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RESUMO 

 
Uma das fontes de renda da região de Valença, Bahia, é a produção do azeite de 
dendê (Elaeis guineensis), cuja fabricação gera muitos resíduos, que podem causar 
alguns danos ambientais ao solo, a água e ao ar. Nessa perspectiva, a Química 
Ambiental surgiu com o intuito de tentar minimizar os impactos causados ao meio 
ambiente. Propomos um curso utilizando a cultura do dendê como temática com o 
objetivo de contribuir para que os futuros professores compreendam a relação entre 
a Química, o Meio Ambiente e os acontecimentos do dia a dia. Esta pesquisa 
analisou os limites e potencialidades desse curso, que tem a cultura do dendê como 
temática a fim de contextualizar os conteúdos químicos de sistemas e polaridade 
das moléculas, com foco na Formação Inicial de Professores. Para isso esta 
investigação aconteceu com participantes de um subprojeto de Química do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência do Centro de Formação de 
Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. No planejamento e 
desenvolvimento desta investigação, articulamos os referencias da 
Contextualização, Formação Inicial de Professores, os Três Momentos Pedagógicos 
de Delizóicov e a Experimentação com caráter demonstrativo-investigativo a fim de 
que fosse discutido os conteúdos químicos propostos. A pesquisa foi desenvolvida 
dentro da abordagem qualitativa e na modalidade de pesquisa de campo. Como 
instrumentos para obtenção de dados foram utilizados, o memorial descritivo 
reflexivo, materiais produzidos pelos participantes durante o curso e os questionários 
semiestruturados, inicial e final. Com a análise dos dados obtidos, emergiram três 
categorias: i) A Química do Dendê, ii) As contribuições do curso na Formação Inicial, 
e iii) As perspectivas dos sujeitos envolvidos no curso. Identificamos como 
potencialidades do curso uma evolução conceitual dos participantes no que se refere 
aos aspectos ambientais e a cultura do dendê. Além disso, eles conseguiram 
visualizar a contextualização e associá-la aos conteúdos químicos. Como limites 
identificamos a carga horária excessiva, tendo como sugestão que o curso se 
estendesse por mais dias, para não sobrecarregar os participantes. A pesquisa 
possibilitou discussões dentro da temática sobre a Cultura do Dendê, uma vez que 
discutimos problemas ambientais associados ao tema, possibilitando contextualizar 
os conhecimentos químicos. Os participantes conseguiram relacionar e desenvolver 
uma visão crítica acerca dos problemas ambientais ocasionados pela geração de 
resíduos da produção do dendê. Além disso, o curso apresentou uma estratégia 
didática diferenciada, que poderá ser utilizada pelos participantes quando forem 
atuar nas escolas que participam do PIBID ou quando se tornarem professores, 
empregando os conhecimentos adquiridos em sua prática pedagógica. 
 
 
Palavras-chave: Formação Inicial de professores. Contextualização. Cultura do 
dendê. Educação Ambiental. Quimica e Meio Ambiente 
 



ABSTRACT 
 
One of the sources of income in the Valença region, Bahia, is the production of palm 
oil (Elaeis guineensis), whose production generates much residue, which can cause 
some environmental damage to soil, water, and air. From this perspective, 
Environmental Chemistry emerged to try to minimize the impacts on the environment. 
We propose a course using the culture of palm as thematic to help future teachers 
understand the relationship between chemistry, the environment, and everyday life. 
This research analyzed the limits and potentialities of this course, which has the palm 
culture as the thematic to contextualize the chemical content of mixture and polarity 
of the molecules, focusing on the Initial Teacher Training. For this, this investigation 
happened with participants from the sub-project of Chemistry of The Institutional 
Scholarship Program for Teaching Initiation (PIBID, in Brazil) of the Teacher Training 
Center) of the Federal University of Recôncavo of Bahia. In the planning and 
development of this research, we articulated the references of the Contextualization, 
Initial Teacher Training, the Three Pedagogical Moments of Delizoicov and the 
Experimentation with demonstrative-investigative character to discuss the proposed 
chemical contents. The research was developed within the qualitative approach and 
in the modality of field research. As instruments to obtain data were used, the 
reflective descriptive memorial, materials produced by the participants during the 
course and the semistructured, initial and final questionnaires. With the analysis of 
the data obtained, three categories emerged: i) The Chemistry of the palm, ii) The 
contributions of the course in Initial Formation, and iii) The perspectives of the 
subjects involved in the course. We identified as potentialities of the course a 
conceptual evolution of the participants regarding the environmental aspects and the 
palm oil culture. Also, they were able to visualize the contextualization and associate 
it with the chemical contents. As limits we identified the excessive workload, having 
as a suggestion that the course would last for more days, in order not to overload the 
participants. The research made possible discussions within the thematic about the 
palm oil Culture since we discussed environmental problems associated with the 
theme, allowing contextualizing the chemical knowledge. The participants were able 
to relate and develop a critical view of the environmental problems caused by the 
generation of residues from palm oil production. Also, the course presented a 
differentiated didactic strategy, which can be used by participants when acting in 
schools that participate in PIBID or when they become teachers, using the knowledge 
acquired in their pedagogical practice. 
 
Keywords: Initial Teacher Training. Contextualization. Palm oil culture.  
Environmental Education. Chemistry and Environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta investigação surgiu com a necessidade de contribuir de alguma maneira 

com a formação inicial de professores de Química e com a comunidade da qual faço 

parte. Pois, uma das maiores fontes de renda da região de Cajaíba distrito do 

município de Valença, Bahia, é a produção do azeite de dendê, cuja fabricação gera 

muitos resíduos que podem causar alguns danos ambientais ao solo, a água e ao ar.  

 Esses resíduos têm quase que na sua totalidade seu destino final na 

atmosfera, nos solos e nos corpos d’água1, ocasionado expressivo impacto 

ambiental. A Resolução do Conselho Nacional do Meio ambiente (CONAMA) de nº 

001, de 23 de janeiro de 1986, no artigo 1º, conceitua impacto ambiental como: 

[...] qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do 
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia 
resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 
I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; 
III - a biota; 
IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 
V - a qualidade dos recursos ambientais  

(BRASIL, 1986, n.p.). 

 

 Nessa perspectiva, a Química Ambiental surgiu com o intuito de tentar 

minimizar os impactos causados ao meio ambiente. Para Mozeto e Jardim (2002): 

[...] A Química Ambiental tem hoje um papel importante no diagnóstico de 
problemas ambientais no nosso país, sejam eles de abrangência local, 
regional, continental e mesmo global, bem como tem atuado de modo cada 
vez mais ativo na solução destes problemas (p. 20) 

 

 A Química Ambiental pode promover contribuições significativas ao que se 

refere às questões ambientais e aos aspectos sociais. Dessa forma, todas as 

questões abordadas que tratam a respeito de processos naturais e/ou afetados pelo 

ser humano, devem ser tratadas de forma integrada.  

 Entendendo a importância das questões ambientais, propor um curso 

utilizando a cultura do dendê como temática, pode contribuir para que os futuros 

professores compreendam a relação entre a Química, o Meio Ambiente e os 

acontecimentos do dia a dia. Essa abordagem contextualizada poderá servir como 

alternativa para auxiliar na formação inicial de professores de Química. Dessa forma, 

                                            
1 “CORPO D'ÁGUA – Denominação genérica para qualquer manancial hídrico; curso d'água, trecho 
de rio, reservatório artificial ou natural, lago, lagoa ou aquífero subterrâneo. Sinônimo: CORPO 
HÍDRICO” (MINAS GERAIS, 2008, p. 22). 
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eles poderão ter a possibilidade de associar essa temática com as suas experiências 

do dia a dia, podendo vir a contribuir para construção de conhecimentos mais 

robustos para a sua trajetória profissional (WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013). 

 Neste trabalho, corroboramos com as ideias de Wartha, Silva e Bejarano 

(2013), quando apontaram que a contextualização não deve ser utilizada como mera 

exemplificação, mas sim como um princípio norteador para o ensino. Entendemos 

que a contextualização aborda a ciência no seu contexto social com as suas inter-

relações econômicas, ambientais, culturais entre outras. Dessa forma, é necessário 

utilizar a contextualização na prática docente, mas para isso os estudantes em 

formação precisam obter subsídios suficientes, pois, ao atuarem, poderão ter a 

possibilidade de estreitar as relações existentes entre o contexto dos discentes e o 

conhecimento científico. 

 Por conseguinte, o problema que sustentou o desenvolvimento desta 

pesquisa foi elaborado como forma de pergunta, da seguinte maneira: Quais os 

limites e as potencialidades de um curso que possui como tema norteador a cultura 

do dendê, articulando as questões ambientais e os conteúdos químicos na formação 

inicial dos (as) licenciandos (as) em Química? Com isso, a pesquisa procura gerar 

discussões acerca do tema e dialogar sobre os limites e potencialidades do curso 

para a contextualização dos conceitos químicos. 

 Mediante a essa pergunta, o objetivo geral proposto para a pesquisa foi: 

Analisar os limites e as potencialidades de um curso que possui como tema 

norteador a cultura do dendê, articulando as questões ambientais e os conteúdos 

químicos na formação inicial dos (as) licenciandos (as) em Química. Com base 

nesse objetivo geral e, para que ele seja contemplado, os objetivos específicos 

foram os seguintes: 

 Verificar a evolução conceitual e as lacunas basilares da Química e de Meio 

Ambiente nos participantes do curso; 

 Identificar as contribuições do curso na formação inicial em Química; 

 Avaliar o curso na perspectiva dos sujeitos envolvidos. 

 

O presente trabalho está estruturado da seguinte forma: 

 No capítulo1, foram abordados os aspectos teóricos que deram embasamento 

a esta pesquisa. Nele será possível encontrar uma relação conceitual entre o ensino 

de Química, a temática social que é a Química Ambiental e a cultura do dendê, que 
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serão associados aos conteúdos químicos de polaridade das moléculas e sistemas 

de misturas. O embasamento teórico foi feito a partir dos referenciais: Educação 

Ambiental (WUILLDA et al., 2017; SANTOS et al., 2010); Ensino de Química 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2003); Química Ambiental (MOZETO; JARDIM, 2002; 

BAIRD, 2002; LENZI; FAVERO, 2009; DERISIO, 2017); Contextualização 

(WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013; COSTA-BEBER; MALDANER, 2011); 

Experimentação (SILVA; MACHADO; TUNES, 2011; FERREIRA; HARTWIG; 

OLIVEIRA, 2010; SILVA; SIMÕES, 2017; GUIMARÃES, 2009); Formação Inicial de 

professores (MALDANER, 2003; SILVA; OLIVEIRA, 2009); Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, 1991) e os Conteúdos Químicos abordados: Polaridade 

das Moléculas, Sistemas e os Processos de Separação de Misturas (KOTZ et al., 

2014; BROWN et al., 2016).  

 No capítulo 2, relatamos os aspectos metodológicos, que fundamentam esta 

pesquisa, perpassando desde o local em que foi realizada a mesma, bem como a 

construção do curso, a obtenção dos dados e como foi procedido sua análise. 

 No capítulo 3, apresentamos os resultados obtidos nesta pesquisa. Primeiro 

foi traçado as características dos participantes afim de situar o leitor sobre o perfil da 

turma. Posteriormente, foram apresentadas três categorias em que tecemos 

discussões utilizando os instrumentos propostos. 
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Capítulo 1 – Referenciais Teóricos 

 

 Neste capítulo serão abordados os referenciais que possibilitarão 

embasamento significativo a esta pesquisa. Inicialmente, discutiremos a importância 

da Educação Ambiental na qual relacionamos com o ensino de Química e, por sua 

vez, à Química Ambiental. Tratamos da contextualização utilizando a cultura do 

dendê como temática a ser trabalhada. Abordamos a Experimentação no Ensino de 

Química como uma das estratégias metodológicas na qual utilizamos para 

elaboração dessa investigação. Assim, dentro dos possíveis conteúdos emergentes 

dessa temática, discutir polaridade das moléculas e sistemas de misturas. No final, 

associamos a cultura do dendê abordada e os conteúdos trabalhados com a 

Formação Inicial de professores de Química, articulados com os Três Momentos 

Pedagógicos proposto por Delizoicov (1991).  

 

1.1- Educação Ambiental e o Ensino de Química 

 

 Com os problemas ambientais que vem surgindo por meio da exploração dos 

recursos naturais, surgiu a necessidade de discussões para que se possa obter a 

conscientização ambiental e social para essa temática, visto que, precisamos da 

tomada de atitudes para a minimização dos impactos ambientais. (WUILLDA et al., 

2017), Diante disso, é que a Educação Ambiental (EA) deve ser apresentada como 

forma de se trabalhar e discutir tais problemas, para que a sociedade possa ter uma 

visão crítica em relação as degradações que o meio ambiente sofre. Com isso, 

Wuillda e colaboradores (2017, p. 268) declararam que: 

A EA mostra-se como uma alternativa para promover mudanças de atitudes 
na relação da sociedade com a natureza, possibilitando um processo 
educativo que esteja voltado para formação de sujeitos críticos que 
busquem a preservação da vida do planeta e melhores condições sociais 
para a existência humana. 

 

 A partir da sua introdução em todos os níveis de escolaridade da educação 

nacional, mediante a lei nº 9.795 de 27 de abril de 1999 e regulamentada pelo 

Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, entende-se por EA: 

[...] os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem 
valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 
voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (BRASIL, 
1999). 
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 Pode-se notar, entretanto, que a sua utilização nas escolas acontece, muitas 

vezes, de forma pontual, fragmentada ou conteudista, acarretando muitas vezes em 

uma contribuição limitada para os envolvidos. Por isso, a EA é vista ainda de forma 

não sistemática, fortalecendo a ideia naturalista de meio ambiente, em que as 

questões ambientais são exclusivamente relacionadas aos aspectos naturais, sendo 

eles a fauna, flora e recursos naturais (SANTOS et al., 2010). Os referidos autores, 

afirmaram, porém, que a “[...] EA tem uma concepção muito mais ampla e que vai 

além de aspectos meramente conservacionista e incorpora, sobretudo, aspectos 

sociais” (ibid., p. 262) 

 Santos e colaboradores (2010), mostraram que a EA pode ser introduzida no 

Ensino de Química de forma sistemática, fazendo com que o conhecimento químico 

possa estabelecer uma visão ampla do meio ambiente, e com os aspectos sociais. 

Assim, em uma visão socioambiental2 adotada pelos autores, não se pode fornecer 

apenas informações acerca da degradação do meio ambiente, mas sim analisar e 

compreender a relação entre a natureza e o ser humano, e esta deve ser realizada 

tendo em vista toda a sua complexidade, fazendo com que o indivíduo participe 

ativamente desse processo. 

