinte do saber e do 

fazer, além de uma boa formação teórica em Química. 

 

Nesta perspectiva, o pensamento se dá, contrariamente à compreensão parcial e 

fragmentada, com as atividades do trabalho em equipe na capacidade do desenvolvimento de 

múltiplas alternativas para a construção do conhecimento. Nisto ressalta-se os elementos 
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constituintes no nosso trabalho de pesquisa, calcados pelas diretrizes e documentos oficiais 

para a educação no Brasil, complementam as competências individuais presentes nas esferas 

socioculturais e nas atividades políticas e sociais. 

 

Tendo como referencia os estudos de Lopes (2006) a respeito de diferentes 

concepções teóricas sobre competência - Le Boterf  (1997), Zarifian (2003), Zúñiga (2000), 

observaram que essa noção é polissêmica e abrangente. A autora destaca que os conceitos de 

competência dividem-se em profissionais (relacionadas ao perfil profissional exigido pelo 

mundo do trabalho na contemporaneidade), individuais (desenvolvidas ao longo das 

experiências do sujeito ao longo de sua vida ativa); e coletiva (construídas nas relações sociais 

e laborais). 

 

Segundo Le Boterf (citado por FLEURY & FLEURY, 2001 E LOPES, 2006), a 

noção de competência pode ser compreendida como: “à soma dos resultados pessoais e 

sociais da formação educacional e profissional.” Ou seja ... 

 

“... competência é um saber-agir responsável e como tal, implica saber mobilizar, 
integrar recursos e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, num contexto 
profissional determinado. Refere-se, portanto, à competência de colocar 
conhecimentos em prática, na ação.” 
 
“Todos os dias, a experiência mostra que pessoas que possuem conhecimentos ou 
capacidades não sabem mobilizá-los de modo pertinente e no momento oportuno, 
em uma situação de trabalho. A atualização daquilo que se sabe em um contexto 
singular (marcado por relações de trabalho, por uma cultura institucional, por 
eventualidades, imposições temporais, recursos…) é reveladora da “passagem” à 
competência. Esta realiza-se na ação” (LE BOTERF, 1997, citado por LOPES, 
2006, p. 110). 
 

 

Zarifian (citado por LOPES, 2006), considera que a competência individual é 

realizada através do contato com a diversidade de fontes de conhecimentos, especialidades, 

experiências. E que a competência coletiva, por sua vez, “é mais do que a soma das 

competências individuais, são as capacidades desenvolvidas nos campos da autonomia, 

tomada de responsabilidade e comunicação social”. Para a aprendizagem e o desenvolvimento 

destas atitudes, se faz necessário um favorecimento do sistema educativo através de métodos 

pedagógicos que possibilitem a iniciativa dos alunos e o desenvolvimento de atitudes. 

 

Zúñiga (citado por LOPES, 2006) defende que: “a competência coletiva se 

apresenta com crescente importância que supera a competência individual”, pois no grupo 
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ocorre a manifestação da capacidade na definição e resolução de problemas, sendo elaborada 

a inteligência coletiva. 

  
Percebe-se assim, que através do desenvolvimento das inter-relações sociais 

ocorre a formulação do conceito de competência individual e que a competência como ação 

da coletividade possibilita a mobilização de um conjunto de saberes teóricos e operacionais, 

integrando considerações diversas, tais como desempenho, responsabilidade, tomada de 

decisões, pró-atividade.  

 

Nesse sentido, ambiciona-se que os alunos internalizem os valores, saberes, 

competências e conhecimentos agregados, em um processo dinâmico de aprendizagem 

significativa, e não que apenas “passem por eles”, de forma superficial, mecânica, 

fragmentada. A ação coletiva e a ação de cada indivíduo dentro de um grupo é um processo 

de aprendizagem coletiva do qual emergem competências individuais (configurações de 

saberes), e coletivas. Nestes termos, as competências individuais atuando isoladamente ou em 

equipes somadas aos saberem cognitivos e tácitos, é que promoverão a socialização e a 

construção da identidade. 

 

2.2 As competências e habilidades da Química no Ensino Médio 

 

O ensino da Química no Ensino Médio no Brasil tem passado por profundas 

transformações, pois antes a Química era ensinada como disciplina isolada, cujos conteúdos 

eram ministrados por objetivos gerais e específicos e hoje como uma disciplina, que 

juntamente com a Biologia, a Física e a Matemática integram a área de conhecimentos: 

Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias, que organizam os conhecimentos por 

habilidades e competências nas escolas através de tópicos integrados e compartilhados através 

de representação e comunicação com a área de Linguagens e Códigos e com a área de 

Ciências Humanas através da contextualização sociocultural. 

 

De acordo com os Parâmetros Curriculares do Ensino Médio (BRASIL, 2002), as 

habilidades e competências que devem ser promovidas no ensino de Química devem estar 

estreitamente vinculadas aos conteúdos a serem desenvolvidos, sendo parte indissociável 

desses conteúdos, e devem ser concretizadas a partir dos diferentes temas propostos para o 

estudo da Química, em níveis de aprofundamento compatíveis com o assunto tratado e com o 
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nível de desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Essas habilidades e competências estão 

sintetizadas no resumo, a seguir apresentado: 

 

Representação e comunicação 

• Descrever em linguagens discursivas as transformações químicas. 

• Utilizar os códigos e símbolos próprios da Química na atualidade. 

• Utilizar a representação simbólica das transformações químicas e reconhecer suas 

modificações ao longo do tempo e traduzir a linguagem simbólica da Química em discursiva 

• Traduzir a linguagem discursiva em outras linguagens usadas em Química: gráficos, tabelas 

e relações matemáticas. 

• Identificar fontes de informação e formas de obter informações relevantes para o 

conhecimento da Química (livro, computador, jornais, revistas, manuais, etc ...). 

 

Investigação e compreensão 

• Utilizar conceitos químicos dentro de uma visão macroscópica (lógicoempírica). 

• Compreender dentro de uma visão macroscópica os fatos químicos dentro (lógico-formal). 

• Interpretar dados quantitativos, estimativa e medidas.  

• Propor tendências e relações a partir de dados experimentais da Química 

• Resolver problemas em Química, identificando e acompanhando as variáveis. Usando 

procedimentos científicos: leis, teorias, modelos. 

• Propor a investigação de um problema relacionado à Química, através de procedimentos 

experimentais. 

• Estabelecer através de conexões hipotético-lógicas que possibilitem previsões acerca das 

transformações químicas. 

 

Contextualização sociocultural 

• Reconhecer aspectos químicos importantes na interação do ser humano com o ambiente. 

• Reconhecer a importância da Química no sistema produtivo. 

• Identificar as relações entre o desenvolvimento científico e tecnológico da Química com 

aspectos sócio-político-culturais. 

• Identificar os limites éticos e morais envolvidos no desenvolvimento da Química e da 

tecnologia. 
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Para articulação didática e pedagógica na área, as competências gerais de: 

representação e comunicação; investigação e compreensão; e contextualização sócio-cultural 

são trabalhadas de forma isoladas e integradas na área de conhecimento, além de implementar 

os conceitos como letramento, contextualização e interdisciplinaridade, abordados nos 

documentos do MEC como os PCN+ e os descritores das matrizes curriculares. E 

disponibiliza ao professor uma participação ativa no uso de metodologias e trato com os 

conteúdos. 

 

 
2.3 O estudo em grupo como ferramenta pedagógica 

 
O processo de aprendizagem ocorre diretamente da atividade prática, porém não 

individual, mas em interação ou em cooperação social. A abordagem social-interacionista 

sugere que o aprendiz é parte de um grupo social e deve ter iniciativa para questionar, 

descobrir e compreender o mundo a partir de interações com os demais elementos do contexto 

histórico no qual está inserido. 

 

Gardner (1995) menciona que o trabalho em grupo e o cooperativismo devem ser 

amplamente estimulados numa Escola Centrada no estudante para alcançar êxito no ensino-

aprendizagem e no progresso do aprendiz e cita: 

                   

Na medida em que escolhemos acreditar que a abordagem centrada no indivíduo não 
é válida, ou mesmo que seja válida, simplesmente não é prática, ela parecerá utópica 
(GARDNER, 1995, p 71). 
 

 
Nesse sentido os PCNs apontam para a escola auxiliar os aprendizes a se tornarem 

protagonistas da própria aprendizagem. 

 

“[...] os objetivos se definem em termos de capacidades de ordem cognitiva, física, 
afetiva de relação interpessoal e inserção social, ética e estética, apontando desta 
forma uma formação ampla” (BRASIL, 1999, p. 67). 
 
 

                 Enquanto Lévy (2003) cita como finalidade da “inteligência coletiva”: 

colocar os recursos das grandes coletividades a serviço das pessoas e dos pequenos grupos, 

incitando a uma interação plena entre as pessoas através da Internet possibilitando a uma 

relação todos-todos: 
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“[...] Longe de fundar as inteligências individuais em uma espécie de magma 
indistinto, a inteligência coletiva é um processo de crescimento, de diferenciação e 
de retomada recíproca de singularidades.” ( LEVY, 2003,  p.32). 
 

 
 Nesse sentido, Holanda (2001) refere-se as grandes transformações provocadas 

pela globalização e a centralização na aquisição de conhecimentos levando a romper os 

limites da nossa existência, isto é, a educação não ficará restrita a escola irá permear o saber 

escolar outros saberes com aquisição extra-escola além do presente:  

 

[...] Mudanças profundas ocorrerão na área de educação. Temos primeiro que 
aprender a aprender. A sala de aula não será a única forma de aprender. Ela deverá 
ser assistida pelos meios interativos como: internet, ensino a distância, EAD e 
biblioteca multimídia. (HOLANDA 2001, p.14). 
 

                                 

Tais mudanças apontam para uma reflexão quanto ao papel da escola e do 

professor, quanto ao foco da educação e ao questionamento que Gates ( citado por 

NOGUEIRA,1998) quanto à preparação dos alunos: ”Se para o futuro deles ou para nosso 

passado?”. 