 Com isso, o conhecimento químico torna-se essencial, considerando que a 

cidadania se refere a participação dos indivíduos na sociedade. Assim, é necessário 

que o indivíduo enquanto cidadão, participe da sua vida em comunidade e disponha 

de informações para isso. (SANTOS; SCHNETZLER, 2003).  

 O ensino de Química para o cidadão deve estar vinculado à informação 

química e ao contexto social que são aspectos essenciais e que precisam estar 

integrados entre si. Uma vez que, o fundamento do ensino de Química para formar o 

cidadão, é dar condições para que ele possa compreender e utilizar as informações 

químicas, a fim de vivenciar situações que propiciem a capacidade de se posicionar 

de forma crítica frente a sociedade tecnológica que ele vive (ibid.). 

 Com a adoção dos dois aspectos essenciais no Ensino de Química, tem-se a 

necessidade de utilizar temas sociais, esses são vistos como características básicas 

para formação do sujeito, como também objetivam a contextualização do conteúdo 

químico e desenvolvimento das habilidades essenciais do cidadão. Química dos 

                                            
2 Santos e colaboradores (2010) analisaram as pesquisas de Carvalho (2004), em que trouxe a 
divisão das concepções da EA, em visão naturalista e socioambiental, entretanto o mesmo, concebe 
em sua pesquisa a visão socioambiental. 
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metais, recursos energéticos, alimentos e aditivos químicos, energia nuclear, 

Química Ambiental, são exemplos de temas que podem ser trabalhos e que 

explicitam o papel social da Química (SANTOS; SCHNETZLER, 2003). 

 A Química Ambiental que vem possibilitando o estudo dos processos 

químicos relacionados com a degradação sofrida pelo meio, será o tema social 

utilizado nessa investigação. 

 

1.2-  Química Ambiental 

 

 O uso indiscriminado de algumas substâncias podem gerar impacto ao meio 

ambiente. O que muitas vezes passa despercebido é o fato de que o que é 

produzido pela Ciência será benéfico à população. Santos, Moita Neto e Sousa 

(2014, p. 121), apresentaram como a relação entre a Química e o Meio Ambiente 

pode apresentar essa dicotomia: 

A Química, ciência dedicada em produzir benefícios e qualidade de vida ao 
homem, [...] diversas vezes, é encarada como responsável por vários 
problemas ambientais. De fato, o uso inadequado de algumas substâncias, 
unindo ao descarte inadequado de resíduos das sínteses químicas, tem 
gerado impactos negativos à biodiversidade.  

  

Desde as décadas de 1980 e 1990 no Brasil, no que tange aos aspectos ambientais, 

vem crescendo a conscientização por meio da população e das empresas no que se 

refere aos danos causados pelas atividades humanas. Grande parte dessas 

atividades geram efluentes e resíduos sólidos, líquidos e gasosos; Sendo que, em 

sua maioria têm destino final na atmosfera, no solo e nos corpos d’água. A maioria 

desses efluentes e resíduos constituem-se em materiais ricos em nutrientes, 

contaminantes orgânicos e inorgânicos (MOZETO; JARDIM, 2002). 

A notória preocupação global no que se referem às questões ambientais, 
nas mais diversas áreas do conhecimento e devido ao caráter 
interdisciplinar e complexo dessa temática, bem como a complexidade que 
permeiam essas discussões, evoca a contribuição das ciências da natureza, 
tais como a Química (Santos; Moita Neto; Sousa 2014, p. 121). 

 

 A Química Ambiental ramificação da Química clássica, foi criada no início da 

década de 1990 devido às preocupações com as causas ambientais. Diante disso, 

Mozeto e Jardim (2002, p. 7), definiram a Química Ambiental como a ciência que 

“estuda os processos químicos que ocorrem na natureza, sejam eles naturais ou 
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ainda causados pelo homem, e que comprometem a saúde humana e a saúde do 

planeta como um todo”.  

 Os danos que são causados à saúde da população, estão relacionados aos 

tipos de poluição. Sendo necessário portanto estabelecer o conceito de meio 

ambiente e abordar alguns tipos de poluição. Para que assim, possa ser estreitado a 

relação entre Química ambiental e meio ambiente. 

 De acordo com a lei 6.938/81, meio ambiente é o “o conjunto de condições, 

leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, 

abriga e rege a vida em todas as suas formas” (BRASIL, 1981, n.p.). Sendo assim, 

não se pode delimitar o termo meio ambiente apenas aos aspectos de fauna e flora, 

pois os problemas acometidos ao meio não afetam somente esses aspectos, mas, 

são capazes de afetar o equilíbrio dos ecossistemas. Esses problemas, são 

advindos de alguns fatores que promovem alterações diversas das características do 

meio e são denominadas de degradação ambiental (BRASIL, 1981).  

 As degradações que o meio sofre, podem ser por intermédio da poluição e da 

contaminação, que são conceitos distintos, mas que são utilizados muitas vezes de 

forma indevida (NASS, 2002), sendo necessário estabelecer a diferença entre eles. 

 Enquanto que a contaminação está associada a seres patógenos e 

substâncias em concentrações nocivas aos seres humanos ou outros membros do 

ecossistema (NASS, 2002). A poluição ambiental está relacionada com a 

“degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente” (BRASIL, 1981, n.p.): 

a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 
estabelecidos. 

 

 Nass (2002), apontou que essa diferenciação é muito relevante quando se 

trata da água, mas perde alguma relevância em relação ao ar, visto que, esse 

ambiente não pode ser confinado em um determinado espaço, como o solo e a 

água. “Assim, a contaminação do ar tem consequências diretas na vida do homem, 

devendo ser classificada também como poluição” (Ibid., 2002, n.p.) 

 A poluição ambiental está relacionada com a presença, lançamento ou a 

liberação no ar, na água e no solo, de materiais ou energias com características 
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acima do permitido por lei, ocasionando interferência prejudicial aos usos do solo da 

água e do ar (DERISIO, 2017). Segundo Medeiros (2005), a poluição pode ser 

apresentada por dois grupos: a poluição natural provocada por fenômenos de ordem 

natural e a poluição antrópica, ocasionada por meio da interferência do ser humano 

no meio. Para fins de investigação destacaremos apenas a poluição de ordem 

antrópica, que pode ser observada tanto no ar, na água e no solo.  

 

1.2.1- Poluição do ar 

 

 Atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. É vital para o planeta, 

pois regula o clima e atua como reservatório e meio de transporte de substâncias 

indispensáveis à vida. (MELO, 1997 apud MAGALHÃES, 2005). O ar seco e não 

poluído é constituído por nitrogênio (N2, 78,084%), Oxigênio (O2, 20,946%), Argônio 

(Ar, 0,934%) e gás carbônico (CO2, 0,035%) (BAIRD, 2002; LENZI, FAVERO, 2009). 

Mas existem ainda a presença em pequenas quantidades de gases nobres como o 

Neônio (Ne, 18,18 ppm), Hélio (He, 5,24 ppm) e o Xenônio (Xe, 0,087 ppm), além do 

vapor d’ água (LENZI, FAVERO, 2009). 

 Os aspectos da atmosfera poluída diferem nessa quantidade de gases, 

devido a alterações promovidas pela presença de particulados que são “partículas 

finas de sólidos ou líquidos que se encontram suspensas no ar, em geral invisíveis 

individualmente a olho nu“ (BAIRD, 2002, p. 134). Essas partículas diferem no 

tamanho, forma e na composição química trazendo diversos prejuízos para a saúde 

humana (Ibid., 2002). São originados por meio de atividades industriais, combustão 

realizada por automóveis, queimadas, processo de extração de minerais, dentre 

outros (LENZI; FAVERO, 2009).  

 

1.2.2- Poluição da água 

 

 A água é a substância mais abundante na biosfera3. Ela pode ser encontrada 

nas calotas polares, nos rios, nos lagos, nos oceanos, no solo, na atmosfera, entre 

outros ambientes, correspondendo a aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros 

cúbicos de água (DERISIO, 2017). Ocupando 71% da superfície do planeta, sendo 

                                            
3 “Parte da esfera terrestre onde se desenvolve a vida animal ou vegetal” (DERISIO, 2017, p. 12). 
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que 97,30% deste total constituem-se de águas salgadas e 2,70% são de água doce 

(CARVALHO; MELLO; SILVA, 2007). Do total correspondente a água doce, “2,07% 

estão congeladas em geleiras e calotas polares (água em estado sólido) e, apenas 

0,63% resta de água doce não totalmente aproveitada por questões de inviabilidade 

técnica, econômica, financeira e de sustentabilidade ambiental” (ibid., p. 3). 

 De acordo com a resolução CONAMA nº 357 de 2005 as águas podem ser 

classificadas em: doces que possui salinidade igual ou inferior a 0,5%; salobras, são 

águas em que a salinidade é superior a 0,5% e inferior a 30% e águas salinas: que 

são águas com salinidade igual ou superior a 30% (BRASIL, 2005). Ambas são 

utilizadas para diversos fins. 

 Segundo Derisio (2017), os recursos hídricos são utilizados para uma 

diversidade de atividades, tais como: a irrigação, abastecimento doméstico, 

industrial, recreação e lazer, navegação, entre outros. Com isso, tem-se muitas 

vezes não apenas a utilização, mas também a poluição desse recurso.  

A resolução CONAMA nº 357 de 2005 define que cargas poluidoras são quantidades 

“de determinado poluente transportado ou lançado em um corpo de água receptor, 

expressa em unidade de massa por tempo” (BRASIL, 2005, p. 2). Dentre algumas 

formas de poluição relacionadas ao uso da água, podemos destacar a poluição 

industrial, por meio de resíduos que são gerados na indústria de maneira geral; a 

poluição urbana, gerada por meio de habitantes de uma determinada localidade que 

despejam seus esgotos nos corpos d’água; poluição agropastoril provenientes de 

atividades relacionadas a agricultura e pecuária (DERISIO, 2017). 

 

1.2.3- Poluição do solo 

 

 O solo é constituído por uma mistura de compostos minerais e orgânicos, 

formado pela ação de agentes químicos, físicos e biológicos (LENZI; FAVERO, 

2009). Podendo ser classificado em quatro grupos principais: os solos residuais, 

solos transportados; solos coluvionais e os solos orgânicos. A maioria dos solos é 

composto principalmente pelo intemperismo4 das rochas, que são os silicatos 

minerais (BRADY; WEIL, 2013; BAIRD, 2002). Além dos minerais, o solo é composto 

por matéria orgânica, água e ar, esses componentes correspondem as fases 

                                            
4 Processo bioquímico que resulta na síntese ou destruição de minerais (BRADY; WEIL, 2013). 
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fundamentais do solo, que são a sólida, ocupando a maior parte da constituição do 

solo, a líquida e a gasosa, respectivamente. Sendo que, a proporção de cada um 

desses constituintes varia de acordo com o tipo de solo (BAIRD, 2002; LENZI; 

FAVERO, 2009). 

 Derisio (2017), mencionou ainda que a natureza e as propriedades de um 

solo, estão relacionadas a suas características físicas, químicas e biológicas. As 

características físicas dependem da estrutura e textura dos elementos. A textura é 

caracterizada a partir da análise do tamanho e porcentagem das partículas. Com 

isso, é possível por meio da porcentagem de cada fração seja de argila, areia ou 

silte, definir se o solo é argiloso, arenoso ou siltoso. 

 Segundo Derisio (2017), o solo pode ser utilizado para muitas coisas, dentre 

algumas é importante destacar a sua utilização como “fundação para edificações, 

aterros, estradas, sistemas de disposição de resíduos, etc, como elemento a ser 

extraído e ser utilizado em área da construção em geral e na manufatura de objetos 

diversos” (p. 170), é importante destacar com isso, que esses usos apresentam 

alterações no meio ambiente. Podendo provocar erosões, além da disposição 

indiscriminada ocasionando contaminação do solo e, consequentemente, dos 

mananciais. 

 Dentre as fontes de poluição é possível citar as ocasionadas por meio de 

atividades humanas, como a poluição decorrente da disposição de resíduos sólidos 

domésticos, hospitalares e industriais, a urbanização e ocupação do solo, atividades 

agropastoris e extrativas, acidentes nos transportes de cargas e resíduos líquidos 

sanitários e industriais, como por exemplo a produção do azeite de dendê, que gera 

resíduos e de maneira geral, assim como outras atividades humanas, são dispostos 

diretamente no solo (DERISIO, 2017). 

 Com o intuito de tentar mitigar a poluição do solo, Derisio (2017), apresentou 

algumas formas de atenuação que é associada a processos físicos, químicos e 

biológicos de degradação, filtração, precipitação, troca iônica, adsorção e 

complexação. Enquanto que Baird (2002), expôs tecnologias para remediar solos 

contaminados, como a retenção ou imobilização, mobilização e destruição, além de 

apresentar a biorremediação e a fitorremediação. Ambos, trazem contribuições 

significativas em relação a métodos que podem ser utilizados a fim de minimizar 

poluentes e contaminantes e, portanto, podem ocasionar em benefícios para o meio, 

visto que, também é apresentado técnicas de controle e prevenção da poluição. 
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 Trabalhar diferentes tipos de poluição de forma contextualizada pode ser 

fundamental para formação do estudante, pois tem a possibilidade da reflexão crítica 

para a tomada de atitudes, que é de extrema importância no que tange a utilização 

dos recursos naturais e os processos de degradação ambiental (WUILLDA et al., 

2017). 

 

1.3- Contextualização no Ensino de Química 

 

 Muitos debates vendo sendo realizados sobre os conceitos de 

contextualização e cotidiano. Costa-Beber e Maldaner (2011), mostraram como 

essas abordagens se relacionam, visto que o conceito de cotidiano apresentava 

sentidos e significados, que foram transpostos para o conceito de contextualização. 

Para reforçar essas ideias, Wartha, Silva e Bejarano (2013), trouxeram discussões 

acerca dos termos “cotidiano” e “contextualização”, propondo uma relação entre eles 

e reflexões sobre o uso dessas temáticas. Ao utilizar o termo cotidiano, tem-se a 

ideia muitas vezes de exemplificar os conteúdos químicos, sem a devida 

problematização, enquanto que, a contextualização, pode ser entendida como uma 

possibilidade de aproximação entre práticas vivenciadas no dia a dia e a construção 

do conhecimento. 

 Santos e Mortimer (1999), por sua vez, fizeram uma investigação com um 

grupo de professores e apontaram que os participantes traziam diferentes 

concepções do termo contextualização. Sendo estas como estratégia de ensino; 

como descrição cientifica e processos do cotidiano e como desenvolvimento de 

valores para formação cidadã. 