 
Uma forma de mudar o foco da educação é tornar o aluno o protagonista da 

própria aprendizagem e o professor deverá motivar e auxiliar os alunos na resolução de 

tarefas elaboradas, e que de acordo com Bonals (2003), além de dividir a turma em pequenos 

grupos, o professor deverá apresentar os seguintes aspectos: 

 

Justificar, baseando-se na cooperação, a maneira de estar com os demais. Envolver a 
todos componentes na tarefa. Intervir na organização, dinamização e seleção de 
tarefas. (BONALS, 2003, p. 50) 
 
 

É possível, segundo Bonals (2003), operacionalizar o estudo em grupo ofertando 

ferramentas e condições apropriadas no que diz respeito a organização dos grupos, na 

elaboração de tarefas e na dinâmica utilizada para otimizar o seu funcionamento. Para 

Bibiano, Martins e Santomauro (2009), deve-se fazer um diagnóstico para avaliar os níveis de 

conhecimentos dos estudantes, e com base nisso, organizar os agrupamentos de forma que 

todos ganhem com a troca. 

 

Pequenos grupos em sala de aula além de propiciarem a incorporação de 

conhecimentos, quando apresentam como características: Objetivo comum e Objetivo comum 
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operando em equipe, tornam-se segundo Bleger (1985) citado por Bonals (2003) grupos 

operativos.  

 

Para Bonals (2003), na busca das múltiplas competências os grupos operativos 

exercem as seguintes funções: 

 

Regulação de aprendizagem, organizando de forma mais ou menos autônoma a 
tarefa a concluir ou aumentando a capacidade de tomar decisão, Função 
socializadora, melhorando a capacidade de dialogar regulando a participação dos 
componentes, Função potencializadora do equilíbrio emocional, favorecendo a 
autonomia. (BONALS, 2003, p. 15,16). 
 
 

 Entretanto, se faz necessário observar alguns fatores limitantes, tanto por parte 

dos professores, como por parte dos alunos. Em relação aos professores sua formação 

tradicional e a resistência em deixar o conhecido pelo desconhecido, gerando ansiedade 

quanto à possibilidade do fracasso profissional e em relação aos alunos, primeiro porque não 

foram ensinados a trabalhar em grupos e como segundo fator ao desequilíbrio da inteligência 

emocional no que diz respeito em aceitar algumas renúncias pessoais, isto é aceitar a 

participação do grupo em benefício do grupo. 

 

Pichon-Rivière (1998), defende que a técnica de grupos operativos subsidia o 

(re)pensar o papel da aprendizagem numa nova ótica. A presença e intervenção do professor-

mediador da aprendizagem, que indaga, problematiza e estabelece articulações entre os 

diferentes saberes e competências, sempre direcionando o grupo para a tarefa comum. 

 

 Para Bonals (2003), é de fundamental importância a disponibilidade do professor 

para assinalar os progressos dos alunos na aprendizagem e afirma que: 

 

O educador coloca ênfase nos conhecimentos que já adquiriram e nos avanços em 
direção aos objetivos definidos, naquilo que já sabem e estão dispostos a saber ou a 
fazer, e indica que estão em processo de aprender e que podem efetuá-lo. 
(BONALS, 2003, p.76-77). 
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CAPITULO 3 – METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

3.1 Objetivos e hipóteses de pesquisa 

 

 A presente dissertação tem como objetivo central analisar a influência do 

método de estudo em grupo, como ferramenta pedagógica de aprendizagem de Química no 

Ensino Médio. Especificamente, tem como objetivos: (i) despertar o interesse dos alunos para 

a aprendizagem de Química através de grupos de estudo; (ii) selecionar conteúdos do 

currículo oficial , na tentativa de diminuir as dificuldades e motivar o aluno de Química do 

Ensino Médio em aprender a aprender; (iii) verificar se o aluno de Química adquiriu 

habilidade e competência referentes ao saber-fazer; e (iv) construir, colaborativamente com os 

alunos, materiais pedagógicos utilizando o conceito de “aprendizagem significativa” sobre 

estrutura atômica. 

 

A elaboração desses objetivos partiram, inicialmente, de duas questões 

primordiais: 

 

•A metodologia diferenciada e complementar no ensino de Química possibilitará ao aluno 

fazer relações entre os conteúdos novos e os já conhecidos, motivando-os para descobertas? 

•A formação de grupo de estudo facilitará o ensino-aprendizagem da Química? 

 

3.2 Caracterização do lócus e dos participantes da pesquisa 

 

O Colégio Militar de Fortaleza - CMF, lócus da pesquisa de campo, integra o 

Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB), e possui raízes históricas no fim do Império, com 

a criação da Escola Militar do Ceará - EMC, criada em 01 de fevereiro de 1889.  

 

 No ano de 1919, foi fundado o Colégio Militar do Ceará, iniciando o ano letivo 

em 10 de junho, data que até hoje é considerada como aniversário da inauguração do CMF. 

Sua extinção se deu em fins de 1938, dando lugar à Escola Preparatória de Fortaleza - EPF, 

criada em 1942. A reestruturação do ensino militar do exército levou à extinção, em 1961, da 

EPF e à criação, em 17 de novembro do mesmo ano, do Colégio Militar de Fortaleza, 

localizado na avenida Santos Dumont, s/n no bairro do Centro.  
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O CMF é subordinado ao Departamento de Ensino Preparatório Assistencial 

(DEPA), que é um órgão técnico normativo, diretamente subordinado ao Departamento de 

Ensino Preparatório (DEP) do Exército Brasileiro, a quem compete exercer a ação de 

comandar, planejar, coordenar, controlar e supervisionar a condução da educação básica e a 

avaliação do processo ensino-aprendizagem nos Estabelecimentos de Ensino - EE 

subordinados e vinculados, nas áreas de ensino formal e a distância.  

 

Hoje o CMF tem 134 funcionários, sendo 84 civis dos quais 56 são professores 

concursados e 28 são servidores. Os demais funcionários são militares, ou seja, 50 professores 

(26 do Quadro Complementar de Oficiais - QCO e 20: temporários – OTT) e 4 da AMAN, 

classificados para o magistério). 

 

O ensino ministrado no CMF encontra-se fundamentado e apoiado na Lei de 

Ensino do Exercito, diretrizes e normas de ensino em consonância com as prescrições e 

equivalências do ensino previstas na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LDB nº 9394/96, sendo ministrado em caráter preparatório e assistencial, para alunos 

concursados e amparados pelo R-69 (Lei que ampara órfãos da guerra do Paraguai), para a 

Região dos Estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Maranhão exceto Imperatriz. 

 

Atualmente o CMF funciona nos turnos: manhã (aulas curriculares) e tarde aulas 

extracurriculares, com 859 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental - EF ao 3º ano do Ensino 

Médio - EM sendo assistido por 4 coordenações administrativas (coordenação de 6º e 7º anos 

do EF com dois coordenadores pedagógicos, coordenação de 8º e 9º anos do EF com dois 

coordenadores pedagógicos, coordenação de 1º e 2º ano do EM com dois coordenadores 

pedagógicos e coordenação de 3º ano com um coordenador pedagógico) 3 subseções 

(Educação Física, Língua Estrangeira e Informática) 1 Supervisão Escolar e 1  Serviço 

Psicopedagógico atrelados a Divisão de Ensino – DE. 

 

A proposta pedagógica em prática no Colégio Militar de Fortaleza consta de seu 

Regimento Interno. Os fundamentos pedagógicos que lhes servem de base conceitual visam a 

dar as melhores condições para a execução do processo ensino-aprendizagem, atuando e 

estimulando o desenvolvimento integral de seus discentes por meio de práticas pedagógicas 

dinâmicas, eficazes e atuais, onde o ato de educar é mais importante que avaliar.  
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Ressalta-se ainda que a proposta tem a finalidade de colaborar na formação de 

cidadãos intelectualmente preparados e cônscios do seu papel na, sociedade segundo os 

costumes, valores e as tradições do Exército Brasileiro. A operacionalização da proposta 

pedagógica é realizada pela prática pedagógica do CMF através de órgãos pedagógicos e 

equipes educacionais. 

 

Com esta perspectiva de uma formação integral dos alunos, isto é, formação 

cognitiva, afetiva e motora o colégio busca a qualidade do ensino, em que o aluno torne-se um 

agente ativo do seu aprendizado e haja a permuta de uma pedagogia de forma tradicional por 

outras mais ativas e coerentes com os tempos atuais.  

 

O planejamento baseia-se exatamente na crença desses valores e em princípios 

básicos da profissão e da ética militar como referenciais: a justiça, a disciplina, o exemplo, o 

sentimento do dever, o pundonor militar ou decoro da classe; e, buscará sempre atender aos 

atributos relacionados à área afetiva cultuados pela classe militar, particularmente, a lealdade, 

a camaradagem, o desprendimento e a responsabilidade, cujas estratégias são: ensino de 

excelência; racionalização administrativa; estímulo das áreas afetiva e psicomotora; melhoria 

do colégio como organização militar. 

 

Em relação ao público alvo desta pesquisa, foram 12 alunos do 3º ano do ensino 

médio na faixa etária entre 17 e 18 anos, sendo sete do sexo feminino e 5 do sexo masculino, 

que com aprovação dos pais aceitaram participar desta ação realizada no contra turno de suas 

aulas. Foi feito um levantamento de informações, desde sua escola de origem.  

 

Observou-se que somente a metade dos alunos que participaram da pesquisa 

obtiveram os ensinamentos desde o fundamental II (da 5ª série do ensino fundamental ao 3º 

ano do ensino médio) na escola da pesquisa. Esse dado leva a suposição de que 

provavelmente, nem todos estejam com os mesmos conhecimentos na disciplina de Química, 

isso porque a quantidade de informações desta disciplina varia de acordo com a escola. 

 

Em relação à escola de origem foi constatado que 8 alunos são de escolas 

particulares e 4 alunos de escolas públicas. Os alunos das escolas públicas vieram transferidos 

de outros colégios militares. 
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3.3 Etapas da pesquisa 

 

A análise dos dados, em uma perspectiva qualitativa, alvitrou-se pela discussão 

teoria versus empiria no domínio da técnica de grupos operativos e as possibilidades interação 

social do aluno e articulação de novos saberes, sob o olhar do professor que cumpriu o papel 

de investigador e mediador do processo de ensino-aprendizagem, ajudando os membros a 

pensar, abordando o obstáculo epistemológico configurado pelas ansiedades básicas 

apresentadas durante a práxis. 