 A “[...] contextualização do ensino é defendida como princípio organizativo de 

currículo para melhorar o cenário educacional, por facilitar o desenvolvimento de 

competências gerais e específicas junto aos estudantes” COSTA-BEBER; 

MALDANER 2011, p. 2).  Na mesma perspectiva, as ideias de Santos e Mortimer 

(1999, p. 6), evidenciaram que “[...] a contextualização aborda a ciência no seu 

contexto social com as suas inter-relações econômicas, ambientais, culturais etc. 

Enquanto que, o ensino de Ciências do cotidiano trata dos conceitos científicos 

relacionados aos fenômenos do cotidiano”. Os mesmos autores apontaram ainda 

que a abordagem no cotidiano é mais centrada nos conceitos científicos e não 
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obrigatoriamente precisam ser evidenciadas as relações entre a ciência e a 

tecnologia. 

 Há a possibilidade portanto de apropriar-se de diversas temáticas utilizando a 

perspectiva da contextualização, como por exemplo, o processo de amadurecimento 

da banana trabalhando o conteúdo Cinética Química (LIMA, 2017); a utilização do 

licuri discutindo as Funções Orgânicas (SOUZA, 2018), ou até mesmo trabalhar com 

o dendê abordando a polaridade das moléculas, sistemas de misturas, dentre outros 

exemplos. Assim, a contextualização de acordo com Wartha, Silva e Bejarano 

(2013), deve ser apresentado como um princípio norteador na prática de ensino e 

não como recurso ou abordagem metodológica.  

 

1.3.1- A Cultura do Dendê como Temática para a Contextualização 

 

 O dendezeiro (Elaeis guineensis, Jacq., Monocotiledônea, palmae). É de 

origem africana do quimbundo “”nhende”= “palmeira” (JOÃO, 2015), que apresenta 

melhor desenvolvimento em regiões tropicais, com clima quente e úmido, 

precipitação elevada e bem distribuída ao longo do ano (SILVA; HANSEN, 2005). Foi 

introduzida no Brasil incialmente, no Estado da Bahia, no fim do século XVI, período 

da escravatura e depois foi introduzida na região amazônica onde, atualmente, estão 

as maiores áreas cultivadas (VENTURIERI et al., 2009). A planta também é 

conhecida como palma-de-guiné, dendê (Angola), palmeira dendê, coqueiro-de- 

dendê. O fruto é conhecido por dendê (SEMEDO, 2006). 

 Do fruto do dendê podem ser produzidos dois tipos de produtos: o azeite de 

dendê, extraído da parte externa do fruto e o óleo de palmiste, que é extraído da 

semente (LEBID; HENKES, 2015; BATISTA et al., 2013; MÜLLER, 1980). De acordo 

com Batista e colaboradores (2013), o rendimento do óleo de dendê é de 22% do 

peso dos cachos e rendimento do óleo de palmiste é de 3% do peso dos cachos. 

Segundo Müller (1980, p. 6),  

O azeite de dendê, além de outras utilizações, pode ser usado como azeite 
de mesa, na composição de margarinas e maioneses, na fabricação de 
sabões e detergentes, na laminação de chapas à frio, nas indústrias de 
velas, biscoitos e glicerina e está sendo visto atualmente como biodiesel. O 
óleo da amêndoa, chamado comercialmente azeite de palmiste ou óleo de 
palmiste, tem as mesmas aplicações que o óleo de copra (côco), ou seja, 
fabricação de sabonetes e sabões, detergentes, glicerina, maionese, 
pomadas, nas indústrias de margarina e na confecção de confeitos e 
compostos gordurosos. 

 



29 

 O clima tropical úmido e as características edáficas5 do Sul da Bahia 

favoreceram a expansão da cultura do dendê no século XVI. (SEAGRI-BA, 2008 

apud FERNANDES, 2009). Desde então, o processo de produção da dendeicultura 

tornou-se de grande relevância para o desenvolvimento da região, fazendo com que 

fosse garantido a sustentabilidade econômica e social de milhares de famílias por 

vários séculos. Segundo Batista e colaboradores (2013, p. 3), “[...] a cultura do 

dendê é uma das mais importantes atividades agroindustriais das regiões tropicais 

úmidas, e poderá, no futuro, desempenhar papel ainda mais importante, por ser uma 

excelente fonte geradora de empregos no meio rural”. 

 O Brasil possui 75 milhões de hectares de terras aptas à dendeicultura. A 

Bahia participa com aproximadamente 850.000 hectares, sendo o único estado do 

nordeste brasileiro que possui condições climáticas adequadas para o plantio do 

dendezeiro (CONAB, 2006 apud BATISTA. et al., 2013). Estas terras estão situadas 

nas regiões litorâneas que se estendem desde o Recôncavo Baiano até os 

tabuleiros do Sul do Estado. A maior parte da produção é oriunda dos dendezais 

subespontâneos, produção que se concentra na microrregião Baixo Sul da Bahia 

(SEMEDO, 2006). 

Figura 1- Mapa da Bahia com ênfase na Costa do Dendê. 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Bahia (2005, p. 17) e http://pelegrini.org/cotidiano/826. 

                                            
5 Relativo ou pertencente ao solo; influência do solo (Conceito retirado do Dicionário Michaelis online. 
Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=XEKY. Acesso em 8 ago. 2019). 

http://pelegrini.org/cotidiano/826
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 A Microrregião do sul da Bahia, denominada de Baixo Sul, segundo o governo 

estadual (BAHIA, 2010, 2012) é formada pelos municípios de: Aratuípe, Cairú, 

Camamu, Gandú, Ibirapitanga, Igrapiúna, Ituberá, Jaguaripe, Maraú, Nilo Peçanha, 

Piraí do Norte, Presidente Tancredo Neves, Taperoá, Teolândia e Valença e 

Wenceslau Guimarães. Dentre estes, oito municípios litorâneos do Baixo Sul, são 

conhecidos como integrantes da Costa do Dendê (Figura 1). São estes, os 

municípios de Cairú, Camamu, Igrapiúna, Ituberá, Nilo Peçanha, Taperoá, Valença e 

mais recentemente Maraú. No Baixo Sul da Bahia, a área dos dendezeiros (Tabela 

1), abrange uma ampla faixa territorial da ordem de: 33.183 hectares (Batista et al., 

2013).  

Tabela 1- Cenário da cultura do dendezeiro no Baixo Sul da Bahia. 
 

Município Área (ha) 
Produção 

(Toneladas de 
cachos/ano) 

Produtividade Média 
(Toneladas de 

cachos/ha) 

Valença 10.172 27.772 2,73 
Taperoá 7.926 31.704 4,0 

Nilo Peçanha 2.100 7.170 3,41 
Cairú 4.356 17.424 4,0 

Ituberá 1.719 9.701 5,64 
Igrapiúna 2.660 6.080 2,28 
Camamú 4.130 9.260 2,24 

Maraú 40 196 4,90 
Tancredo Neves 80 208 2,60 

 
Fonte: SICM-BA (2002) citado por Batista (2013). 

 

 Esse tipo de empreendimento é lucrativo e fez com que as cidades que 

pertencem a costa do dendê passassem por um desenvolvimento rentável. Com 

isso, Fernandes (2009, p. 26) afirmou que:  

A dendeicultura baiana, apesar de todas as suas contradições e limitações 
do ponto de vista técnico-agronômico, foi responsável pelo desenvolvimento 
da economia de diversos municípios da microrregião do Baixo Sul, 
principalmente dos municípios localizados na Planície Litorânea. 

 

 O agronegócio do dendê na Bahia, na região do Baixo Sul apresenta os 

"rodões", como um forte segmento representando a grande maioria das unidades 

processadoras do azeite. São unidades centenárias, só existentes na Bahia e 

tradicionais fornecedoras de azeite de dendê. De acordo com Dias (2007, p. 36), 

rodão é um “[...] instrumento movido à tração animal (ou mesmo humana), que 

consistia em uma roda feita de madeira que girava sobre um círculo cavado no chão 

[...] O peso da roda esmagava os frutos de dendê”. Atualmente esses rodões 
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passaram por alterações, utilizando outros mecanismos, pois não utilizam animais 

para prensa dos frutos, já existindo maquinários que realizam essa função. Mesmo 

passando por algumas adequações ao logo dos anos, os rodões não evoluíram 

muito, apresentando baixo rendimento na extração do azeite, tendo como 

consequência a perda de matéria prima, por conseguinte há um expressivo impacto 

ambiental, devido à descarga de efluentes nos manguezais da região (SEMEDO, 

2006). Nessa perspectiva Batista e colaboradores (2013, p. 4), apontaram que: 

[...] Na região do Baixo Sul da Bahia existam cerca de 400 unidades 
artesanais e semi-artesanais que demandem adequação ambiental para o 
tratado dos efluentes. Nestas unidades geram-se dois tipos de águas 
residuárias: o efluente do cozimento dos frutos e o efluente gerado no 
processo de separação do óleo por diferença de densidade. Na maioria dos 
casos, estes efluentes são lançados diretamente nos manguezais sem 
nenhum tipo de tratamento, o que pode ocasionar desequilíbrio dos 
ecossistemas costeiros, tendo como consequência direta a redução 
quantitativa das espécies de peixes e invertebrados que vivem nos 
manguezais, principalmente aquelas de importância socioeconômica. 

 

 Batista e colaboradores apresentam em sua pesquisa os efluentes que são 

liberados a partir da produção do azeite de dendê. As informações sobre os 

efluentes da produção do dendê estão dispostas na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Características de efluentes gerados no processamento industrial do dendê para extração 
de óleo. 

 

Características Efluente 1ª Efluente 2b Efluente 3c 

DBO5 (mg L-1) 24.710 - 25.545 
DQO (mg L-1) 59.300 40.200 55.775 
Ntotal (mg L-1) 692 800 711 
NH4

+, (mg L-1) - - 36 
OG (mg L-1) - 2.658 8.020 
SS (mg L-1) 17.260 17.927 18.479 

pH 3,5 4,5 3,5 

 
Fonte: Batista et at., 2013. 

 
1ª 2b 3c Essas identificações na tabela, estão relacionadas aos dados, que foram publicados por Batista et 
al, (2013), por meio de uma pesquisa bibliográfica em que foi identificado diferentes quantidades de 
efluentes para cada artigo verificado sendo 3 no total. 

 

 Os efluentes gerados no processamento do dendê para extração de azeite 

apresentam “[...] elevadas concentrações de demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), demanda química de oxigênio (DQO), nitrogênio total (Ntotal), nitrogênio 

amoniacal (NH4
+), óleos e graxas (OG) e sólidos suspensos (SS), além ainda de 

baixos valores de pH” (BATISTA et al., 2013, p. 4).  
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1.3.1.1- Processo produtivo do azeite de dendê realizado nos rodões. 

 

 O processo produtivo do dendê foi esquematizado pela Figura 2. As 

informações foram obtidas por meio da pesquisa realizada com os proprietários de 

rodões da região de Valença, BA.  

 

Figura 2- Fases do processo produtivo do azeite de dendê realizado pelos rodões. 
 

 
 

Fonte: própria autora 

 

 Nos processos sinalizados pela Figura 2, destacamos a esterilização, que é 

realizada por meio de cozimento à vapor. Esse processo é realizado assim que os 

cachos de dendê chegam nos estabelecimentos. A clarificação é o processo pelo 

qual o azeite de dendê passa por um tacho a fim de que obtenha a sua ideal 

consistência. Após o cozimento, o azeite fica no tacho e só é retirado no dia 

seguinte. 

 

1.3.1.2- Composição do azeite de dendê 

 

 O azeite de dendê possui 50% de ácido graxo saturado e a mesma 

quantidade para ácido graxo insaturado (COSTA, 2015). A Tabela 3 apresenta a 

relação dos ácidos graxos presentes no azeite de dendê. 
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Tabela 3- Ácidos graxos presentes no azeite de dendê.  
 

Ácidos Graxos Estrutura Valores de referência (%) 

Ácido láurico C12:0 ND-0,5 

Ácido Mirístico C14:0 0,5-2,0 

Ácido Palmítico C16:0 39,3-47,5 

Ácido Palmitoléico C16:1 ND-0,6 

Ácido Heptadecanóico C17:0 ND-0,2 

Ácido Esteárico C18:0 3,5-6,0 

Ácido Oléico C18:1 36,0-44,0 

Ácido Linoléico C18:2 9,0-12,0 

Ácido linolênico C18:3 ND-0,5 

Ácido Araquídico C20:0 ND-1,0 

Ácido Eicosenóico C20:1 ND-0,4 

Ácido Beênico  C22:0 ND-0,2 

 
Fonte: Adaptado de Codex Alimentarius (ONU, 2017) 

 
ND= não detectado, definido como ≤ 0.05% 
Valores de referência (%) obtidos Codex Alimentarius, 2017. 

 

 Este óleo possui pequenas quantidades de ácido linoleico e traços de 

linolênico, sendo estes susceptíveis a oxidação devido as suas poli-insaturações. 

Além disso, o azeite de dendê contém alto teor de antioxidantes naturais como 

carotenóides, tocoferóis e tocotrienóis (COSTA, 2015). O óleo de palma é uma fonte 

natural de vitamina E, cujo termo genérico é utilizado para designar oito diferentes 

compostos, nomeados α, β, γ e δ (alfa, beta, gama e delta) tocoferóis e tocotrienóis 

(Tabela 4) (CHUN, et al., 2006 apud GUINAZI et al., 2009). A vitamina E juntamente 

com a vitamina C, β-caroteno, selênio e flavonoides, representa o grupo denominado 

antioxidantes alimentares (GUINAZI et al., 2009).  

 

Tabela 4- Níveis de tocoferóis e tocotrienois presentes no azeite de dendê. 
 

Tipos de Esteróis 
Níveis de esteróis encontrados no 

Azeite de dendê 

Alfa-tocoferol 4-193 

Beta-tocoferol ND-234 

Gama-tocoferol ND-526 

Delta-tocoferol ND-123 

Alfa-tocotrienol 4-336 

Gama-Tocotrienol 14-710 

Delta- tocotrienol ND-377 

Total (mg/Kg) 150-1500 

 
Fonte: Adaptado de Codex Alimentarius (ONU, 2017) 

 
ND= não detectado 
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 O óleo de palma é o que apresenta maior quantidade de tocotrienois, se 

comparado a outros tipos de óleos (GUINAZI et al., 2009). Dessa forma, o tocoferol 

e o tocotrienol, têm sido frequentemente associadas à inibição da biossíntese de 

colesterol, da agregação plaquetária, da aterosclerose, da inflamação crônica, do 

câncer e do envelhecimento precoce e a prevenção de doenças 

neurodegenerativas, principalmente devido a sua capacidade antioxidante (CHOO et 

al., 2005; CHUANG; BRUNNER, 2006 apud COSTA, 2015). 