 

A pesquisa seguiu uma seqüencia didática: determinação do público alvo, o 

período, o objetivo e o objeto do conhecimento a ser desenvolvido; determinação das 

competências e habilidades que serão desenvolvidas; seleção dos materiais didáticos; 

elaboração da PED (Plano de Execução Didática) e da seqüencia didática; elaboração da 

situação-problema; elaboração do plano de aula; e elaboração da aula.  

 

Utilizou-se o estudo em grupo como ferramenta pedagógica para observar se há 

melhoria no aprendizado dos educandos em relação à química. Foi usada a abordagem 

indutiva, para investigar se além da aprendizagem dos conteúdos da disciplina os aprendizes 

foram além do aprender a aprender, ou seja, aprender a fazer. Os procedimentos foram o 

observacional e o comparativo, onde os acontecimentos foram observados e comparados a 

evolução em termos de aprendizagem dos estudantes pelo pesquisador através de verificações 

escritas na forma de resumo. 

 

Inicialmente foi solicitada à escola a permissão para realização da pesquisa 

através de carta, assim como, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido enviado aos pais 

dos estudantes envolvidos na pesquisa (ver Apêndice A). Foram recebidos 12 termos 

assinados pelos pais autorizando os filhos a participarem da pesquisa, como também o 

consentimento da escola.  

 

Após trâmites legais foi realizada uma reunião com os educandos participantes 

para apresentação dos objetivos da pesquisa e dos conteúdos que seriam abordados: 

Propriedades da matéria; substância e mistura; fracionamento de misturas heterogêneas e 

fracionamento de misturas homogêneas, assuntos considerados de grande relevância por se 
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tratar de conteúdos vistos no Ensino Fundamental e básicos para outros vistos no ensino 

médio. Na ocasião foram também divididos os alunos em quatro grupos de 3 aprendizes, os 

quais serão identificados por números de matrículas. A divisão foi feita por afinidade entre 

eles. 

 

A escolha de trabalhar em grupos deve-se a apresentação de situações explicadas 

por Vygostsky (2008) porque se inserem no conceito da zona do desenvolvimento proximal, 

onde um membro mais experiente, promova o desenvolvimento dos demais, o que segundo 

Bonals (2003) ocorre na alternância de papéis (coordenador, emissor, receptor, satélite e 

ausente). 

 

Após a divisão ficou estabelecido que seriam utilizados 7 encontros para o 

desenvolvimento inicial, onde o pesquisador utilizou 4 desses para apresentação dos 

conteúdos citados anteriormente, utilizando diferentes metodologias, sendo 90 minutos 

utilizados em cada conteúdo, envolvendo a apresentação do pesquisador, estudo individual do 

material didático distribuído, discussão em grupo, elucidação de dúvidas e aplicação da 

avaliação na forma de resumo que foi feito individualmente. Os grupos utilizaram 2 

encontros, também de 90 minutos, sendo 45 minutos para cada grupo, incluindo a 

apresentação do material por eles desenvolvidos, elucidação de dúvidas e avaliação na forma 

de resumo para comparação pelo pesquisador com relação ao crescimento do aprender a 

aprender e aprender a fazer pelo educando. 

 

O 1° conteúdo abordado foi propriedades da matéria. Para exposição pelo 

pesquisador, foram utilizados slides preparados em PowerPoint com os conteúdos para que o 

aluno participasse estabelecendo conceitos e exemplos das citadas propriedades para que na 

avaliação o pesquisador analisasse o aprender do aluno. Neste mesmo encontro foi entregue 

um texto para leitura e discussão em grupos e as dúvidas suscitadas foram esclarecidas para 

em seguida, aplicar a avaliação individual e sem consulta na forma de resumo. 

 

No conteúdo substância e mistura, foi elaborado um texto para os alunos e dele 

feita uma apresentação pelo pesquisador com o formato de mapa conceitual, aplicando 

diferenciação progressiva e reconciliação integrativa, etapas da aprendizagem significativa de 

Ausubel (2003), onde com a participação dos estudantes foram utilizados conceitos do 1º 

encontro para tornar a atividade dependente da anterior. Na ocasião foi solicitado aos alunos 
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exemplos do cotidiano com a finalidade de tornar o conteúdo mais interessante. Após leitura 

do texto, discussão na forma de debates dentro grupo e feito a consolidação do conteúdo foi 

aplicada novamente a avaliação em forma de resumo. 

 

No 3° conteúdo, fracionamento de misturas heterogêneas, a estratégia utilizada foi 

levantar um questionamento na exposição do referido conteúdo cujas respostas encontravam-

se no texto, o qual foi feita a leitura e a discussão pelos estudantes. Após discussão, com a 

colaboração de um professor de laboratório da escola e seu auxiliar, foi realizada uma aula de 

experimental (ver figuras 1 e 2), com sete pequenas práticas de química dentro do conteúdo 

abordado.  Em seguida, foi aplicada a avaliação. 

 

O último conteúdo, fracionamento de misturas homogêneas, foram elaborados 

dois textos, um sobre métodos de separação de misturas homogêneas e outro de 

fracionamento de petróleo, cujas frações têm aplicação no cotidiano. A metodologia 

empregada foi a leitura feita pelos alunos com a apresentação de uma mistura do cotidiano e o 

processo de separação, após consolidação do conteúdo os estudantes foram levados ao 

laboratório, onde o professor demonstrou na prática um método de separação, a destilação 

simples para fixar melhor o conteúdo e em seguida foi aplicada a avaliação 

 

Figura 1 – Imagens das atividades teóricas. 

 

Fonte: dados do pesquisador 
Data: abril/2012 
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Figura 2 – Imagens das atividades práticas no laboratório  
 
 

 
 

                                                   

 Na segunda fase da pesquisa, foi dado um tempo para que os estudantes 

participantes, trabalhando em grupo, desenvolvessem aulas dos conteúdos estudados, tendo 

total liberdade quanto à forma de desenvolvimento e apresentação (PowerPoint, retroprojetor, 

lousa, cartaz, jogos, vídeos, experimentos, e outros). Cada grupo apresentou um roteiro usado 

no preparo de sua aula. Após apresentação de cada grupo um novo resumo foi solicitado 

como forma de avaliação. Todos os grupos utilizaram o livro texto e sítios da internet, na 

elaboração da aula. O grupo 3 responsável pelo conteúdo fracionamento de misturas 

heterogêneas, utilizou um guia de aula, e na divisão de tarefas foi utilizado a internet através 

do chat, a telefonia e a biblioteca do colégio. Foram também desenvolvidas atividades 

complementares, ou seja, a cada conteúdo abordado foram elaborados ou sugeridos vídeos 

e/ou jogos. 

 

Após discussão em grupo das dificuldades encontradas na atividade e 

identificação por parte do professor pesquisador de lacunas deixadas pelos autores 

Fonte: dados do pesquisador 
Data: abril/2012 
Imagens permitidas 
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(educandos), todo o material desenvolvido pelos alunos, foi revisado e reunido na forma de 

um material didático de apoio pedagógico que será disponibilizado na escola. O produto 

educacional será um manual, contendo:  

- Apresentação 

- Conteúdos: 

1. Propriedades da matéria 

2. Substâncias e misturas 

3. Fracionamento de misturas heterogêneas 

4. Fracionamento de misturas homogêneas 

- Jogos (QUIZ da QUÍMICA e JOGO da MEMÓRIA)       elaborados 
pelos aprendizes 

                                     - Vídeos elaborados pelos aprendizes 

- Organizadores prévios, elaborados pelo pesquisador. 

                                     - Situação-problema para cada conteúdo, elaborado pelo   
                     pesquisador 

. 
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CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Apresentação dos conteúdos pelo pesquisador 

 

Com relação à primeira parte da pesquisa além do pesquisador ter respeitado a 

organização e lógica dos conteúdos segundo Ausubel (1968), Moreira e Massini (1982): 

Organização sequencial dos conteúdos, introdução progressiva dos detalhes, de diferenças e 

similaridades nos conteúdos e consolidação antes da introdução de novos conteúdos, foi  

também levado em consideração o conhecimento do aluno sobre os conteúdos estudados, 

importante para  incorporar  novos conhecimentos de acordo com Ausubel (1968), Gardner 

(1995) e Meirieu (1998). 

 

No estudo de propriedades da matéria, após leitura do texto foi observado pelo 

pesquisador ocorrência de uma participação ativa nas discussões em grupo e elucidação de 

dúvidas, entretanto não ficou evidenciado uma demonstração de entusiasmo por parte dos 

estudantes, que ocorreu somente após apresentação do mesmo conteúdo em slides face á 

participação dos educandos. Neste instante ocorreu de acordo com Silveira e Celistre (2000, 

p. 125) uma interação e integração de idéias reforçadas por respostas positivas. 

 

No conteúdo substâncias e misturas, após leitura do texto, foi observado um maior 

entusiasmo por parte do grupo de estudantes, pois os mesmos utilizavam as propriedades 

físicas, estudado em propriedades da matéria para diferenciar as substâncias das misturas. E 

quando da apresentação do pesquisador usando mapas conceituais do conteúdo em estudo foi 

verificado uma boa participação dos estudantes o que evidencia segundo Tardif (2002), a 

necessidade, além da animação, da partilha do material didático, os modos de fazer etc. 

 

 Em relação ao conteúdo fracionamento de misturas heterogêneas, o 

pesquisador sugeriu uma leitura do texto elaborado e como estratégia, um questionamento 

sobre o conteúdo para discussão entre os grupos de estudantes, colocando-se como mediador. 

Para em seguida levá-los ao laboratório para a realização dos seguintes experimentos: 

separação dos componentes das misturas: enxofre/limalha de ferro, separação feita por 

imantação; alpiste com casca, separação feita por ventilação; farinha, separação feita por 

tamisação; areia/isopor; separação feita por densidade intermediária; óleo/água, separação 
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feita por decantação; areia/água, separação por filtração; arroz/feijão, separação feita por 

catação.  

 

No conteúdo fracionamento de misturas homogêneas, após leitura por parte dos 

estudantes dos dois textos: fracionamento de misturas homogêneas e fracionamento do 

petróleo, foi constatado uma boa participação dos aprendizes quando das respostas que foram 

positivas. O pesquisador incentivou a turma e mediou o processo, para em seguida conduzi-

los ao laboratório para uma demonstração prática:fracionamento de uma mistura de álcool/ 

água para fracionar seus componentes por destilação simples, assunto do cotidiano do aluno. 