 A coloração do óleo de palma varia entre amarelo-alaranjado e laranja-

avermelhado. Ela é atribuída principalmente à quantidade de carotenoides do fruto. 

Sendo assim, o azeite de dendê é uma das fontes mais ricas em carotenoides 

(COSTA, 2015).  Essas substâncias são consideradas compostos bioativos, e 

também são caracterizadas por serem lipossolúveis, poli-insaturados, sintetizados 

unicamente por vegetais (ARANHA, 2011). De acordo com o Codex Alimentarius 

(ONU, 2017), o conteúdo total de carotenoides para o azeite de dendê deve ficar em 

torno de 500-2000 mg/kg  

 

1.3.1.3- Subprodutos do dendê 

 

 De acordo com Ferreira Botelho e Vilar (1998), o processo de extração do 

azeite de dendê dá origem a diversos subprodutos, sendo esses: Os cachos vazios, 

que são gerados após a debulha dos cachos esterilizados; O efluente natural, 

formado pela água utilizada no processo de esterilização dos cachos e decantação 

do óleo; Efluente centrifugado, que apresenta-se em duas fases - fase líquida, que é 

o efluente resultante do processo de centrifugação do efluente natural e a fase 

sólida, efluente pastoso resultante da centrifugação do efluente natural e, por fim, a 

fibra da polpa, que é a fibra da polpa do fruto após os processos de cozimento e 

prensagem. 

 Furlan Júnior (2006), apontou que esses materiais podem ser reciclados nas 

plantações, podendo ser utilizados como fontes de nutrientes, de energia em 

processos da usina ou ainda para a manufatura de uma série de produtos para a 

agricultura ou outras indústrias. 
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1.4- Experimentação no Ensino de Química 

 

 O papel da experimentação e a sua relação no ensino de ciências, vem sendo 

estudado ao longo da história. Mas, as atividades laboratoriais, são geralmente 

executadas utilizando como base roteiros predefinidos, para que os alunos possam 

realizar os experimentos, seguindo fielmente, o que é determinado pelo docente ou 

pelo texto, do que e como fazer (FERREIRA; HARTWIG; OLIVEIRA, 2010). Em 

geral, os alunos têm como base a repetição, pois apenas reproduzem o que está 

descrito no roteiro. Silva, Machado e Tunes (2011, p. 241) afirmaram que “[...] as 

atividades de laboratório meramente reprodutivas e com caráter comprobatório são 

pobres para se alcançar a relação desejada entre a teoria e o mundo concreto [...], 

no ensino de ciências”. 

A partir dessa premissa, Giordan (1999, p. 44), apontou que: 

Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação 
é uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o 
ensino de ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do 
sujeito deve se dar preferencialmente nos entremeios de atividades 
investigativas. 

  

As atividades investigativas são portanto, um recurso motivacional de grande valor 

didático (SILVA; SIMÕES 2017). Guimarães (2009), indicou ainda que a 

experimentação pode ser utilizada para trabalhar os assuntos já abordados, 

entretanto, utilizá-la em resoluções de problemas pode tornar a ação do educando 

mais ativa.  

 Silva, Machado e Tunes (2011), apresentaram sugestões de atividades 

experimentais, em que se baseiam em eixos norteadores, sendo esses o ensinar e o 

aprender; teoria-experimento e estes não podem estar dissociados a 

interdisciplinaridade a contextualização e a educação ambiental.  E dentro desses 

eixos se pode utilizar de atividades demonstrativas – investigativas, as experiências 

investigativas, simulações em computadores, vídeos e filmes, horta na escola, visitas 

planejadas e, por fim, os estudos de espaços sociais e resgate de saberes 

populares. 

 A partir desses experimentos, tem-se a visão de que não apenas a atividade 

laboratorial se adequa ao termo experimentação, mas existe uma gama de 

atividades que podem trabalhadas com essa finalidade. Ao abordar a 

experimentação no ensino de ciências Guimarães (2009, p. 198), apontou que: 
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No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente 
para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e o 
estímulo de questionamentos de investigação. Nessa perspectiva, o 
conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos 
questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o 
contexto criado. 

 

 A experimentação no ensino de Química tem grande importância no que diz 

respeito ao processo de ensino e aprendizagem, entretanto, é sabido que existem 

alguns problemas relacionados a qualidade do ensino, dado pela ausência da 

experimentação. Dentre alguns problemas, destaca-se os laboratórios e os 

equipamentos que são caros, exigem técnicos, as turmas não podem ser grandes, 

os materiais têm que ser frequentemente renovados, a grade curricular de ciências 

não tem tempo para a inclusão de atividades de laboratório, dentre outros. (SILVA; 

MACHADO; TUNES, 2011).  

 Uma forma intermediária entre ter e não ter um laboratório, sendo possível 

realizar experimentos de grande utilidade didática é a proposta da realização de 

experimentos com materiais, equipamentos e reagentes de baixo custo ou seja, 

materiais alternativos (SILVA; SIMÕES, 2017). Dessa forma é possível ensinar 

Química e relacioná-la com o dia a dia de forma contextualizada, um desses 

exemplos seria utilizá-la de forma direta com o meio ambiente, como foi sugerido por 

Silva e Simões (2017, p. 72):  

A experimentação com materiais alternativos pode ser de grande utilidade 
na prática docente, pois permite que os estudantes manipulem objetos e 
ideias e negociem significados entre si, e com o professor, durante a aula, 
adequando seu uso ao ensino de Química para discutir os conceitos da 
Educação Ambiental (EA). 

 

 Utilizar a experimentação, associando os acontecimentos do dia-a-dia aos 

conteúdos programáticos, fará com que a proposta de se trabalhar de maneira 

contextualizada seja evidenciada, pois, não é meramente exemplificar, mas sim 

entender todo contexto e relacioná-lo de forma que o educando entenda essa 

relação. 

 

1.4.1- Atividades experimentais demonstrativas – investigativas 

 

 Os autores Silva, Machado e Tunes (2011), apontaram as atividades 

demonstrativas-investigativas como uma alternativa para o desenvolvimento de 

atividades experimentais no contexto da sala de aula. Essas atividades são 
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denominadas de demonstrativas-investigativas, pois apresentam como principal 

característica a condução das atividades por meio do professor, que realiza os 

procedimentos de forma com que todos os estudantes observem ou assistam os 

fenômenos que ocorrem no experimento de forma coletiva. Os autores 

recomendaram que essas atividades, sejam incialmente conduzidas por um 

questionamento com o intuito de estimular a curiosidade e interesse dos estudantes. 

Na sequência, o professor deverá ouvir e dialogar com as respostas dos mesmos, a 

fim de se verificar as concepções prévias dos seus educandos, possibilitando as 

discussões ao longo da atividade. 

 As atividades demonstrativas ocorrem por meio de três níveis de 

conhecimento químico. A observação macroscópica, a interpretação microscópica e 

a expressão representacional. Na macroscópica, descreve-se o que se é observado 

na execução do experimento. Na microscópica, recorre-se a teorias, a fim de que os 

fenômenos possam ser estudados e na representacional, utiliza-se da linguagem 

especifica das ciências, como por exemplo gráficos, fórmulas, dentre outros. Com o 

intuito de representar o fenômeno em questão, por fim tem-se o fechamento da aula. 

Com isso, as discussões relacionadas aos três níveis de conhecimentos, são mais 

relevantes que a realização da atividade experimental. (SILVA; MACHADO; TUNES, 

2011).  

 

1.5- Conteúdos químicos utilizados na investigação 

 

 A utilização de diferentes estratégias didáticas a exemplo de oficina, 

sequência didática ou até mesmo um curso em que no seu desenvolvimento seria 

trabalhado a cultura do dendê e esta seria uma temática favorável ao estudo 

químico, permitindo a discussão de conteúdo, tais como: reações químicas, funções 

orgânicas, forças intermoleculares, sistemas de misturas bem como os métodos de 

separação de misturas de um sistema, polaridade das moléculas, entre outros. 

Sendo esses dois últimos abordados nessa investigação. 

 

1.5.1- Sistemas de misturas polaridade das moléculas  

 

 A matéria é caracterizada por seu estado físico sendo ele sólido, liquido e gás 

e por sua composição que pode ser substância simples, composta ou mistura. A 
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substância simples é aquela composta por apenas um tipo de átomo e não podem 

ser decompostas em substâncias mais simples, a substância composta é aquela 

formada por dois ou mais elementos com dois ou mais tipos de átomos (BROWN et 

al., 2016). Já “[...] as misturas são combinações de duas ou mais substâncias em 

que cada substância mantém a sua identidade química” (ibid., p. 8). As substâncias 

que constituem uma mistura são denominadas de componentes da mistura. 

 As misturas podem ser classificadas em homogênea e heterogênea, de 

acordo com Kotz e colaboradores (2014). A mistura heterogênea apresenta fases 

distintas ao misturar diferentes substâncias. Ao contrário, a mistura homogênea é a 

junção de duas ou mais substâncias que apresentam única fase, ou seja, a 

composição é a mesma em diferentes regiões e por isso usualmente é conhecida 

como solução. 

 Em uma mistura é possível identificar a (s) fase (s), que segundo Russel 

(1994, p. 11), é “[...] a região distinta a qual todas as propriedades são as mesmas”. 

No universo, uma parte que se deseja observar é denominado sistema. Ao analisar 

um determinado sistema pode-se concluir se o mesmo é homogêneo (monofásico) 

ou heterogêneo (polifásico). “As misturas podem ser classificadas como: sólido-

líquido, líquido-líquido, líquido-gás, sólido-sólido, sólido-gás e gás-gás” (BASTOS; 

AFONSO, 2015, p. 749), Diante disso, em uma mistura seus componentes podem 

ser separados utilizando métodos de separação de misturas, considerando as 

diferenças de suas propriedades (BROWN et al., 2016). Dentre os métodos 

existentes, estão a destilação, cromatografia, dissolução fracionada, flotação, 

filtração, separação magnética, levigação e decantação. 

 Um exemplo prático de separação de misturas, foi a do trabalho de Anjos, 

Cavalcanti e Bezerra (2016), em que foi realizado uma experimentação com o intuito 

de simular o tratamento de água na Compesa de Caruaru (Figura 3).  
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Figura 3- Simulação do tratamento de água.  
 

 
 

Fonte: Anjos, Cavalcanti e Bezerra, 2016 

 

 Também podemos destacar o sistema de tratamento de água convencional 

(figura 4)6, em que apresenta alguns métodos de separação de misturas. 

 
Figura 4- Sistema de tratamento de água convencional 

 

 
 

Fonte: ESPIRITO SANTO, 2006 

                                            
6 A figura 4 representa um sistema composto de Adutora, floculadores, decantadores, filtros e 
reservatórios e é denominado convencional por ser comumente encontrado na maioria das estações 
de tratamento de água, como sinalizou a Serviço Autônomo de Água e Esgoto (ESPÍRITO SANTO, 
2006, p. 5). 
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 A decantação é um processo de separação de misturas que é apresentado no 

sistema de tratamento de água, na figura 4, que por sua vez, ocorre em mistura 

sólido-líquido, pois, os sólidos em suspensão irão depositar-se no fundo do 

recipiente por conta da ação gravitacional (ESPIRITO SANTO, 2006).   

 Torna-se portanto fundamental entender o processo de solubilidade das 

substâncias. Em termos de polaridades comparáveis. Solomons e Fryhle (2012, p. 

81), apontaram que: 

• Os sólidos polares e iônicos usualmente são solúveis em solventes 

polares.  
• Os líquidos polares são geralmente miscíveis entre si 
• Os sólidos apoiares são geralmente solúveis em solventes apolares.  
• Os líquidos apolares são geralmente miscíveis entre si. 
• Líquidos polares e líquidos apolares, “como água e óleo”, geralmente não 
são solúveis numa faixa extensa de concentrações. 

 

 Um fator relevante tem relação com a capacidade das moléculas formarem 

ligações de hidrogênio entre si: usualmente as moléculas ou partes de moléculas 

são descritas como hidrofílicas ou hidrofóbicas (SOLOMONS; FRYHLE, 2012). 

“Hidrofóbica significa incompatível com a água (hidro, água; fóbico, temer ou evitar). 

Hidrofílica significa compatível com a água (fílica (sic.), amar ou procurar) ” (ibid., p. 

81). Uma das explicações para que as moléculas possuam ou não atração por água 

é o fato de apresentar diferentes polaridades. 

 Uma molécula apolar “é aquela que a posição média de todas as cargas 

positivas na molécula [...], coincide com a posição média de todas as cargas 

negativas [...], numa molécula polar existe uma separação de cargas, ou seja, os 

dois corpos não coincidem” (RUSSEL, 1994, p. 395). Nas moléculas com mais de 

dois átomos, a simetria será essencial na determinação de sua polaridade. Pois, 

analisando a sua tendência em se alinhar ao campo elétrico, ou seja, seu momento 

dipolar, é possível perceber que se a molécula é simétrica seus dipolos individuais 

se cancelam e a molécula é apolar, mas se os dipolos combinam, resultando num 

dipolo, a molécula é polar.   

 

1.6- Formação inicial de professores  

 

 Saviani (2009), fez uma abordagem sobre a aquisição de escolas que tinham 

o intuito de formar professores. Essas escolas datavam de 1680, em alguns países 

na Europa. Mas, só no século XIX, a partir da Revolução Francesa é que a formação 
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docente foi colocada em discussão em prol da instrução popular e, a partir de então, 

surgiram as Escolas Normais com o objetivo de preparar professores. Estas por sua 

vez, foram dividas para o ensino primário e o secundário já no final dos anos de 

1790. 

 Saviani (2009), apontou que no Brasil o preparo de professores surgiu 

explicitamente após a independência, pois se cogitou a partir de então a instrução 

popular. Com isso, várias reformas e modelos introduzidas para formação de 

professores foram postos desde então e apresentado pelo autor, como um processo 

descontinuo. Esse quadro revela a “precariedade das políticas formativas, cujas 

sucessivas mudanças não lograram estabelecer um padrão minimamente 

consistente de preparação docente para fazer face aos problemas enfrentados pela 

educação escolar em nosso país” (ibid., 2009, p. 148). Em face a essas abordagens 

é que se tem a necessidade de se discutir a formação inicial dos professores de 

Química. 

 

1.6.1- Formação inicial de professores de Química  

 

 A luta por melhoria na educação, por meio de professores e educadores no 

Brasil de forma mais organizada começou na década de 1980 (MALDANER, 2003). 

Após, muitos debates foram surgindo afim de se obter uma educação de melhor 

qualidade. Entretanto, é necessário efetivar a participação dos professores de forma 

coletiva, fazendo com que eles sejam convidados a refletir e a pensarem sobre a sua 

prática, bem como, realizar pesquisas e estudos que fomentem a prática 

educacional nas escolas. Essa então, poderia ser “a forma mais sensata de 

qualificar os professores em exercício e permitir a sua profissionalização” (ibid., p. 

22).  

 Sendo necessário que os cursos de formação inicial de Química juntamente 

com os professores formadores “[...] promovam novas práticas e novos instrumentos 

de formação, como estudos de caso e práticas, estágios de longa duração, memória 

profissional, análise reflexiva, problematizações etc.” (ALMEIDA; BIAJONE, 2007, 

p.293). Pois, tendo como objetivo a atuação na educação básica, os cursos de 

licenciatura em Química formam o professor a fim de abranger como aspectos: 

conhecimentos do conteúdo a ser ensinado; conhecimento curricular, pedagógico e 

científico; especificidades sobre o ensino e aprendizagem da ciência Química, dentre 
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outros (SILVA; OLIVEIRA, 2009). “[...] a formação inicial deve proporcionar ao 

professor conhecimentos para saber lidar com a complexidade da profissão, 

preparando-o para entender a realidade, dar respostas e projetar ações que 

favoreçam a aprendizagem” (PESCE; ANDRÉ, 2012, p. 40).  

Entretanto é possível perceber alguns problemas nos cursos de licenciatura em 

Química, como mostraram Silva e Oliveira (2009, p. 44):  

[...] Assim, críticas em relação aos cursos de Licenciatura de Química giram 
em torno de sua validade e eficiência na formação de professores. O perfil 
profissional esperado de um licenciado em Química parece, em muitos 
casos, não ser alcançado. Também é possível apontar o descaso com a 
formação de professores e a desvalorização da profissão dentro das 
próprias instituições formadoras (SILVA; OLIVEIRA, 2009, p. 44). 

 

 Para Maldaner (2003), há duas visões para a formação de professores que 

são colocadas pelas instâncias formadoras. Enquanto uma está atrelada a uma boa 

formação cientifica básica para formar um bom professor a outra apresenta que há a 

necessidade de uma visão clara e mais consistente dos conteúdos específicos por 

parte dos licenciandos. Essa separação que é feita, faz com que os cursos de 

formação de professores sejam pensados de forma fragmentada.  

 Na “[...] formação inicial de professores, torna-se necessário combinar a 

formação acadêmica e a formação pedagógica, a fim de capacitá-los para o 

exercício de uma atividade que não se restringe, exclusivamente, a ‘ministrar aulas’ ” 

FELÍCIO (2014, p. 418). Diante desse cenário é que se tem o Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) que se consolidou como uma das mais 

importantes iniciativas do país no que tange a formação de professores 

(BRAIBANTE; WOLLMANN, 2012).  

 O PIBID é um programa promovido pela CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior a nível nacional, vislumbrando a 

valorização e incentivo à docência e “[...] possibilitando aos acadêmicos dos cursos 

de licenciatura a atuação em experiências metodológicas inovadoras ao longo de 

sua graduação” (BRAIBANTE; WOLLMANN, 2012, p. 167).  

 Felício (2014, p. 418), apresentou o programa como “um espaçotempo7 que 

tem se constituído nos últimos anos uma das mais significativas políticas públicas 

em âmbito nacional”. Além de se apresentar como uma possibilidade de articulação 

                                            
7 Felício (2014), apresentou as relações espaçostempos, “como dimensões de um mesmo contexto 
que abarca relações de desafios, de descobertas, de ressignificação, de construções, vivenciados em 
diversos “espaços e tempos” organizados em situações distintas” (ibid., p.418). 
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entre a teoria e a prática, pois a presença dos alunos participantes no âmbito escolar 

é mais perene, do que se fosse no estágio curricular, que se apresentaria de forma 

mais pontual (FELÍCIO 2014). 

 Ao retomar a abordagem de Maldaner (2003), quando se trata da formação 

de professores com visões distintas (formação didático-pedagógica e científica 

especifica) é que pode-se fazer uma alusão aos modelos de ensino que são 

propostos por Saviani (2009) citado por Felício (2014): modelos dos conteúdos 

culturais-cognitivos e modelo pedagógico-didático. 

 A partir de então Felício (2014) sustenta que esses modelos formativos 

contribuem para a configuração de espaços distintos no processo de formação inicial 

de professores. O primeiro espaço é caracterizado pela aprendizagem centrado nas 

teorias em que se utiliza as disciplinas. O segundo espaço seria os estágios, as 

práticas de ensino, que devem ser desenvolvidas na academia e utilizadas nas 

unidades escolares e, então, o PIBID pode ser apresentado como um terceiro 

espaço para formação inicial de professores em que se tem a finalidade de 

incentivar a relação universidade e a escola de forma igualitária. 

 

1.7- Os Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov 

 

 Delizoicov (1991), acreditava que a educação deveria ser voltada para o 

educando a fim de fazer com que este atuasse na sociedade enquanto cidadão 

independente da sua profissionalização. Com isso, ele expôs que em meados dos 

anos 1970 e no ano de 1980, a sua prática como educador- investigador, tinha como 

ideia inicial a concepção problematizadora ou dialógica da educação. Esse tipo de 

concepção era advindo de Paulo Freire em que pressupõe pela direção educacional 

mais abrangente. 

 Com o intuito de elaborar um modelo didático-pedagógico para o ensino 

introdutório de ciências naturais fazendo com que as rupturas durante a educação 

dos níveis fundamentais (1 e 2) e no ensino médio fossem trabalhadas é que 

Delizoicov (1991), apresentou uma metodologia, que ficou conhecido como os 

Momentos Pedagógicos, que se constituem em três momentos estruturalmente 

integrados, são eles: A Problematização Inicial (PI), Organização do Conhecimento 

(OC) e Aplicação do Conhecimento (AC). 
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 A partir de um tema gerador, é necessário organizar as informações e 

explicações e então problematiza-las. Na PI, são apresentadas e discutidas 

situações reais que fazem parte do ambiente dos alunos, que estão relacionados ao 

tema e por sua vez aos conteúdos que serão trabalhados. Diante disso, tem-se a 

problematização do conhecimento que os estudantes vão apresentando, é nesse 

momento que há a compreensão e apreensão dos alunos em relação às questões 

que são colocadas, gerando discussões e questionamentos em que o professor 

coordena toda a ação. Com isso, a problematização faz com que o estudante tenha 

a necessidade de obter conhecimentos, que ainda não possuí (DELIZOICOV, 2005, 

p. 129), afirmou ainda que, 

[...] É para problematizar o conhecimento já construído pelo aluno que ele 
deve ser apreendido pelo professor; para aguçar as contradições e localizar 
as limitações desse conhecimento, quando cotejado com o conhecimento 
científico, com a finalidade de propiciar um distanciamento crítico do 
educando ao se defrontar com o conhecimento que ele já possui e, ao 
mesmo tempo, propiciar a alternativa de apreensão do conhecimento 
científico. 

 
 A partir desta interpretação Delizoicov (2005, p.129), apresenta que 

problematizar é, “a escolha e formulação adequada de problemas, que o aluno não 

se formula, de modo que permitam a introdução de um novo conhecimento”. Além 

de ser um processo pelo qual o professor obtém os conhecimentos prévios dos 

estudantes e promove a sua discussão em sala, com o intuito de localizar as 

limitações e contradições apresentadas por eles, ou seja, os questiona também. 

 A OC está relacionada ao início da interpretação da PI, sendo interpretada por 

meio do conhecimento universal- introdução cientifica. Com isso Delizoicov (1991), 

mostrou que “[...] se organizaria didaticamente e de forma problematizadora o 

conteúdo de estudo da unidade, relacionado e aplicado à situação significativa 

envolvida no tema gerador” (p. 183). Nessa etapa, por meio da orientação do 

professor são trabalhos os conteúdos necessários para a problematização inicial e 

compreensão dos temas. O professor pode desenvolver, conceitos caracterizados 

como fundamentais para a compreensão cientifica (DELIZOICOV, 2005). 

 Na AC, utiliza-se dos conceitos incorporados pelos estudantes, afim de utiliza-

los para analisar e interpretar tanto a situação proposta inicialmente, quanto 

situações que possam ser compreendidas por meio desse mesmo conhecimento. 

Nessa etapa, pode ser desenvolvida ainda diversas atividades que possibilitarão a 

generalização da conceituação que foi abordada no momento anterior. (ibid.). 
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 Delizoicov (2005), apresentou ainda que a meta desse momento é a de 

capacitar os alunos a utilizar os conhecimentos na perspectiva de forma-los a 

articular os conhecimentos científicos com as situações reais. O autor denomina 

esse momento, de aplicação do conhecimento “[...] no sentido de transcender o uso 

do conhecimento para outras situações que não a inicial” (DELIZOICOV, 1991, 

p.183). 
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Capítulo 2- Aspectos Metodológicos 

 
 Com o intuito de alcançar os objetivos propostos neste trabalho, inicialmente 

discutimos as características do local da investigação. Na sequência, definimos a 

pesquisa a partir dos referenciais metodológicos utilizados. Em seguida, abordamos 

o público alvo escolhido e as questões éticas de pesquisa com seres humanos. Além 

disso, apresentamos como o curso foi elaborado e executado, as atividades 

experimentais, os instrumentos para a obtenção de dados e a sua análise, ao qual 

que foi realizada por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). 

 

2.1- Características do local da pesquisa 

 

 A pesquisa aconteceu no Centro de Formação de Professores (CFP) (figura 

4) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), situado à Avenida 

Nestor de Melo Pita, 535, Centro na cidade de Amargosa – Bahia. A Cidade de 

Amargosa está localizada na mesorregião do Centro-Sul Baiano, no Vale do 

Jiquiriçá, e é conhecida popularmente como “Cidade Jardim8. 

 

Figura 5- Centro de Formação de Professores 
 

 
 

Fonte: própria autora 

                                            
8 As informações foram retiradas do site do CFP/UFRB. Disponível em: 
https://www.ufrb.edu.br/cfp/amargosa-cidade-jardim. Acesso em: 12 abr. 2019. 
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 O CFP tem como identidade a formação de professores nas áreas de 

Ciências da natureza e matemática e ciências Humanas por meio da oferta de 

cursos de licenciaturas em diversas áreas, tais como: Educação no Campo, 

Educação Física, Filosofia, Física, Letras (Libras e inglês), Matemática, Pedagogia e 

Química.9 

 O curso de licenciatura em Química está vigente no CFP desde o segundo 

semestre de 2009, foi criado para suprir as necessidades enfrentadas no Estado da 

Bahia devido a escassez de professores na área de ensino de Química. Essa 

graduação tem como objetivo formar profissionais qualificados com ampla e sólida 

base conceitual na área de Química, com o intuito de atender as necessidades 

sociais em consonância com legislações educacionais e profissionais.10 

 

2.2- Definição da pesquisa 

 

 Esta pesquisa quanto à abordagem se enquadra como qualitativa. Segundo 

Tozoni Reis (2009, p. 10), “[...] a pesquisa qualitativa defende a ideia de que, na 

produção de conhecimentos sobre os fenômenos humanos e sociais, interessa muito 

mais compreender e interpretar seus conteúdos que descrevê-los”. 

 Para Godoy (1995a, p.58), a pesquisa qualitativa [...] “parte de questões ou 

focos de interesses amplos, que vão se definindo à medida que o estudo se 

desenvolve”. A mesma autora ainda defende a ideia de que na “[...] abordagem 

qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se apresenta como uma proposta 

rigidamente estruturada, ela permite que a imaginação e a criatividade levem os 

investigadores a propor trabalhos que explorem novos enfoques” (GODOY, 1995b, 

p. 21). 

 No que se refere à modalidade este trabalho, é definido como pesquisa de 

campo, que de acordo com Tozoni-Reis (2009, p. 28): 

[...] Caracteriza-se pela ida do pesquisador ao campo, aos espaços 
educativos para coleta de dados, com o objetivo de compreender os 
fenômenos que nele ocorrem. Pela análise e interpretação desses dados, a 
pesquisa poderá contribuir para a construção do saber educacional e o 
avanço dos processos educativos.  

                                            
9 As informações foram retiradas do site do CFP/UFRB. Disponível em: 
https://www.ufrb.edu.br/cfp/cursos-de-graduacao. Acesso em: 12 abr. 2019. 
10 As informações foram obtidas por meio do Projeto pedagógico do curso de licenciatura em Química 
CFP/UFRB. Disponível em: https://www.ufrb.edu.br/portal/component/chronoforms5/?chronoform=ver-
graduacao&id=41 Acesso em: 10 jun. 2019. 
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 Esta pesquisa foi desenvolvida no Curso de Licenciatura em Química do 

CFP/UFRB, com foco na Formação Inicial de Professores. Esta investigação teve 

como proposta a realização de um curso de curta duração, com a carga horária de 

12 horas, que foi homologado em reunião do Conselho Diretor sob processo n° 

23007.00002661/2019-04 e cadastrado na Pró-reitora de Extensão (PROEXT) da 

UFRB, para que pudéssemos avaliar estratégias de ensino alternativas. Assim, no 

desenvolvimento do curso propomos dentro dessas estratégias, a discussão de 

diferentes formas para o ensino de conceitos químicos relacionados às questões 

ambientais. 

 

2.3- Participantes da pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada com graduandos do curso de licenciatura em 

Química do CFP/UFRB que são participantes do Programa Institucional de Bolsas 

de Iniciação à Docência (PIBID). O curso de licenciatura em Química participa do 

PIBID, subprojeto em Química, tendo dois coordenadores de área, seis supervisores 

e 60 alunos, sendo que desses, 48 são bolsistas e 12 voluntários, divididos em dois 

grupos de 30 alunos em três escolas públicas estaduais localizadas na cidade de 

Amargosa. Dessa forma, como opção metodológica, escolhemos um dos grupos do 

PIBID, essa escolha se deve a facilidade de acesso tanto ao grupo quanto a sua 

coordenação. Do total de participantes do grupo, quatorze cooperaram com esta 

pesquisa, vale destacar que para manter o anonimato dos mesmos, optamos por 

utilizar os nomes dos elementos do quarto período da tabela periódica em 

substituição aos seus verdadeiros nomes.  