 

As aulas no laboratório foram um diferencial, com as equipes de educandos 

participando ativamente o que era de se esperar, já que a Química é uma ciência experimental, 

e o envolvimento, bem como o senso de curiosidade dos alunos nesta faixa etária foi refletido 

com um maior interesse por esta atividade. 

 

Sobre a participação em grupo, os estudantes mostraram-se amigos e 

colaboradores em todos os encontros, embora que nesta primeira fase não ocorreu um rodízio 

de papéis nos grupos, importante para a consolidação do aprendizado colaborativo, sendo 

possível observar que não houve indícios de uma aprendizagem colaborativa competitiva. 

 

Sobre a avaliação que se deu por intermédio de aplicação de resumos (ver figura 

3), foi possível observar que todos, responderam e pelos textos obtidos, de forma geral, é 

possível dizer que ocorreu aquisição de novos conhecimentos, porém foi feita uma análise 

mais detalhada deles.  Estas análises são apresentadas a seguir. 

 

O resumo elaborado individualmente pela aprendiz, nº de matrícula 129, discorre 

a respeito do conceito de matéria, bem como da classificação das propriedades da matéria e da 

sua aplicabilidade no nosso cotidiano. Demonstra com isso o interesse deste aluno pelo 

conhecimento prático. 
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Figura 3 - Resumo elaborado pela estudante nº 129 após apresentação do pesquisador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fonte: dados do pesquisador 
Data: abril/2012 
 

 

 

 



33 
 
Resultados das Avaliações 

 

 Tomando-se como base os quatro primeiros encontros ministrados pelo 

pesquisador, observou-se com relação ao 1º encontro que nem todos os aprendizes 

assimilaram o conteúdo ministrado quanto a diferenciação das propriedades específicas 

(físicas, químicas e organolépticas), quatro chegaram a confundi-las, embora que em 

contrapartida há alunos que além da assimilação correta dos conceitos foram capazes de citar 

aplicações do conhecimento das propriedades da matéria em benefício do homem, como por 

exemplo os aprendizes de nº 129 

 

“[...] a aplicabilidade desses conceitos em nosso cotidiano na pureza do leite, na 

conservação de enlatados, etc..” 

 

e de nº 1314  

 “[...] com essas propriedades utilizamos a matéria para benefícios do homem: a 

utilização do densímetro, fabricação de pães, manuseio de enlatados, etc..”.  

 

Com relação ao 2º encontro, também ocorreram equívocos por parte de quatro 

aprendizes no que diz respeito as substâncias e misturas em termos de conceitos e de 

diferenciação, embora que outros tenham aprendido corretamente como o aluno de nº 274 que 

cita as propriedades físicas como critério correto para identificar as substâncias, apesar ainda 

do mesmo confundir substância e mistura. 

 

Em relação ao 3º encontro, os aprendizes demonstraram através da avaliação na 

forma de resumo que assimilaram o conteúdo ministrado pelo pesquisador, embora alguns 

aprendizes tivessem apresentado o conteúdo de forma bem resumida. A aprendiz nº 129 

utilizou um mapa conceitual no seu resumo demonstrando a sua capacidade de transferir o 

que tinha aprendido no encontro anterior como ferramenta de aprendizagem neste conteúdo e 

os aprendizes nº 790 e nº 864 transferiram do 1º encontro as propriedades físicas como 

critério de verificar o grau de pureza das substâncias separadas demonstrando capacidades de 

transferência de aprendizado. 
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Em relação ao 4º encontro foi constatado na avaliação que dois educandos 

cometeram erros conceituais trocando mistura por substância ou exemplificando errado 

mistura homogênea, embora que outros além do aprendizado correto citaram aplicações 

importantes de processos industriais como os estudantes nº 864 e 213 que citaram 

basicamente os mesmo exemplos: 

 

“[...] A cristalização nos dá o sal de cozinha, da destilação temos a cachaça e os 

subprodutos do petróleo.” (Aluno 213) 

 

Nestes 4 primeiros encontros evidenciou-se que além da motivação do 

pesquisador em utilizar metodologias diferentes para abordar os conteúdos é necessário tornar 

o estudante um sujeito ativo ao meio e a ação. Para Piaget (citado por CHARLES,1982), “a 

interação social é uma condição necessária para o desenvolvimento intelectual”. Ficou 

evidenciado pelo pesquisador, neste momento uma participação fracamente ativa por parte 

dos grupos de estudantes capaz de transformar o saber produzido pelo saber escolar, visto que 

dos quatro encontros somente no terceiro se tornaram sujeitos da própria aprendizagem com 

aplicação correta dos métodos de separação de misturas heterogêneas, isto é, aprenderam 

fazendo. 

 

4.2 Apresentação dos conteúdos pelos aprendizes 

 

 Para Polidoro e Stigar (2010), a transposição didática ocorre na sala de aula, 

isto é, a transformação do saber científico em saber escolar e nesta pesquisa-ação, o 

pesquisador procurou analisar como o estudo em grupo é capaz de transferir a transposição 

externa dos livros didáticos para uma transposição interna em sala de aula onde o 

conhecimento é produzido. Para tanto após os 4 primeiros encontros, os grupos tiveram um 

período de tempo para preparar suas atividades de forma livre. Eles se reuniram e em grupo 

pesquisaram e decidiram que tipos de ferramenta iriam empregar. Foram utilizados na 

apresentação 2 encontros de 90 minutos, sendo 45 minutos para cada grupo (ver figura 4). 
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Figura 4 – Grupos de aprendizes apresentando as aulas 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

Data: maio/2012 

                

Após apresentação do grupo 1 com o conteúdo propriedades da matéria (ver 

figura 5), que escolheu usar slides em Power point, foi realizada a avaliação na forma de 

resumo e observado uma maior compreensão de forma geral e mais acentuada a aprendizagem 

por parte dos alunos, que apresentaram o referido conteúdo. Erros conceituais ocorridos em 

quatro aprendizes quando da elaboração do resumo após apresentação do pesquisador (1ª 

etapa), foi constatado somente em um aprendiz, portanto corrigidos e os resumos melhor 

elaborados e estruturados. 

 

O material apresentado pelo grupo 1 em slides, trata-se das propriedades da 

matéria com conceitos, classificações e exemplos do cotidiano, sendo interessante a utilização 

da hierarquia dos conceitos, do geral para o mais específico o que segundo Ausubel apud 

Moreira e Massini  (1982 ) facilita a aprendizagem . 
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Figura 5 – Material produzido pelo Grupo 1 

 

Fonte: Dados do Pesquisador 

Data: maio/2012 

 

Após apresentação do grupo 2, com o conteúdo substâncias e misturas (Figura 6), 

somente dois aprendizes cometeram o equivoco na avaliação, em confundir substância com 

mistura, mas se observa um melhor domínio sobre o conteúdo estudado e inclusive com 

acréscimo do tópico alotropia relacionado ao conteúdo e abordado pelo aluno nº 129 e a 

citação correta da diferença entre mistura eutética e azeotrópica citada pelo aluno nº 643 

 

Figura 6 - Material produzido pelo grupo 2 

 

Fonte: Dados do Pesquisador 

Data: maio/2012 

No material produzido pelo grupo 2 sobre substâncias e misturas, é feita uma 

rápida revisão do material apresentado pelo grupo 1 (propriedades da matéria), que funcionou 

como orientador prévio, além de mostrar diferenças, como por exemplo o ponto de fusão de 

uma substância pura é diferente de uma mistura comum e similaridades como a igualdade dos 
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pontos de fusão de uma substância pura e uma mistura eutética que diferem nos pontos de 

ebulição. Além de partir de ideias gerais para detalhes mais específicos, pressupostos da 

aprendizagem significativa de Ausubel. 

 

Os estudantes do grupo 3, com o conteúdo: métodos de separação de misturas 

heterogêneas (ver figura 7) de um modo em geral demonstraram na avaliação, não somente o 

conhecimento do conteúdo, como também o interesse e a importância do estudo no cotidiano, 

na indústria e no laboratório. 

 

Figura 7 - Material produzido pelo grupo 3 

 

Fonte: Dados do Pesquisador 

Data: maio/2012 

 Como citam os aprendizes nº 790  

“.... a separação de misturas pode ser usada, inclusive em processo para o 

benefício humano, como: o tratamento da água......” 

 

e de nº 1363 

“.... são muito comuns em nosso dia-a-dia. Até mesmo na hora de cozinhar 

quando separamos o feijão bom do estragado ......” 

Embora alguns aprendizes do grupo 4, que abordaram: “métodos de separação de 

misturas homogêneas”(Figura 8) não tenham acrescentado aplicações do cotidiano, 

laboratório   e indústria, não foi constatado conceitos errados, o que demonstra a compreensão 

do conteúdo como expressam os educandos nº 129  
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“...... são muito importantes nos laboratórios e especialmente nas indústrias, na 

obtenção dos componentes do petróleo, do sal, etc......” 

 

e de nº 1360 

“...... é preciso saber a que temperatura o componente sólido irá se fundir, como o 

processo Frasch, usado para separar enxôfre......” 

 

Figura 8 - Material produzido pelo grupo 4 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

Data: maio/2012 

 

 

4.3 Análise de dados 

 

Na segunda parte da pesquisa os estudantes foram levados a ler, estudar, refletir e 

pesquisar em grupo. A pesquisa é para Demo (1996), o reflexo de uma autonomia na tomada 

de decisões quanto à aprendizagem e quando combinada com a mediação     do professor nos 

grupos no processo de ensino-aprendizagem é segundo Bonardo, Lopes e Fernandez (2007) 

uma estratégia que tem apresentado bons resultados. 

 

Para Araújo e Dieh (2009) compete ao professor encontrar maneiras inovadoras 

de incorporar os novos letramentos na prática da sala de aula, pois para Martins, Santomauro 

e Bibiano (2009), as atividades com mais significado para os alunos são aquelas realizadas 

com troca de saberes com os colegas em grupos com pouca interferência do professor. 
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Entretanto Vygotsky (2005) chama a atenção para a importância da interação entre estudante-

professor e estudante-estudante na aprendizagem. 

 

Nesse sentido Bonals (2003) reforça a importância dos papéis positivos nos 

grupos: como propor idéias, avaliar, manter o foco, coordenar e conciliar e neutralizar os 

papéis negativos como retração, brincadeiras, agressão, domínio, competição e chamar 

atenção para si. 

 

Foi nesta fase da pesquisa que ficou evidenciado de acordo com Delval (1997) o 

aprender a aprender para saber fazer com eficácia, onde os grupos buscaram seus 

conhecimentos movidos por interesses e motivação e que para Piaget (1967) a linguagem foi 

de grande importância na interação social para a aprendizagem. 

 

Com o acompanhamento do pesquisador foi possível observar que os estudantes 

dentro do grupo faziam rodízios de papéis, nesta etapa da pesquisa: o coordenador do grupo 

ocupava uma posição central orientando o grupo, em outro momento expressava acordo ou 

desacordo com o ponto de vista do grupo, funcionando como emissor enquanto outro 

componente assumia a coordenação, era também receptor quando o grupo se posicionava, ou 

funcionava como ausente no grupo ou ainda satélite, quando se distraia na execução das 

tarefas. A aprendizagem colaborativa ocorreu durante a execução das tarefas na troca de 

papéis entre os membros dos grupos gerando conhecimentos com a mediação do pesquisador, 

ou seja, segundo Pierre Lévy (2003) foi criado uma inteligência coletiva. 

 

Em seguida é apresentada uma comparação entre os resumos antes e após o estudo 

em grupo (ver figura 9), separados por conteúdos. 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 
Figura 9 - Resumo elaborado após as apresentações dos aprendizes pela estudante nº 
129 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados do pesquisador 

Data: maio/2012 
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Conteúdo: Propriedades da Matéria 

 

Após a apresentação do professor:Foi observado que um dos aprendizes responsáveis pela 

apresentação do citado conteúdo, confundiu alguns conceitos (aluno nº 1363), não enquadrou 

as propriedades físicas, químicas e organolépticas como propriedades específicas. Em relação 

aos demais alunos, verificou-se o uso de conceitos errados como, por exemplo, o de 

maleabilidade como propriedade funcional (aluno, nº 258), ou confundiram a classificação 

das propriedades (alunos: nº 643 e nº 1465).   

     

Após apresentação dos aprendizes: Observou-se, não só nos alunos integrantes responsáveis 

pela abordagem do conteúdo, bem como dos alunos ouvintes, de modo geral um resumo mais 

bem estruturado com classificações corretas e exemplos, embora que o aprendiz (nº 643) 

tenha confundido ainda a classificação das propriedades e não falou das propriedades físicas. 

 

Conteúdo: Substâncias e Misturas 

Após a apresentação do professor: Foi verificado que dois dos aprendizes responsáveis pela 

apresentação do referido conteúdo, confundiam substância com mistura (nº 193), não utilizava 

critério correto de identificar substância (nº 258). Em relação aos aprendizes ouvintes, foi 

identificado a omissão de conceitos, como de alotropia e fase (nº 213) ou confusão entre 

conceito de molécula com substância e substância com mistura (aluno, nº 1360). 

 

Após apresentação dos aprendizes: Observou-se, não só nos participantes que apresentaram o 

conteúdo, bem como os aprendizes ouvintes, um crescimento na aprendizagem, como por 

exemplo: a identificação da substância não só pelas propriedades físicas, como também pela 

composição química da substância (nº 790) ou o uso de propriedades físicas para identificar as 

substâncias (nº 258). Embora que dois aprendizes confundiram conceitos de substância com 

mistura eutética e azeotrópica (274), e substância pura com composto (864)  

 

Conteúdo: Fracionamento de Misturas Heterogêneas 

Após a apresentação do professor: Verificou-se que os aprendizes responsáveis pela 

apresentação do referido conteúdo, demonstraram um conhecimento prévio, bem como sua 

importância na indústria, no laboratório e no cotidiano (ex. nº 129) e em relação aos 
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aprendizes ouvintes, embora alguns tenham descritos sucintamente os resumos (nº 193, nº 643 

e nº 1360), o fizeram corretamente.  

 

Após apresentação dos aprendizes: Observou-se por parte dos mesmos uma melhora nos seus 

resumos em relação aos processos de separação de misturas heterogêneas, na parte de 

conceitos e aplicação, como por exemplo, no tratamento de água (nº 129 e 1465). Em relação 

aos aprendizes ouvintes, foi observado em 6 aprendizes um crescimento no conteúdo estudado 

em relação ao cotidiano ( nº 643, nº 790, nº 864, nº 1314, nº 1360 e nº 1363) no que diz 

respeito a sua aplicação trazendo benefícios para o homem. Em relação aos demais ouvintes 

(3 aprendizes), embora não tenham acrescentado nada em relação ao resumo apresentado após 

exposição do pesquisador, não cometeram erros. 

 

Conteúdo: Fracionamento de Misturas Homogêneas 

Após a apresentação do professor: Foi constatado que dos aprendizes responsáveis pela 

apresentação do citado conteúdo, um exemplificou mistura homogênea erroneamente (nº 

1360) e em relação aos ouvintes, os aprendizes nº 129 e nº 193, elaboraram conceitos errados 

em seus resumos e os demais embora que, resumidamente elaboraram de forma correta.  

 

Após apresentação dos aprendizes: foi observado que todos apresentadores e ouvintes fizeram 

de forma correta seus resumos e que o aprendiz ouvinte (nº 129) que tinha elaborado um 

conceito errado de mistura homogênea, quando da apresentação do pesquisador, corrigiu desta 

feita em seu resumo e acresceu aplicação do conhecimento na Indústria e no Laboratório. 

 
A comparação feita anteriormente pode ser resumida no quadro 1, tomando-se 

como referência o desenvolvimento da habilidade e competência do saber-fazer observando a 

habilidade dos estudantes classificarem materiais a partir do conhecimento químico, um dos 

objetivos específicos desta pesquisa, que norteou a análise da influência do método de estudo 

em grupo como ferramenta pedagógica. 

 

Pelos resultados obtidos, observa-se um crescimento na aquisição de 

conhecimentos , da apresentação do pesquisador para a apresentação dos alunos, através das 

avaliações, o que demonstra que o método de estudo em grupo influiu de forma positiva. 
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Quadro 1 – Resultados das Análises das Avaliações para 12 estudantes que 

participaram desta pesquisa.  

 

CONTEUDOS Total de aprendizes com a 

habilidade de classificar 

materiais, a partir do 

conhecimento químico, 

após a apresentação do 

pesquisador. 

Total de aprendizes com a 

habilidade de classificar 

materiais, a partir do 

conhecimento químico, 

após a apresentação do 

grupo de aprendizes. 

Propriedades da Matéria 8 11 

Substâncias e Misturas 8 10 

Fracionamento de 

Misturas Heterogêneas 

12 12 

Fracionamento de 

Misturas Homogêneas 

9 12 

 

4.4 Elaboração do Material Didático 

Durante o 7º encontro do pesquisador com o grupo de aprendizes da pesquisa, 

analisou-se os slides apresentados durante o 5º e o 6º encontros, para que os mesmos fossem 

melhorados quanto a apresentação, alguns tinham muitas informações em um mesmo slide e 

precisava de um refinamento, foram adicionados gifs animados de Química com a finalidade 

de tornar a apresentação mais interessante e consequentemente ser um fator facilitador da 

aprendizagem. 

 

No estudo de Propriedades da Matéria, os aprendizes abordaram a noção de 

átomo, constituinte elementar dos sistemas materiais e como identificá-los através das 

referidas propriedades, bem como a utilização no cotidiano. 

 

Em Substâncias e Misturas, foi abordado uma noção de fórmula química e o 

conceito de fase para diferenciar sistemas homogêneos e heterogêneos presentes em nosso 

cotidiano. 
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Com relação ao Fracionamento de Misturas Heterogêneas e Homogêneas, além da 

observação de métodos de separação das misturas presentes no nosso dia-a-dia, levou-se em 

consideração a intervenção do homem na Sociedade como na Coleta Seletiva de Lixo 

colaborando com a sustentabilidade do meio ambiente, ou no Fracionamento de Petróleo 

obtendo seus derivados que são importantes na geração de Energia, insumo importante para a 

Economia, ou ainda no Tratamento de Água importante para a saúde humana. 

 

Outra discussão neste momento da pesquisa foi o desenvolvimento de atividades 

complementares, adição de outra metodologia que poderia ser jogos, vídeos, etc. A escolha de 

como fazer a combinação ficou a critério dos grupos de alunos.  

 

O grupo responsável por Propriedades da Matéria elaborou o jogo Quiz da 

Química (Figura 10) com o formato de um baralho, o jogo se inicia misturando as cartas, 

sendo escolhido, por exemplo, Propriedades Gerais, quem retirar a carta dá a primeira dica 

para quem está a sua direita, se acertar leva 3 pontos e se errar é o seguinte que responde até 

acertar, caso não acerte, é dado a 2ª dica que vale 2 pontos caso não haja acerto é dada a 3ª 

dica que vale 1 ponto. Caso não haja acerto a carta volta para o jogo e se recomeça 

escolhendo outra Propriedade da Matéria.  Quem acerta é pontuado, tira uma nova carta e faz 

a mesma seqüencia. Vence quem primeiro faz 10 pontos. O Quiz pode ser jogado por grupo 

de 4. Os alunos elaboraram um pequeno vídeo demonstrando como se joga, o qual foi 

disponibilizado em CD. 

 

Figura 10 – Jogo do QUIZ da Química 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados do pesquisador 

Data: maio/2012 
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O grupo responsável em apresentar Substâncias e Misturas elaborou um Jogo da 

memória (Figura 11), também para 4 alunos e com o formato de um baralho. Vence o jogo 

quem conseguir o maior número de pares. Os aprendizes elaboraram um vídeo com o referido 

jogo, que se encontra no CD.  