 Salientando que, o PIBID tem a perspectiva de incentivar e valorizar o 

magistério e o aprimoramento do processo de formação de docentes para a 

educação básica, fundamentada a partir da prática como pesquisa (STANZANI; 

BROIETTI; PASSOS, 2012) é que pensamos na importância de estreitar essa 

relação na perspectiva da formação inicial de professores em Química, visto que 

será utilizada uma abordagem contextualizada para aludir assuntos químicos que 

poderão ser utilizados pelos participantes futuramente em sua prática docente.  
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2.4- Questões éticas de pesquisa com seres humanos  

 

 Tendo em vista que a pesquisa foi desenvolvida no CFP/UFRB, solicitamos à 

direção uma autorização para a realização na mesma por meio do Termo de 

Anuência (Apêndice A). Além disso, alunos do grupo selecionado receberam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), no qual foram 

convidados a participar de forma voluntária, ficando cientes dos benefícios e riscos 

relacionados à pesquisa. 

 Para elaboração e realização do curso, utilizamos dados obtidos por meio de 

uma pesquisa prévia que ocorreu nos dias e 13 de 12 março de 2019, feita em 

quatro rodões, que ficam localizados no Distrito de Cajaíba município de Valença- 

Bahia. Por conta das questões éticas de pesquisa mantivemos seus nomes em 

sigilo, os identificando como: Rodão A, B, C e D. Sendo assim, para a utilização das 

informações obtidas no curso, foi necessário a confirmação da participação dos 

proprietários dos rodões à pesquisa, que foi feita por meio de Termo de 

Consentimento para Uso de Imagem e Som de Voz (TCUISV) (Apêndice C). 

 

2.5- Elaboração e desenvolvimento do curso  

 

 Utilizamos como recurso metodológico um curso intitulado: A cultura do dendê 

como temática para a formação inicial docente em Química. Para dar subsídios ao 

aludido, realizamos previamente uma pesquisa com os proprietários de rodões no 

Distrito de Cajaíba na cidade de Valença, Bahia, utilizando como recurso uma 

entrevista gravada. A perspectiva dessa investigação foi a obtenção de informações 

pormenorizadas sobre a produção do azeite de dendê para que fossem utilizados 

durante o curso. Assim, discutimos a cultura do dendê e como, de fato, ocorria o 

descarte de rejeitos por meio da produção do azeite de dendê, como pode ser 

observado na Figura 6. 

 

 

 

 

 

 



50 

Figura 6- Descarte de resíduos oriundos do rodão. 
 

 
 

Fonte: Própria autora 

 

 Na elaboração do curso optamos por alguns recortes, devido a amplitude do 

assunto. Diante disso, foram abordados assuntos químicos relacionados com a 

composição do azeite de dendê e com a degradação ambiental ocasionada pelo 

descarte indevido dos resíduos no solo e em corpos d’água. Os conteúdos 

trabalhados foram: sistemas de misturas, processos de separação de misturas e 

polaridade das moléculas com a intenção de discutir os problemas de 

poluição/contaminação e, por conseguinte, a despoluição/descontaminação do solo 

provenientes dessa produção. Apontamos, a seguir, alguns assuntos que foram 

discutidos no curso: 

 Tipos de Poluição (BAIRD, 2002; LENZI; FAVERO, 2009; DERISIO, 2017) 

 A prevenção da poluição (BAIRD, 2002; DERISIO, 2017) 

 Sistemas e separação de misturas e polaridade das moléculas. (RUSSEL, 

1994; KOTZ, et al., 2014; BROWN et al., 2016). 
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 O curso foi fundamentado à luz dos referenciais teóricos da Formação Inicial 

de professores (MALDANER, 2003; SILVA; OLIVEIRA, 2009), dos Três Momentos 

Pedagógicos (DELIZOICOV, 1991, 2005) conforme apresentado na Figura 8, da 

Contextualização (WARTHA; SILVA; BEJARANO, 2013; COSTA-BEBER; 

MALDANER, 2011), da Experimentação (SILVA; MACHADO; TUNES, 2011; 

FERREIRA; HARTWIG; OLIVEIRA, 2010; SILVA; SIMÕES, 2017; GUIMARÃES, 

2009) e da Química Ambiental (MOZETO; JARDIM, 2002; BAIRD, 2002; LENZI; 

FAVERO, 2009; DERISIO, 2017). Como recorte dos conteúdos de Química, 

abordamos Polaridade das Moléculas, Sistemas e os Processos de Separação de 

Misturas (KOTZ et al., 2014; BROWN et al., 2016). 

 

Figura 7- Esquema do curso a partir dos Três Momentos Pedagógicos de Delizoicov 
 

 
 

Fonte: Própria autora 

 

 O curso aconteceu nos dias 04, 05 e 06 de abril de 2019, com uma carga 

horária de doze horas, sendo essa distribuída em três encontros de quatro horas 

cada. Nos encontros buscamos abordar assuntos diferentes na perspectiva de 

promover uma articulação da cultura do dendê com a Química Ambiental (Quadro 1). 
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Quadro 1- Curso “A Cultura do Dendê como temática para a formação inicial docente em Química” 
 

Data Assuntos trabalhados 

04/04/2019 Questões ambientais (Tipos de poluição) 

05/04/2019 

A cultura do dendê (Processo de produção do azeite, produtos e subprodutos 

do dendê e descarte dos resíduos proveniente da produção do azeite). Foi 

estabelecido uma relação da produção de azeite com a degradação ambiental. 

06/04/2019 

Conteúdos químicos (sistemas e polaridade das moléculas). A partir da 

temática utilizamos desses conteúdos para que fossem trabalhados de forma 

contextualizada. 

 
Fonte: Própria autora 

 

 Na figura 8 são apresentados momentos da realização do curso durante os 

três dias. A figura 8a se refere ao primeiro dia, no qual foi abordado as questões 

ambientais. A Figura 8b exibe o segundo dia do curso, em que apresentamos a 

cultura do dendê, e finalmente a Figura 8c ilustra o terceiro dia do curso, em que 

foram trabalhados os assuntos químicos. 

 

Figura 8- Diferentes momentos do curso durante os três dias de desenvolvimento. (a) primeiro dia; 
(b) segundo dia e (c) terceiro dia do curso. 

   

   
                     (a)                                                 (b)                                             (c) 

 
Fonte: Própria autora 

 

 Destacamos que organizamos o curso em três momentos, diversificando as 

estratégias e os recursos didáticos a serem utilizados. Dessa forma, foram 

realizados experimentos contextualizados com o tema proposto, com o intuito de 

problematizar e fazer discussões acerca da poluição do solo. 
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2.5.1- Construção e desenvolvimento da atividade experimental demonstrativa-

investigativa 

 

 Para elaboração do experimento realizamos antecipadamente alguns testes 

para verificar a sua viabilidade. Utilizamos dois tipos de solos de locais diferentes: 

areia da cidade de Valença-BA da qual pertence à Costa do Dendê e um solo 

arenoso, mas que possui um teor de argila da cidade de Amargosa-BA. 

 

Figura 9- Teste experimental 
 

 
 

Fonte: Própria autora 

 

 Com a realização dos testes (Figura 9)11, conseguimos identificar alguns 

limites que o experimento apresentava, pois tínhamos dois solos com a mesma 

característica, outro problema encontrado foi em relação a umidade dos solos, pois a 

mesma não favoreceu a penetração do contaminante. A intenção da realização dos 

testes era identificá-los para entender se era viável a sua realização. Com isso, 

notamos a necessidade de utilizar os solos oriundos da cidade de Valença-BA e 

secar tais amostras.  

 Diante disso, a atividade experimental realizada foi de caráter demonstrativa–

investigativa, baseada nas discussões de Silva, Machado e Tunes (2011), em que o 

professor (mediador), iniciou a atividade com uma situação problema.  

                                            
11 A Figura 9 se refere ao teste experimental realizado com a amostra de areia oriunda da costa do 
dendê, foi possível a partir desse teste observar limitações no experimento. 
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 A atividade foi construída pensando em três níveis do conhecimento químico: 

a observação macroscópica, a interpretação microscópica e a expressão 

representacional (SILVA; MACHADO; TUNES, 2011). 

 Pergunta inicial: Como um solo, que sofreu derramamento de resíduos 

provenientes da produção de azeite de dendê pode ser descontaminado?  

 Observação macroscópica: Identificar em qual tipo de solo ocorreu a 

absorção do azeite de dendê de forma rápida e, posteriormente, 

descontaminar o referido. 

 Interpretação microscópica: A partir do que foi visualizado, os participantes 

teriam que relaciona-lo com os assuntos de polaridade e separação de 

misturas, e explicar o que estava ocorrendo com cada solvente que seria 

utilizado na descontaminação. 

 Expressão representacional: Identificar a estrutura molecular dos solventes e 

relacioná-los com a estrutura molecular dos ácidos graxos (presentes no 

azeite de dendê).  

 

 Inicialmente os participantes tiveram que analisar e descrever o que foi 

proposto para eles de atividade experimental, bem como todos os materiais que 

estavam na bancada; assim iniciou-se a atividade com questionamentos sobre a 

composição desses materiais (azeite, etanol, areia, água), para que então 

formassem sistemas, juntando os componentes presentes. Com isso, a partir dos 

questionamentos sobre misturas, partimos para a semelhança entre as substâncias, 

para adentrar nas discussões de polaridade. Das quais já haviam sido abordadas no 

curso.  

 No segundo momento, foi apresentado dois tipos de solos (Figura 10) para 

que eles analisassem as suas propriedades, pois, caso ocorresse a contaminação12 

por azeite de dendê eles poderiam dizer em qual dos dois solos ocorreria a absorção 

do contaminante de forma mais rápida.  

 

 Na figura 10 são apresentadas as amostras de solo utilizados no experimento. 

A figura 10a se refere a areia e a figura 10b ao massapé. 

 
 

                                            
12 De acordo com a definição de contaminação, informamos aos participantes que ali se tratava de 
uma hipótese. “Que aquele solo estaria sendo contaminado”. 
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Figura 10- Tipos de solos utilizados no experimento durante o curso. 
 

  

(a)                                        (b) 
 

Fonte: Própria autora 

 

 Então, foi solicitado que eles derramassem o azeite nos diferentes solos e no 

solo em que ocorreu a penetração do contaminante de maneira mais eficaz (Figura 

11), foi proposto realizar a descontaminação utilizando alguns solventes (água, 

álcool e hexano). Sabendo das características de cada um e de acordo com as 

teorias estudadas, foi solicitado que eles indicassem, qual seria o melhor solvente 

para a realização do processo.  

 
Figura 11- Contaminação do solo por azeite de dendê 

 

 
 

Fonte: Própria autora 
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 Ao final, discutimos as respostas apresentadas pela classe e como 

fechamento da atividade, retornamos a questão inicial e solicitamos que 

propusessem outro meio de descontaminação desse resíduo, a partir do que foi 

abordado. 

 Por meio do roteiro experimental (Apêndice D), foi possível a utilização de 

materiais (azeite e amostras de solos13) oriundos da Costa do Dendê com o intuito 

de aproximar, ao máximo, a atividade experimental com a região estudada (in loco). 

Além disso, o roteiro foi elaborado utilizando uma linguagem acessível e 

contextualizada para facilitar a compreensão dos participantes.   

 

2.6- Instrumentos para obtenção de dados 

 

 Para a obtenção de dados utilizamos um questionário inicial semiestruturado 

(Apêndice E), com diversas perguntas tanto relacionadas ao tema quanto para que 

fosse possível conhecer o perfil da turma. Esse instrumento teve a intenção de 

captar os conhecimentos prévios dos participantes. Além disso, durante o curso 

foram desenvolvidas algumas atividades (mapa conceitual-mental; 

perguntas/respostas; proposta de abordagem metodológica com conceitos químicos) 

para entendermos a construção do conhecimento por parte dos participantes. No 

término do curso, utilizamos um questionário final semiestruturado (Apêndice F) para 

avaliar a evolução conceitual dos participantes desta investigação e também para 

que esses graduandos pudessem avaliar a proposta utilizada durante a sua 

formação. E finalmente, como outra forma de obtenção dos dados, foi utilizado o 

memorial descritivo reflexivo. 

 A partir desses instrumentos, promovemos a triangulação dos dados, que 

segundo Triviños (1987, p. 139) “[...] tem por objetivo básico abranger a máxima 

amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo”. Ou seja, 

objetivamos nos aproximar mais fidedignamente dos resultados obtidos. 

 

 

 

 

                                            
13 As amostras de solos utilizadas se referem a areia e massapé. 
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2.7- Análise de dados 

 

 Utilizamos como método para realizar a análise de a Análise Textual 

Discursiva (ATD), explicada por Moraes e Galiazzi (2006, p. 118) como “[...] uma 

abordagem de análise de dados que transita entre duas formas consagradas de 

análise na pesquisa qualitativa que são a análise de conteúdo e a análise de 

discurso”.  

 Segundo Moraes (2003, p. 191, grifo nosso), essa abordagem foi organizada 

por meio de três focos que compõem um ciclo, no qual se constituem como 

elementos principais: 

1. Desmontagem dos textos: também denominado de processo de 
unitarização, implica examinar os materiais em seus detalhes, 
fragmentando-os no sentido de atingir unidades constituintes, enunciados 
referentes aos fenômenos estudados. A unitarização é um processo que 
produz desordem a partir de um conjunto de textos ordenados. 
2. Estabelecimento de relações: processo denominado de categorização 
[...] A categorização, além de reunir elementos semelhantes, também 
implica nomear e definir as categorias, cada vez com maior precisão, na 
medida em que vão sendo construídas.  
3. Captando o novo emergente: a intensa impregnação nos materiais da 
análise [...], possibilita a emergência de uma compreensão renovada do 
todo. Os investimentos na comunicação dessa nova compreensão, assim 
como de sua crítica e validação, constituem o último elemento do ciclo de 
análise proposto. O metatexto resultante desse processo representa um 
esforço em explicitar a compreensão que se apresenta como produto de 
uma nova combinação dos elementos construídos ao longo dos passos 
anteriores. 