 

Figura 11 – Jogo da Memória 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Dados do pesquisador 
Data: maio/2012 

 

Os grupos responsáveis por Fracionamento de Misturas Heterogêneas e 

Fracionamento de Misturas Homogêneas elaboraram vídeos (Figura 12) que foram 

disponibilizados ou postados no sítio eletrônico http://www.youtube.com/ como também 

gravados em CD. 
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Figura 12 – Vídeos elaborados pelos aprendizes sobre fracionamento de misturas 
heterogêneas e homogêneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fonte: Dados do pesquisador 
Data: maio/2012 

 Desta forma, os slides e os vídeos foram reunidos em um CD; os jogos foram 

impressos em papel resistente, e tudo foi colocado em uma caixa de madeira formando o Kit 

do Produto Educacional (Figura 13) 

 

Figura 13- Kit com o Produto Educacional 

  

 

 

 

 

   Fonte: Dados do pesquisador 

   Data: maio/2012 
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 O produto educacional, que será disponibilizado na escola, tem um manual 

contendo orientações de uso e as regras do jogos, que e apresentado a seguir na integra 
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APRESENTAÇÃO 

 

 Para Santos (2003) o ensino por competências e habilidades, prioriza as 

metodologias ativas e mais atuais para atender o novo perfil do discente e modificou os três 

pilares do ensino: currículo, avaliação e didática, onde todas as práticas a serem desenvolvidas 

em sala de aula interseccionem as temáticas do construtivismo, onde os sujeitos são ativos ao 

se educarem, “... uns aos outros mediados pelo mundo...”. A mediação, segundo Paulo Freire, 

é um tipo especial de interação que envolve o mediador, o mediado e a situação criada entre 

eles da interação; e o letramento, para desenvolver a competência discursiva em todas as 

disciplinas. 

 

 Ao elaborar uma sequência didática, o mediador deve primar em trabalhar com 

os conhecimentos prévios dos mediados, facilitar a ocorrência da interação dos conteúdos 

para promover uma aprendizagem significativa que segundo Ausubel (2003), ocorre quando o 

conhecimento novo adquire significados para o aprendiz numa espécie de ancoradouro 

(subsunçores), ocorrendo uma interação entre ambos, na qual se modificam. Estando, pois a 

aprendizagem significativa ligada à ativação dos conhecimentos prévios, que podem ser 

ativados a partir da seleção de materiais estimulantes, elaboração e interpretação de situações 

problema instigantes e participação dos alunos. 

 

 Para sua elaboração é necessário observar os seguintes procedimentos: 

1) Determinar o público alvo, o período, o objetivo e o objeto do conhecimento a 

ser desenvolvido. 

2) Determinar as competências e habilidades que serão desenvolvidas. 

3) Selecionar os materiais didáticos e as perguntas mediacionais (ou os 

organizadores prévios) que serão realizadas para ancorar a aprendizagem 

significativa. 

4) Elaboração da PED (Plano de Execução Didática) e a sequência didática. 

5) Elaboração da situação-problema, que torna o aprendizado eficiente no sentido 

de adquirirem habilidades e estratégias que lhes permitam aprender por si 

mesmos. Para Pozo (2008), deve-se propiciar ao aprendiz um esforço e uma 

atitude para buscar seus próprios conhecimentos. 
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6) Elaboração do Plano de Aula 

7) Elaboração da Aula  

 O conteúdo selecionado neste material de apoio ao professor atende as seguintes 

competências: 

-A partir do trabalho em grupo, desenvolver uma construção coletiva do 

conhecimento. 

-Interferir com o conhecimento da química nas diversas situações, interpretando, 

avaliando e planejar uma solução científico metodológica. 

-Perceber os papéis das ciências naturais e das tecnologias no desenvolvimento 

econômico e social da humanidade e aplicar em diversos contextos. 

 E as seguintes habilidades: 

 -Confrontar o conhecimento científico com o senso comum. 

 -Reelaborar ideias próprias a partir de contribuições individuais e coletivas. 

 -Classificar materiais a partir do conhecimento químico. 

 -A partir do conhecimento científico, utilizar critérios para verificar a validade de 

produtos, tendo em vista a qualidade de vida. 

 -Desenvolver o letramento a partir das informações obtidas por meio de 

informações obtidas através de observação, experimentação, textos ou outras. 

 Para utilização do presente material didático, o professor deve empregar os 

organizadores prévios, que são exercícios preliminares e de sondagem do conhecimento 

prévio do aluno, para a partir daí desenvolver o conteúdo da aula com a participação ativa dos 

alunos com a finalidade de favorecer a aprendizagem significativa e para o término aplicar 

uma situação-problema ou um  jogo interativo  para que coletivamente possam desenvolver o 

conhecimento ou questões relacionadas ao cotidiano para que possam através do grupo 

encontrar uma solução. O material didático consta de jogos interativos, vídeos e aulas em 

PowerPoint 
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 O material didático contempla o conteúdo Estrutura Atômica com os seguintes 

tópicos: Propriedades da Matéria. Substâncias e Misturas. Fracionamento de Misturas 

Heterogêneas e Fracionamento de Misturas Homogêneas, escolhidos previamente pelo 

pesquisador por ser a parte introdutória do programa de Química e que geralmente é abordado 

no Ensino Fundamental, sendo, portanto não revisado no Ensino Médio e deixando lacunas 

dificultando seu desenvolvimento, visto que não só Estrutura Atômica como outros 

conteúdos, como, por exemplo, Soluções e Termoquímica que dependem do embasamento 

inicial fornecido pelos quatro tópicos citados. 

 

 O material inclui aulas elaboradas em PowerPoint com pesquisas realizadas na 

biblioteca do colégio através de livros do Ensino Médio e sítios da Internet e sugestões de 

filmes para o aluno ampliar seu saber. Na elaboração de cada tópico foi abordado o que na 

visão do aprendiz é mais importante.  

 

Este Produto Educacional apresenta em sua estrutura uma forma de perceber a 

aprendizagem como uma tarefa a ser realizada com êxito, sendo importante que ao ser 

utilizado por outro professor a principio deve ser analisado para observar os meios necessários 

a seu correto emprego e da adequação ao trabalho planejado à priori pelo o colega. 

 

  É importante salientar que em todas etapas a sequência didática seja obedecida 

e que o professor além de mediar o ensino, incorpore nos grupos a motivação para que o 

mesmo tenha a eficácia na sua aplicabilidade. 
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1. PROPRIEDADES DA MATÉRIA 
 

 O estudo de propriedades da matéria nos remete a sua constituição, de que é 

formada, a sua origem. Há alguma teoria que explique sua formação? E quando classificamos, 

é possível nos questionarmos: Qual o benefício para o homem? 

 

 Assim estudar as propriedades da matéria desde o conceito até sua 

classificação, é despertar no aluno seu interesse pela química e sua aplicação no cotidiano em 

diversas situações, pois sendo a matéria formada por átomos, estes estão presentes no nosso 

corpo, na nossa alimentação, no nosso vestuário, no ar que inspiramos e expiramos, na água 

que utilizamos. São as propriedades da matéria que nos indicarão, por exemplo, se uma água é 

ou não potável dentro das propriedades organolépticas. 

 

 Além do mais o estudo nos remete para uma primeira noção de átomo e 

algumas de propriedades gerais da matéria como descontinuidade, divisibilidade atestadas por 

Rutherford e Thomson, assunto que seqüencia estes quatro primeiros conteúdos, também em 

propriedades físicas nos mostra os pontos de fusão e ebulição que será usado no conteúdo: 

Substâncias e Misturas, nos fala de densidade que poderá ser útil para verificar por exemplo 

se o combustível em um posto está adulterado, nos fala do coeficiente de solubilidade, que 

servirá para classificar uma solução. E as propriedades funcionais que introduz as funções 

químicas. 

 

 Entretanto antes de introduzir o conteúdo é preciso tornar o aluno co-

participante da aula e sondar seus conteúdos prévios, fazendo uso dos orientadores prévios 

com quesitos de respostas individuais. 

 

- Orientadores Prévios 

Sugestão de exercícios a ser aplicados antes da apresentação de slides, utilizando 5 minutos e 
individuais. 
 
1- No trecho da letra do samba enredo: Da seiva materna ao equilíbrio da vida (G.R.E.S. 
Unidos da Pedra, 2012): 
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“No sabor dessa receita, deixa provar a combinação perfeita ao paladar. A essência é 
derivada da mistura dos sabores É no mel que se adoça a magia dessas cores” 
 

Quais as propriedades da matéria em evidência? 
 

2- Qual é a propriedade da matéria ilustrada nesta tirinha do Garfield? 

 

 

- Apresentação de slides 

 A escolha do material foi idealizada pelos alunos, sendo que ocorreu a 

participação de todos integrantes e após apresentação, o material foi revisado pelos alunos e 

sugerido a adição de filmes com a finalidade de complementar o conteúdo. 

 

 Os slides trazem desde o conceito de matéria a sua classificação: gerais onde é 

abordado o exercício 2, específicas, subdivididas em físicas, químicas e organolépticas, onde 

é abordado no quesito 1 e propriedades funcionais 

 

 O material está disponibilizado em CD e contempla um  tempo aproximado de 

20 minutos de exposição.  
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-Atividade Complementar 

 A finalidade do jogo, após exposição dos conteúdos é promover em sala de aula o 

estudo em grupo de aprendizes para que possam aprender uns com os outros e sedimentação 

do conteúdo estudado.  

 Aplicação do Jogo QUIZ DA QUÍMICA (em grupo de três aprendizes nos 20 

minutos finais) 

 Apresentação do vídeo com o Jogo QUIZ DA QUÍMICA em 2 minutos, 

explicando como jogar e em seguida a sua aplicação nos 18 minutos finais. 
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 O Quiz da Química elaborado pelos aprendizes foi impresso em papel resistente e tem 
suas instruções disponibilizada em vídeo contidos no CD e no site:  
http://www.youtube.com/watch?v=rlY7IJipnhM  
 

- Sugestões de vídeos sobre o tema 

 

 As sugestões abaixo apresentam dupla finalidade: instigar o aluno a pesquisar e 

complementar o conteúdo estudado. Onde no 1º vídeo é abordado o conteúdo aproveitando a 

natureza e aprofundamento no 2º vídeo que ocorre numa sala de aula com a participação de 

aprendizes. 

http://www.youtube.com/watch?v=2UiaQRyeFNw 

http://www.youtube.com/watch?v=ul0-DhhTmb8    
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2 SUBSTÂNCIAS E MISTURAS 

 

 No estudo de Substâncias e Misturas temos uma extensão do estudo anterior 

em que os átomos formam as moléculas e estas a menor parte das substâncias e a junção de 

substâncias diferentes formam as misturas, sem falar que as diversas qualidades da matéria 

são denominadas de substâncias e os materiais são encontrados na natureza ou como 

compostos ou misturas. 

 

 Ainda com relação ao conteúdo anterior são utilizadas as propriedades físicas 

para diferenciar substância de mistura. É importante este conhecimento quando na ausência da 

composição química, constante para as substâncias, são destas propriedades que lançamos 

mão. 

 

 No estudo das substâncias, além da classificação, estudamos alotropia que é 

um dos fatores que interferem na variação de entalpia das reações, assunto estudado em 

termoquímica. 

 

 Na classificação das misturas, temos as misturas heterogêneas e as misturas 

homogêneas ou soluções, assunto estudado em Físico- Química. 

 

 Neste assunto, antes de introduzir os conteúdos, é interessante sondar o 

conhecimento prévio dos aprendizes com os orientadores prévios para facilitar a 

aprendizagem.  

 

-Orientadores Prévios 

 

Exercícios a ser aplicados antes da apresentação de slides, utilizando 5 minutos e individuais: 
 
Exercício 1 - Na gravura, abaixo: 
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 Quantas substâncias diferentes estão representadas 
 
Exercício 2 - Augusto dos Anjos (1884-1914) foi um poeta que, em muitas oportunidades, 
procurava a sua inspiração em fontes de ordem científica. A seguir transcrevemos a primeira 
estrofe do seu soneto intitulado "Perfis Chaleiras". Nestes versos, Augusto dos Anjos faz uso 
de palavras da química. Classifique os materiais como substâncias ou misturas. 
 

O oxigênio eficaz do ar atmosférico, 
O calor e o carbono e o amplo éter são 
Valem três vezes menos que este Américo 
Augusto dos Anzóis Sousa Falcão... 
 

 
- Apresentação de slides 

 Os slides mostram os conceitos de substâncias e misturas, bem como suas 

classificações, sendo possível retornar aos exercícios 1 e 2 e verificar o acerto dos aprendizes. 

 

 Os slides mostram diferença entre substância simples e composta e se referem 

ao fenômeno da alotropia que ocorre com certas substâncias simples. Com relação as 

misturas, além da diferenciação, se refere também as misturas eutéticas e azeotrópicas 

(particularidade das misturas homogêneas).   

 

 O material disponível em CD, tem tempo aproximado de 20 minutos de 

exposição 
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- Atividade Complementar 

 O JOGO DA MEMÓRIA, aplicado após apresentação em sala de aula tem 

como objetivos sedimentar o conhecimento e desenvolver as seguintes competência e 

habilidade: 

- Valorizar o trabalho em grupo, sendo capaz de ação crítica e cooperativa para a 

construção coletiva do conhecimento. 

- Utilizar códigos e nomenclatura da química para caracterizar materiais, 

substâncias ou transformações químicas. 
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 Aplicação do JOGO DA MEMÓRIA (em grupo de três alunos nos 20 minutos 

finais). Exibição do filme JOGO DA MEMÓRIA em 3 minutos e 30 segundos, explicando 

como jogar e em seguida a sua aplicação nos 16 minutos e 30 segundos finais. 

 

 

  O Jogo da Memória elaborado pelos aprendizes foi impresso em papel 
resistente e tem suas instruções disponibilizadas em CD e vídeo no site: 
http://www.youtube.com/watch?v=3BAsUD4GAJo 
 
                                

- Sugestões de vídeos sobre o tema 

 

 Os vídeos sugeridos a seguir trazem conteúdos diferenciados e aprofundam o 

conteúdo estudado. O 1º vídeo mostra diferenças físicas entre as formas alotrópicas, mostra 

outras formas alotrópicas e faz uma conexão com a fotossíntese, assunto da Biologia, o 2º 

mostra diferenças na prática entre substâncias e misturas e o 3º é uma animação sobre 

mudança de estado físico da matéria. Portanto servem também de complementação do 

conteúdo estudado. 

                  
http://www.youtube.com/watch?v=l3fAaUpOaZ0 

http://www.youtube.com/watch?v=oyFJfm_uDMk 

http://www.youtube.com/watch?v=dHRLdx7v1pA 
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3 FRACIONAMENTO DE MISTURAS HETEROGÊNEAS 

 

 Os materiais disponíveis na natureza são, em geral, misturas de várias 

substâncias que precisam ser isoladas. No tratamento da água servida a população é 

necessário filtrar e depois decantar para retirada de partículas sólidas; na reciclagem do lixo, o 

que ocorre é uma separação dos componentes por catação, enfim é importante o estudo de 

fracionamento de misturas heterogêneas, pois vários materiais utilizados em nosso cotidiano 

encontram-se misturados. 

 

 No fracionamento de misturas heterogêneas além do conhecimento científico o 

aluno enquanto um cidadão terá como desenvolver os seguintes saberes: 

 

-Compreender as ciências naturais e as tecnologias a elas associadas como 

construções humanas percebendo seus papéis nos processos de produção e no 

desenvolvimento econômico e social da humanidade. 

-Apropriar-se de conhecimentos da química para, em situações problema, 

interpretar, avaliar ou planejar intervenções científico tecnológicas. 

 E as seguintes habilidades: 

-Selecionar testes de controle, parâmetros ou critérios para a comparação de 

materiais e produtos, tendo em vista a defesa do consumidor, a saúde do 

trabalhador ou a qualidade de vida. 

- Elaborar individualmente ou em grupo, relatos orais e outras formas de registros 

a cerca do tema em estudo, considerando informações obtidas por meio de 

observação, experimentação, textos ou outras fontes. 

 Os orientadores prévios, neste caso são muito mais que um fator ativador dos 

conhecimentos prévio, motiva aos alunos criarem seus próprios exemplos. 

 

- Orientadores Prévios 

 

 Exercícios a ser aplicados antes da apresentação de slides, utilizando 5minutos 

e individuais. 
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Exercício -1 Liste processos de separação de misturas heterogêneas usadas no dia 

a dia. 

Exercício -2Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em 

pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha que fica impregnada de óleo é, 

então, retirada das penas das aves. Como se denomina o processo? 

- Apresentação de slides 

 Os slides apresentados a seguir mostram os principais métodos de separação de 

misturas heterogêneas, levando-se em consideração a aplicação prática, no cotidiano, na 

indústria e no laboratório. Após apresentação é conferido os exercícios. 

 

 O material está disponível em CD e tem tempo aproximado de 20 minutos de 

exposição 
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-Atividade Complementar 

 Após finalizar o conteúdo é apresentado aos aprendizes dispostos em grupos 

um vídeo elaborado por educandos do CMF sobre o conteúdo que envolve os processos de 

filtração, decantação, centrifugação e catação. Onde aproveitando o último processo, em que a 

aluna faz alusão ao processo de reciclagem do lixo será dado uma situação problema para ser 

resolvida pelo grupo. 

 

 Exibição de vídeo FRACIONAMENTO DE MISTURAS HETEROGÊNEAS e 

debates (grupo de três estudantes) nos 20 minutos finais. 

 

 

 O tempo de exibição é de 6 minutos e 30 segundos e refere-se a filtração, 

decantação, centrifugação e catação. Os 13 minutos e 30 segundos finais serão utilizados para 

debate em grupo sobre a importância da reciclagem do lixo e para tanto será colocado, o 

seguinte texto: 

 

“São Paulo tem cerca de 10 milhões de pessoas, que geram aproximadamente, 15 
mil toneladas de lixo por dia, distribuídas em dois aterros sanitários que, em 
previsões otimistas, teriam capacidade para mais cinco anos.Para os especialistas a 
coleta seletiva é apontada como a ação de emergência mais adequada para as 
condições de São Paulo, onde apenas 4 toneladas são recolhidas de forma seletiva.O 
Programa de Coleta Seletiva da Prefeitura apoiará os catadores de lixo que atuam em 
São Paulo, disponibilizando o local apropriado para seleção do material e apoio à 
organização de cooperativas”. 
(dados de Coleta de Lixo em São Paulo. "Estado de S. Paulo", 6 de junho de 2002). 
 
 

 O vídeo elaborado pelos alunos encontra-se em CD  que consta do kit e 

disponibilizado no site: http://www.youtube.com/watch?v=PD8ckK3Aid8  
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   - Sugestões de vídeos sobre o tema: 

 

 O 1º vídeo mostra o quanto a água é importante para o homem e não deve ser 

desperdiçada, mostra também a Tecnologia a serviço da humanidade, enquanto o 2º mostra o 

garimpo artesanal do ouro. São vídeos formativos e educativos que ajudarão os alunos a 

perseguir as habilidades e competências deste conteúdo. 

  
http://www.youtube.com/watch?v=8p6kElSZ6s4  

http://www.youtube.com/watch?v=DsLXo9vys6E 
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4 FRACIONAMENTO DE MISTURAS HOMOGÊNEAS 

 

 

 A importância de estudar fracionamento de misturas homogêneas está em 

compreender que, o princípio que norteia um processo de separação em pequena escala, é 

também usada em grande escala na indústria. Este conteúdo propicia aos alunos além do 

entendimento dos processos de separação de misturas e do desenvolvimento das competências 

e habilidades já citadas, também o conhecimento dos equipamentos de laboratório e 

rapidamente revisarão as propriedades físicas: ponto de fusão e ponto de ebulição. Para tanto 

lançaremos os orientadores prévios que além de nortear o estudo servirão para desencadear o 

conhecimento prévio do aluno. 

 

- Orientadores Prévios 

Exercícios a serem aplicados antes da apresentação de slides, utilizando 5 minutos e 

individual. 