 

 A partir deste estudo, conseguimos definir três categorias, que emergiram a 

partir do processo de análise, sendo elas:  

1. A Química do Dendê; que foi subdividida em duas subcategorias:  

a. Evolução Conceitual  

b. Contextualização dos conteúdos químicos;  

2. As Contribuições do Curso na Formação Inicial; 

3. As perspectivas dos sujeitos envolvidos no curso. 

 

 No próximo capítulo, discutiremos cada uma dessas categorias, articulando 

com os referenciais teóricos que compõem este trabalho.  
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Capítulo 3- Resultados e Discussão 

 
 Nesse capítulo serão apresentados e discutidos os dados referente ao curso 

“a cultura do dendê como temática para a formação inicial docente em química”. A 

fim de sistematizar os dados, a análise foi realizada nas seguintes perspectivas: 

Inicialmente, foi apresentado o perfil dos participantes com questões de 

gênero, as cidades que os mesmos são oriundos e o semestre do qual eles 

pertencem. Além disso, tecemos discussões sobre as abordagens que ora estão 

relacionadas aos caracteres em questão, com o intuito de situar o leitor sobre as 

particularidades do público escolhido para essa investigação. Posteriormente, serão 

apresentadas as três categorias que emergiram em virtude da análise dos dados. 

 

3.1- Perfil dos participantes 
 

 Nos cursos de Ciências Exatas a predominância de ingressantes é 

majoritariamente masculina; esse fato não é recente, no entanto, vem se 

perpetuando ao longo do tempo, visto que, se formos identificar as mulheres que 

foram reconhecidas na Ciência, temos uma escassez nas diversas áreas de 

conhecimento. Esse fato não pode ser atribuído exclusivamente à vontade delas, 

mas devido as dificuldades encontradas por causa dos preconceitos enfrentados. 

Dentre eles, cabe destacar o machismo que se perpetuava e ainda se perpetua no 

meio acadêmico. 

 Um exemplo dessa premissa são os prêmios Nobel, tendo uma pequena 

quantidade de condecorações dedicada às mulheres, ou seja, foram casos 

específicos, isolados, tendo em vista que apenas cinco foram premiadas na área de 

Química até o momento (MAZALI, 2018?). Mas, não se pode esquecer, que foram 

casos excepcionais no meio de um ambiente que as mulheres não eram bem 

aceitas.  

 Destaca-se aqui uma pesquisa realizada por Velho e Léon (1998), em que 

apresentaram informações que consolidam essa abordagem, apontando ainda que, 

se comparado aos cursos de Química e de Física, essa realidade é mais acentuada. 

Existem, entretanto, fatores que podem estar vinculados as áreas de conhecimento, 

as culturas, regiões e sistemas que viabilizam a presença das mulheres em 

diferentes espaços. Com isso, esses fatores não podem ser desconsiderados. Por 
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outro lado, Brito (2007), trouxe um dado importante quando abordou a 

predominância das mulheres nos cursos de licenciaturas entre ingressantes e 

egressos em diversas áreas de ensino, inclusive referente a licenciatura em 

Química. Em sua pesquisa as mulheres apareceram com percentual acima de 70%. 

 Nos últimos anos o crescimento de mulheres na ciência tem aumentado 

devido à quebra de alguns paradigmas e da conquista de direitos por elas. Embora 

seja possível observarmos avanços, ainda percebemos que não são tão 

significativos como deveriam ser. Os dados apresentados nessa investigação em 

que apresentou sete mulheres, sendo a maioria do público (Gráfico 1), corroboram 

com a pesquisa feita por Brito (2007) e com o público do curso de Licenciatura em 

Química do CFP em que a sua maioria é composta por mulheres, mostrando que o 

CFP/UFRB tem avançado no que tange a esses aspectos. 

 

Gráfico 1- Gênero dos participantes. 
 

 
 

Fonte: Questionário inicial 

 

 Quando se relaciona a predominância das cidades com os territórios que os 

participantes pertencem, notou-se que nessa pesquisa, houve uma maior 

quantidade de estudantes oriundos do vale do Jiquiriçá. Além disso, foi verificado 

que há alunos oriundos do Baixo Sul em cidades que pertencem a Costa do Dendê. 

 Os territórios que foram identificados nessa investigação (Gráfico 2), tratam-

se do Vale do Jiquiriçá, Recôncavo Baiano, Baixo Sul, Metropolitana Salvador e 

Piemonte da Diamantina. Com a exceção do último, todos os outros possuem 
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cidades que ficam próximos ao campus da UFRB em Amargosa. Podemos destacar 

que a interiorização da universidade, facilitou a inclusão de alunos das cidades 

circunvizinhas, possibilitando o acesso a uma Universidade Federal, antes com 

predominância para alunos com um melhor poder aquisitivo ou morador da região 

metropolitana.  

 

Gráfico 2- Predominância das cidades dos participantes 
 

 
 

Fonte: Questionário inicial 

 

 Houve na pesquisa, participantes de diferentes semestres (Gráfico 3), esse 

dado é importante para enfatizar a participação dos discentes no PIBID, não 

importando o semestre que ele está frequentando. O baixo índice de pessoas no 

oitavo e no sexto semestre, com um participante cada, pode ser atribuído ao fato de 

que no edital recente foi determinado que os inscritos não podem exceder o tempo 

máximo de 18 meses de participação no programa, conforme previsto no item 5.4 do 

edital PIBID/CAPES 07/2018. (BRASIL, 2018). 
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Gráfico 3- Semestre letivo dos participantes. 
 

 
 

Fonte: Questionário inicial 

 

3.2- A Química do Dendê 

 

 Nessa categoria será discutido a temática do trabalho, na qual trataremos de 

todas as abordagens realizadas no curso. Tentaremos verificar se os participantes 

conseguiram avançar conceitualmente e analisar se os licenciandos (as) 

desenvolveram uma concepção da contextualização sobre o conteúdo químico 

relacionado a temática do dendê. Essa categoria foi subdividida em duas 

subcategorias, são elas: a evolução conceitual e a contextualização dos conteúdos 

químicos. 

 

3.2.1-Evolução Conceitual  

 

 O dendê é um fruto muito conhecido e está presente em várias regiões do 

estado da Bahia. Desse fruto se extrai alguns produtos e subprodutos, que são 

utilizados pela população de várias partes do país. Vale destacar que a sua 

contribuição no que tange aos aspectos de desenvolvimento econômico para as 

regiões que utilizam essa fonte de renda. 

 Quando perguntados se já tinham ouvido falar no dendê e seus derivados, a 

maioria dos participantes informou que já ouviu falar do dendê e citou o azeite como 

derivado. Dentre os participantes apenas um não tinha conhecimento sobre o dendê.  
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 A partir das respostas obtidas, foi importante identificar que mesmo em 

cidades do interior, próximas a região do baixo sul era desconhecida a informação 

acerca dos derivados do dendê; ao falar do dendê, só se é remetido ao azeite. Por 

isso, no segundo dia de curso, levamos alguns produtos e subprodutos (Figura 12), 

inclusive o dendê, pois, aqueles que não tinham a oportunidade de conhecer o fruto 

e os seus derivados, passaram a conhecer e tirar dúvidas sobre os mesmos. O 

subproduto que mais chamou a atenção dos participantes foi a fumaça líquida 

(Figura 12b), oriunda da produção do dendê, que é utilizada para defumação de 

carnes É importante destacar a relevância de se conhecer a cultura do dendê, visto 

que foi a temática do curso. 

 

Figura 12- Produtos e subprodutos do dendê apresentados no segundo dia de curso (a) cacho de 
dendê, com seus produtos e subprodutos (b) fumaça líquida. 

 

  
 

(a)                                                                                       (b) 
 

Fonte: Própria autora 

 

 O dendê tão presente em algumas regiões do estado da Bahia, tem relação 

com a Química. Mas ao perguntar aos licenciandos (as) se conseguiam identificar a 

relação do dendê com a Química, a maioria deles informou que não via relação 

alguma. Dos que conseguiam perceber uma relação, complementaram dizendo que 

era “porque a química está presente em tudo” (Crómio e Gálio), outros relacionaram 

a extração do óleo e aos rejeitos oriundos na produção de azeite. 

 Foi possível identificar na resposta apresentada por Titânio que ele vai um 

pouco além dos outros participantes “Do dendê é extraído o óleo presente na poupa 
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que envolve as sementes e esses lipídios tem grande quantidades de ácidos graxos 

insaturados” (sic). Essa resposta pôde ser caracterizada pelo fato de que, esse 

aluno esteja mais avançado no curso, pois de fato o dendê possui ácidos graxos 

saturados e insaturados (COSTA, 2015) e essas informações sobre ácidos graxos 

são apresentadas a partir do segundo semestre no curso. 

 De acordo com Zucco (2011), é importante enfatizar que o entendimento 

acerca dos conhecimentos químicos, facilita compreender e interpretar aspetos do 

mundo e também, entender a sua importância econômica e sua presença no dia a 

dia. Ao fazer uma análise no final do curso, conseguimos identificar que esses 

participantes, que eram a maioria dos quais não conseguiam perceber a relação do 

dendê com a Química no início do curso, demonstraram uma evolução conceitual, 

falando da relação do dendê com a Química citando os processos de extração do 

óleo, métodos de separação de mistura, pela sua composição (ácidos graxos), em 

relação a solubilidade do óleo e os processos de poluição por meio da produção. 

Não houveram respostas em que os alunos não conseguiram associar ao que 

estava proposto, todos responderam e de alguma forma, relacionaram a Química 

com o dendê. Esse fato, corrobora com as ideias propostas por Silva e Marcondes 

(2010), que ao fazer uso da contextualização, poderá possibilitar aos alunos uma 

aprendizagem significativa dos conhecimentos científicos abordados dentro da 

temática desenvolvida. 

 Outro fato que está relacionado as ideias propostas por Silva e Marcondes 

(2010) supracitadas, foi quando realizamos abordagens durante o curso sobre a 

poluição ambiental, que tem causado enormes problemas para humanidade. Ao 

relacionar os problemas ambientais e a influência da Química para esses problemas, 

há a percepção de que a Química tem contribuído tanto de forma positiva, com 

utilização de métodos para promover a redução de compostos indesejáveis ao 

ambiente, quanto de forma negativa com a promoção de fontes poluidoras em 

função do desenvolvimento tecnológico. 

 Em um dado momento no curso quando definimos degradação ambiental, 

houve a necessidade de abordar a diferença entre poluição ambiental e 

contaminação, pois as pessoas têm a ideia errônea de as utilizarem como 

sinônimos, entretanto há diferenças entre elas (NASS, 2002). Dessa forma, foi 

importante explicar para que não permanecessem dúvidas, visto que esses 
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conceitos seriam trabalhados a todo o momento no curso e eles se confundiam, 

considerando contaminação como poluição e vice versa  

 Com o intuito de discutir as questões de poluição ambiental no curso, 

questionamos sobre o que seria e quais os tipos de poluição a nível natural e 

antrópico. Foi possível notar que eles exibiam respostas divergentes, alguns 

definiram poluição de origem antrópica como natural e, outros, o inverso. Com base 

nisso, uma das perguntas apresentadas no questionário se tratava em saber quais 

as formas de poluição conhecidas. As respostas podem ser visualizadas de acordo 

com a Gráfico 4. 

 

Gráfico 4- Formas de poluição citadas pelos participantes. 
 

 
 

Fonte: Questionário inicial 

 
 Alguns ainda citaram poluição agrária, dos mares, agrotóxicos, queimadas, 

desmatamento, descarte de resíduos sólidos e líquidos de forma inadequada como 

formas de poluição. Nas formas de poluição apresentadas pelos discentes, quando 

delimitado a tipos de poluição, pôde-se perceber que enfatizaram apenas poluição 

ocasionada pelas atividades antrópicas, pois a maioria das respostas eram 

completadas com por exemplo “lixo nas ruas”. Tais informações são importantes 

para perceber que no início do curso, quando os questionamos sobre a poluição 
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antrópica e a natural, as informações eram apresentadas de forma deturpada eles 

não conseguiam diferenciar cada uma delas de forma clara.  

 A Química e as questões ambientais estão intimamente relacionadas, desde a 

formulação de materiais, que são utilizados para a o avanço tecnológico gerando 

impactos positivos e negativos, até os ciclos biogeoquímicos contribuindo com a vida 

no planeta. A poluição ocasionada pelos seres humanos está ligada com a utilização 

de recursos naturais, essencialmente com o descarte indevido de materiais de 

maneira indevida e exacerbada. Dessa forma, todo o bioma sofre com os impactos, 

pois os ciclos não ocorrerão de forma eficiente.  

 Quando questionados, como a Química pode estar relacionada com os tipos 

de poluição já citadas, dois participantes não responderam e a maioria respondeu de 

forma superficial e, muitas vezes, de forma evasiva como se pôde notar na fala de 

Potássio: “Os objetos, plásticos jogados no ambiente possuem altos e baixos teores 

de substâncias químicas”. Na fala do participante, embora aborde o termo 

substâncias químicas, não houve relação entre o que foi perguntado e discutido na 

questão anterior. Outro fator que pode ser levado em conta é que a maioria utilizou a 

Química apenas como precursora da poluição, desconsiderando seus pontos 

positivos no que tange a relação à qual foi solicitada estabelecer na questão.  

 Tal concepção é apontada por Silva e colaboradores (2013), como errônea 

pois, a Química é sempre associada a algo prejudicial, visto que é enfatizado apenas 

os efeitos poluentes, desconsiderando o seu relevante papel dentro da EA e da 

conservação do meio ambiente. 

Diante das respostas apresentadas e com o intuito de perceber se os 

participantes haviam adotado outras concepções acerca da poluição ambiental, 

propomos um mapa conceitual mental (Figura 13) ao final do primeiro dia de curso. 

Embora o tempo já estivesse próximo ao término, eles conseguiram relacionar os 

tipos de poluição, adicionando palavras-chaves a fim de associar as causas da 

poluição em diferentes espaços.  
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Figura 13- Mapa conceitual-mental desenvolvido pelos participantes. 
 

 
 

Fonte: Participantes do curso 

 

Entretanto, eles colocaram apenas fontes poluidoras causadas por ação dos 

seres humanos, não se atentando a outras fontes poluidoras existentes, esse fato foi 

observado mediante a explicação do mapa apresentada por eles. Frente a isso, não 

podemos desconsiderar que a partir do mapa, algumas concepções ao final do 

primeiro dia foram construídas, além de perceber que eles discutiam entre si antes 

de transcrever suas informações no papel, fato que foi percebido durante o 

transcorrer do curso. 

 Esse fato se assemelha as informações apresentadas por Barboza, Brasil e 

Conceição (2016), que em sua pesquisa apontou que a elaboração de um mapa 

favoreceu a participação e comprometimento dos participantes. Visto que, a partir de 

sua construção foi possível notar a percepção aos aspectos relacionados ao meio 

ambiente dos sujeitos da pesquisa. 

 Na realização do curso, bem como no desenvolvimento das atividades com a 

utilização da temática, foi possível obter informações, que corroboram com o que foi 

considerado por Silva (2007), que apontou a contextualização como perspectiva de 

intervenção na sociedade, apoiado em conhecimentos científicos e tecnológicos, por 

meio de uma abordagem temática.  