Exercício -1.Certas misturas podem ser separadas, usando-se uma destilação simples, 

realizável numa montagem, como a apresentada nesta figura:  

 

 
Suponha que a mistura é constituída de água e cloreto de sódio dissolvido nela. Ao final da 

destilação simples dessa mistura, obtém-se, no erlenmeyer: 

 
Exercício 2-  Na produção industrial de álcool combustível, a partir da fermentação do caldo 

de cana-de-açúcar, além do etanol, são formados como subprodutos os álcoois: n-butanol, n-

pentanol e n-propanol. Indique a ordem de saída destes compostos, durante a destilação 

fracionada do meio fermentado, realizada à pressão atmosférica. Justifique a sua resposta. 
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- Apresentação de slides 

. Os slides mostram os principais processos de separação das misturas 

homogêneas e após exposição dos mesmos os dois exercícios serão comentados 

 

           O material está disponível em DVD com tempo aproximado de 20 minutos 

de exposição 
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-Atividade Complementar 

O vídeo mostra o processo de evaporação em que seu apresentador faz alusão a 

obtenção de sal nas salinas por cristalização. 

 

Para o debate em grupo com intervenção do professor é sugerido o mini-texto 

abaixo para o aluno ampliar seus conhecimentos. 

 

”Um aspecto interessante é que nos tempos imperiais, os exércitos romanos 
pagavam seus soldados com um saquinho de sal, que era chamado de salarium e 
que, com o tempo, foi convertido num certo valor em moedas. Foi daí que surgiu o 
termo “salário” que usamos até hoje para designar o pagamento do empregador ao 
empregado. 
Atualmente, o sal é o maior bem de consumo mineral industrial no mundo. O Brasil 
produz sal no Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Sergipe, Bahia e no Rio Grande do 
Norte. Este último é o maior produtor nacional, representando cerca de 95% de todo 
o sal produzido em nosso país. 
Existem duas formas básicas de obtenção do sal de cozinha, sendo que, no mundo 
todo, a principal fonte é o sal de rocha, cujas jazidas são mineradas. Geralmente, ele 
é extraído por meio de sua dissolução em água. Essa técdeconica é especialmente 
empregada nos Estados Unidos (que é responsável por cerca de 23% da produção 
mundial de sal e é o maior produtor do mundo) e nos países da Europa. 
Mas, em países tropicais, como o nosso, a técnica empregada para a obtenção do sal 
é a evaporação e cristalização da água do mar, o que corresponde a apenas 10% do 
sal produzido mundialmente. 
A água do mar possui vários sais dissolvidos e o principal é o NaCl, com cerca de 
3,5% em massa. Isso significa que, em média, existem 35 gramas de NaCl (sal) 
dissolvido em cada litro de água.” 
Fonte: WWW.mundoeducação.com/química/obtenção-sal-cozinha.htm. (acesso: 
28/10/2013) 
 

 Exibição de vídeo FRACIONAMENTO DE MISTURAS HOMOGÊNEAS e 

debate ( grupo de três aprendizes) nos 20 minutos finais. 

 

 Este vídeo elaborado pelos aprendizes encontra-se em CD  que consta do kit e 

disponibilizado no site: 

http://www.youtube.com/watch?v=goW6AzWSrYc 
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 O tempo de exibição é de 3 minutos e refere-se ao processo de separação dos 

componentes de uma mistura homogênea denominado de evaporação. Os 17 minutos finais 

serão utilizados para debate em grupo sobre a importância do seguinte texto: 

 

 

Leia as informações a seguir sobre o biodiesel. 
 
- A primeira usina de biodiesel no país foi inaugurada no dia 24 de março de 2005. Estudos 

indicam que esse produto é um combustível de queima limpa, derivado de fontes naturais e 

renováveis como, por exemplo, óleos vegetais, gordura animal ou resíduo de óleo usado em 

frituras, que pode substituir parcial ou totalmente o diesel do petróleo. 

- As distribuidoras de combustíveis serão autorizadas a incluir, voluntariamente, até 2 % de 

biodiesel ao diesel comum, sem comprometer a garantia e nem exigir alteração nos motores 

dos veículos ou nos postos. 

- A vantagem desse biocombustível é a possibilidade de reduzir em até 78 % a emissão de 

dióxido de carbono e 98 % de enxofre na atmosfera. 

 (adaptado de www.ambientebrasil.com.br) 

 
Discuta em grupo: 
 
a) O que significa queima limpa? 
 
b) Qual sua importância para o solo e atmosfera em termos de poluição? 
 

 - Sugestões de vídeos sobre o tema: 

 O 1º vídeo faz alusão a uma aula sobre os derivados do petróleo e o 2º vídeo sobre 

o ar atmosférico, que servem como curiosidade para o assunto estudado. 

 :  
http://www.youtube.com/watch?v=aZrLhQ-C1KA 

 
http://www.youtube.com/watch?v=SKNGjlF30LU 
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CAPITULO 5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Evidenciou-se durante toda a pesquisa-ação que os alunos apresentam um 

conhecimento prévio sobre as temáticas e que as dificuldades no ensino-aprendizagem da 

disciplina de Química podem ser amenizadas, quando os alunos são parte integrante da 

aprendizagem, ou seja, passam a interagir entre eles facilitando o diálogo, a autonomia e a 

capacidade de unir teoria com prática. 

 

Constatou-se que o fator motivação foi preponderante durante todas as etapas da 

pesquisa-ação e que os alunos cresceram com a divisão de responsabilidades e um 

crescimento cognitivo em relação aos conteúdos estudados. 

 

De acordo com Bonals (2003) no ensino-aprendizagem o professor deve funcionar 

como um mediador, facilitador da aprendizagem para tornar o conhecimento Universal e ao 

alcance de todos, valorizando o conhecimento prévio do aluno, usando ferramentas 

pedagógicas disponíveis, como o estudo em grupo, dinamizar os grupos em sala de aula para 

tornar os mesmos operativos e motivar o aluno a aprender a aprender e aprender a fazer Neste 

sentido buscou-se através da participação coletiva, na empatia a realização das atividades 

pedagógicas, onde os maiores ganhos foram o crescimento dos alunos na autonomia e na 

tomada de decisão.  

 

Ficou demonstrado que, “o aprender a aprender” apresentou evolução na absorção 

de conhecimentos quando comparado a apresentação do pesquisador até a apresentação da 

equipe de aprendizes. A evolução não só daqueles que apresentaram os conteúdos estudados, 

como também por parte dos alunos ouvintes. A evolução foi detectada através da explanação 

realizada pelos aprendizes e dos resumos elaborados. E o “aprender a fazer” fica evidenciado 

nos produtos da elaboração: das aulas em PowerPoint, dos jogos (Quiz de Química e Jogo da 

Memória), e dos filmes contendo práticas sobre Fracionamento de Misturas Heterogêneas e 

Fracionamento de Misturas Homogêneas. 

 

Na utilização desses procedimentos metodológicos, além de livros texto do 3º ano 

do Ensino Médio, os alunos utilizaram também os sítios da Internet, e através de chats 
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realizaram a divisão de tarefas e trocaram conhecimentos para elaborar as atividades citadas. 

Sendo, portanto mais um fator facilitador da aprendizagem e fica como elemento positivo o 

uso mais freqüente para absorção e ampliação dos conhecimentos.  

 

A pesquisa realizada mostrou resultados interessantes para o elenco de intenções: 

aprender a aprender e aprender a fazer, usando o estudo em grupo e tendo o aluno como 

figura central. Os grupos foram ativos e utilizaram inteligência coletiva (LÉVY, 2002), pois 

participaram numa relação todos-todos segundo em rede para elaboração do produto final. 

 

A dificuldade percebida durante a pesquisa, foi a disponibilidade de tempo por 

parte dos alunos. O trabalho em grupo, para se obter o máximo de rendimento, requer um 

tempo de contato maior, o que para algumas escolas significaria atraso de conteúdo, a 

pesquisa deixa claro que o ganho real no aprendizado ultrapassa as expectativas. A riqueza do 

estudo em grupo, dentre outros elementos, o que contribui, positivamente para os processos 

educativos e formativos por meio da troca de conhecimentos realizada entre os saberes e os 

conteúdos trabalhados. 
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APÊNDICE A 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

PRÓ – REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 
CENTRO DE CIÊNCIAS 

CURSO DE MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Sua filha (o) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa: “ Estudo e 

Aprendizagem na Química no Ensino Médio: Um Estudo Descritivo a Partir da 

Aprendizagem Significativa” de responsabilidade do pesquisador  Raimundo Plácido Melo 

Soares Lima. O referido projeto além de cumprir pré-requisitos na obtenção de titulo de 

mestre ao profissional mencionado irá colaborar no ensino e aprendizagem dos alunos 

envolvidos na pesquisa e de futuros alunos que poderão usufruir do produto final desta que 

será um manual de atividades pedagógicas com uma visão diferenciada, ou seja, dos 

aprendizes e alvos da pesquisa. A participação é voluntária e este consentimento poderá ser 

retirado a qualquer tempo, sem nenhum tipo de prejuízo. É garantida a privacidade do sujeito 

da pesquisa. Em caso de recusa não ocorrerá nenhum tipo de penalidade. No caso de aceitar 

fazer parte do estudo assine ao final deste documento, que está em duas vias . Uma delas é sua 

e a outra do pesquisador.         Dados de identificação da pesquisa: 

Título do Projeto: “ Estudo e Aprendizagem na Química no Ensino Médio: Um Estudo 

Descritivo a Partir da Aprendizagem Significativa”.   

Pesquisador Responsável: Raimundo Plácido Melo Soares Lima 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Colégio Militar de Fortaleza 

Orientadora: Prof. Dra. Maria das Graças Gomes/Universidade Federal do 

Ceará/email:gracinha@ufc.br 
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 Consentimento da Participação 
 
 
Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 

responsável legal por ____________________________________,declaro ter sido informado 

e concordo que meu filho(a) participe como voluntário, do projeto de pesquisa “ Estudo e 

Aprendizagem na Química no Ensino Médio: Um Estudo Descritivo a Partir da 

Aprendizagem Significativa”.  Foi-me garantido que não terei qualquer prejuízo financeiro e 

que posso retirar meu consentimento a qualquer momento. Foi também garantido o anonimato 

e a confidencialidade dos meus dados durante todas as fases da pesquisa, inclusive após a 

publicação da mesma. 

 

      Fortaleza,          de                     de 2012 

 

 

________________________________________________ 
Nome e assinatura do responsável legal pelo sujeito da pesquisa 

 

____________________________________ 

 
Raimundo Plácido Melo Soares Lima 

 
Pesquisador 

 
 
 

_______________________________________________________ 
Profa. Dra. Maria das Graças Gomes 

Orientadora 
 
 

 