 Nessa perspectiva, o dendê, temática utilizada nessa investigação, bem como 

outros bens de consumo, conseguem promover o desenvolvimento econômico em 
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regiões no interior da Bahia, sendo realizado por pequenas empresas, com 

proprietários locais, que em suma, conseguem gerar renda para a própria região. 

Entretanto, algumas dessas empresas acabam degradando o meio ambiente, 

desconsiderando muitas vezes a legislação vigente.  Então, ao serem perguntados 

se em suas regiões havia algum tipo de fonte de renda que eles consideravam 

prejudiciais ao meio ambiente. Oito discentes informaram que não havia fonte de 

renda em sua região e que não havia degradação ao meio ambiente e seis 

afirmaram positivamente. Talvez a maioria desconheça essa relação por não atribuir 

uma relação direta entre o que é produzido em sua região e os impactos causados 

ao meio ambiente. As respostas dos participantes que afirmaram positivamente, 

foram organizadas no Quadro 2. 

 

Quadro 2- Respostas dos participantes em relação a degradação ao meio ambiente por meio de 
fonte de renda. 

 

Quantidade de 
Participantes 

Respostas 

2 Agricultura, pela utilização de agrotóxicos. 

1 Torreamento de café como causa tem-se a poluição sonora 

1 Fabricação de bolsas, com causas desconhecidas 

1 Extração de sururu e ostra 

1 Produção de salgados, com o óleo despejado no solo 

 
Fonte: Questionário inicial 

  

 Ao fazer a análise dessas respostas, foi possível destacar, que no transcorrer 

do curso, quando perguntamos se os rios de suas localidades eram poluídos e como 

ocorria a poluição, apenas um participante informou que não havia poluição no rio 

perto de sua moradia. Todos os outros participantes informaram que havia poluição 

nos rios de suas localidades, o que fez com que no momento do curso houvesse 

discussões sobre essa abordagem. Porém, ao responder a pergunta no questionário 

final, na qual perguntamos se era perceptível outra temática na região e que 

poderiam ser relacionadas com o curso, sejam elas de âmbito ambiental ou químico, 

a maioria informou que não havia. Ao relacionar as respostas, foi possível notar que 

um participante citou o licuri como uma forma de se trabalhar a química e as outras 

respostas se mantiveram, ou seja, exceto os seis que já haviam citado, os outros 

não mencionaram nenhum tipo de fonte de renda.  
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É um pouco contraditório visto que em alguns momentos eles conseguiam 

citar, associar e discutir, mas em outros não. Acreditamos que, talvez, os 

participantes ainda não tinham alcançado amadurecimento pedagógico para fazer 

interpolações acerca da temática apresentada no curso. 

Apesar de não obter o resultado que esperávamos ao fazer tais 

questionamentos, foi possível notar na resposta do participante que citou o licuri, que 

o mesmo conseguiu evoluir e transcender no que tange a utilização de uma temática 

para se trabalhar os conteúdos químicos. Nessa conjuntura, podemos destacar que 

a utilização de temáticas contextualizadas, não apenas os conteúdos serão 

evidenciados, mas também as implicações sociais, ambientais e econômicas que 

está sendo proposto. Para Assis, Schmidt e Halmenschlager (2013), uma falta de 

formação inicial que contemple práticas contextualizadas, poderá gerar limitações 

quando o sujeito já esteja no campo de atuação, pois assim, não serão 

apresentadas tantas lacunas, no que tange a concepção de contextualização. 

 

3.2.2- Contextualização dos conteúdos químicos  

 

 A produção do azeite de dendê se dá por diversos meios, sendo eles a 

indústria, as semi-indústrias e as micro e pequenas indústrias categoria na qual a 

maioria dos rodões do Distrito de Cajaíba, na cidade de Valença-Ba, fazem parte.  

Estes, são unidades centenárias, que ainda utilizam mão de obra humana, mas 

muitas já passaram por modificações e utilizam maquinarias (SEMEDO, 2006). 

Existe ainda a produção do azeite feitos em casa, em que se utiliza o pilão14 como 

ferramenta de produção. Diante disso foi questionado aos participantes se na região 

de cada um deles possuía dendê (Gráfico 5) e com isso se existia a poluição 

ambiental ocasionada pela produção do azeite de dendê. 

 

 

 

 

 

                                            
14 Peça usada para triturar o conteúdo de um almofariz. (Conceito retirado do Dicionário Aurélio 

online. Disponível em: https://dicionariodoaurelio.com/pilao. Acesso em 8 ago. 2019). 
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 No Gráfico 5 estão a porcentagem dos participantes que informaram sobre a 

presença do cultivo do dendê em suas regiões. 

 

Gráfico 5- Respostas apresentadas pelos participantes acerca do cultivo do dendê. 
 

 
 

Fonte: Questionário inicial 
 

 As respostas dos participantes que sinalizaram positivamente, foram 

organizadas no Quadro 3. 

 
Quadro 3- Respostas dos oito participantes que informaram que há dendê em sua região. 

 

Participantes Respostas 

Vanádio Não há produção de azeite. 

Potássio e Cálcio Não sabem se a produção que existe lá, causa poluição. 

Manganês, Cobalto e 
Zinco 

Não há poluição. 

Titânio 
Existe a poluição ocasionada pelos rejeitos lançados de forma 
artesanal. 

Crômio Conhece pouco sobre o dendê. 

 
Fonte: Questionário inicial  

 

 A maioria dos participantes possui dendê em sua região. Entretanto, 

desconhecem como é realizado o processo de produção dos seus produtos, bem 

como se ocorre poluição ambiental nas regiões em há produção.   

Em relação a fala de Titânio, cabe destacar que embora o participante tenha 

citado que há produção de forma artesanal. Na região em questão, não há 
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condições necessárias para que ocorra o cultivo do dendê, além do mais, 

questionamos aos moradores desta região, que nos informou que não há o cultivo 

de dendê. 

 Entretanto, ao final do primeiro dia de curso, quando abordamos a poluição 

ambiental, os tipos de poluição e como ocorria cada tipo de poluição, solicitamos que 

os participantes informassem se a produção de azeite de dendê causava poluição, 

caso causasse, quais os tipos poluição que poderia ser ocasionado. Com esse 

questionamento, conseguiríamos perceber se os estudantes tinham compreendido 

os problemas ambientais, podendo associá-los aos diferentes processos de 

produções, pois, queríamos que os participantes identificassem se ocorria a poluição 

por meio da produção, mesmo sem saber como de fato ocorria a produção do azeite 

de dendê. Dessa forma, alguns conseguiram elaborar respostas mais consistentes 

sobre o assunto, podendo ser notado na fala de Zinco: “Poluição nos rios porque 

acaba escoando; ...no solo e se passar pelo processo de queimar algo pode gerar 

também ao ar”. 

 A maioria citou apenas os tipos de poluição e outros citaram a poluição como 

algo pontual como crômio: “Não vejo bem como poluição. Porem acho importante 

citar o principal é a poluição dos rios, pois muitos, desses lugares que produzem o 

azeite são jogados os restos orgânicos nos rios. De modo que possam prejudicar a 

saúde dos peixes”. 

 O participante fala que há a poluição, mas a sua fala se contradiz em alguns 

momentos, mostrando inconsistência. Mas, no segundo dia de curso, após explicar 

sobre a cultura do dendê e o processo de produção, foi questionado novamente a 

respeito da poluição e então as respostas foram apresentadas de forma mais fluida e 

coerente. Pois, eles já conseguiam associar os tipos de poluição existentes com a 

produção. Citando por exemplo, a água residual, como meio de poluição do solo e 

hídrica, a queima da bucha, que pode ocasionar poluição atmosférica, dentre outros.  

 Nessa conjuntura é importante destacar a presença da Química no dia a dia 

das pessoas, visto que ela está relacionada com todas as atividades executadas 

pelo ser humano, com isso o cidadão precisa ser informado sobre os conhecimentos 

químicos, para que estes sejam utilizados de tal forma que o ser humano entenda o 

seu papel na sociedade, contribuindo com mudanças de atitudes para a valorização 

do meio ambiente (SANTOS; SCHNETZLER, 2003). Quando perguntamos aos 

participantes o que entendiam por EA, a minoria conseguiu responder, dentre esses, 
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alguns informaram que a EA é responsável por formar indivíduos que se preocupam 

com o meio ambiente, tendo consciência sobre o uso dos recursos naturais. Outros 

falaram que EA é uma relação entre educação e meio ambiente, como é observado 

na fala de Crômio: “É a educação que tem como ênfase o estudo do meio ambiente. 

Busca compreender várias vertentes, tais como, prevenção, preservação, entender e 

relacionar a educação e meio ambiente”. 

 Como estava no início do curso, algumas respostas apareceram de forma 

resumida e muitas vezes incompletas, mostrando a falta de embasamento dos 

participantes. Pois, de certa forma são informações que deveriam aparecer de 

maneira contextualizada nas disciplinas, mas possivelmente não foram abordadas 

durante a sua formação. A única disciplina com caráter obrigatório que aborda 

parcialmente as questões ambientais no curso é Química e Meio Ambiente e que 

apenas é ofertada no 7º semestre. As outras disciplinas, em geral, não discutem as 

questões ambientais de forma integrada aos seus conteúdos, consequentemente, os 

conceitos referentes à relação entre os conteúdos estudados e as discussões 

associadas ao meio ambiente não são relacionados diretamente e nem de forma 

transversal. 

 Vale ressaltar que EA foi instituída pela lei 9.795/99 com o intuito de estar 

presente em todos os níveis de escolaridade, sendo um componente transversal 

importante para a educação (BRASIL, 1999). Entretanto, há uma possibilidade que a 

EA não tenha sido articulada em todos os níveis de escolaridade, ou se foi, o 

estudante não conseguiu recordar ou não tenha adquirido fundamento conceitual 

suficiente para discutir sobre essa abordagem. 

 A Educação Ambiental tem portanto o intuito de fazer com que o cidadão 

participe ativamente da sua vida em comunidade (WUILLDA et al., 2017), com isso, 

ela estabelece uma relação com a Química, que apresenta similaridade em sua 

fundamentação. Quando questionados sobre a relação entre a Química e a EA, a 

maioria respondeu que essa relação permite utilizar os conhecimentos químicos 

para minimizar algum tipo de impacto. Outros, que essa relação se dá por conta da 

natureza dos elementos em que estão presentes no ambiente e a sua utilização na 

Química.  

Alguns participantes já conseguiam perceber a relação da Química com o 

meio ambiente embora que a concepção de Meio Ambiente por meio deles se 

restringia apenas por aspectos naturais (fauna e flora), pois no início do curso os 
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questionamos sobre o que entendiam por essa temática, sendo apresentado 

argumentações que consolidavam essa ideia; por isso, todas as respostas em que 

se tratavam de Meio Ambiente, possuíam relação apenas com a natureza (aspectos 

naturais). Essa percepção pode ser associada ao trabalho proposto por Goulart 

Junior e colaboradores (2013), em que notaram que os participantes ainda 

dissociam o ser humano da natureza.  

 Contudo, essa relação não pode ser restrita aos aspectos naturais, como 

mostrou Santos e colaboradores (2010). Tendo em vista que há necessidade da 

formação de um cidadão que possua capacidade de intervir e colaborar com a 

sociedade que ele vive. Segundo Santos e Schnetzler (2003), Meio Ambiente é um 

tema social, em que devem ser discutidos os conhecimentos químicos e as relações 

entre ciência, tecnologia e sociedade, precisam ser evidenciadas.  

 Portanto, é importante salientar que as respostas finais apresentadas pelos 

participantes quando perguntados se era possível trabalhar conteúdos químicos que 

estariam relacionadas a temática (dendê), todos os participantes apontaram de 

forma positiva, e nove citaram quais seriam os conteúdos. Os conteúdos citados 

pelos participantes foram organizados no Quadro 4. 

 

Quadro 4- Conteúdos químicos apresentados pelos participantes. 
 

Combustão e como o azeite age no intestino 

Química orgânica, soluções, separação de misturas 

Solubilidade, polaridade, pH, 

Ácidos e bases, propriedade da matéria, Química verde, 

 
Fonte: Questionário final 

 

 Em vista disso, é importante citar a atividade realizada por eles no final do 

segundo dia do curso, em que os participantes puderam expressar escrevendo em 

uma folha de papel metro os conteúdos químicos e, posteriormente, relacionaram 

com uma abordagem temática. Tanto nessa atividade realizada, quanto nas 

respostas apresentadas no questionário final, os resultados foram bem semelhantes, 

o que pôde ser observado que eles já conseguiam relacionar os conteúdos com as 

respectivas temáticas sugeridas. O que corrobora com o que foi proposto por Santos 

e colaboradores (2010), em que eles apontaram a utilização de conhecimentos 
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químicos para que se possa estabelecer uma visão ampla dos aspectos ambientais 

e sociais.  

 Então, é importante salientar também o que Santos e Schnetzler (2003), 

apontaram sobre a utilização da contextualização. Visto que ela é essencial, de tal 

forma que auxilie o estudante a se comprometer e participar do processo educativo, 

uma vez que o conteúdo que se quer ensinar e o contexto vivenciado pelo aluno 

podem estar vinculados. 

  Ao iniciar o último dia de curso, eles foram questionados sobre quais foram 

os assuntos que haviam sido expostos na atividade no dia anterior e dois desses 

assuntos químicos, coincidentemente, foram os escolhidos para serem trabalhados 

no curso (sistemas de misturas e polaridade das moléculas) e, que posteriormente 

foram utilizados na atividade experimental demonstrativa-investigativa.  

Ao iniciarmos essa atividade, indagamos o conceito de sistemas, solicitando 

que montassem um sistema homogêneo e outro heterogêneo a partir do que foi 

abordado no curso. Percebemos, que alguns estudantes ainda se confundiam e não 

sabiam diferenciá-los, talvez por estarem no início do curso. No entanto, a maioria já 

entendia e conseguia montar e explicar o que estava proposto, pois, o intuito era que 

os participantes compreendessem a natureza dos materiais presentes (amostras de 

solo, solventes e azeite), salientando a diferença entre eles, para que assim fosse 

realizado a continuação do experimento, realizando a mistura do azeite com o solo e 

posteriormente realizando a descontaminação.  

A todo momento era necessário pensar na natureza dos materiais presentes, 

no solo, sobre qual dos dois solos seria contaminado primeiro, porque ocorreria 

contaminação nesse solo, para descontaminar qual o melhor solvente, foram 

indagações que eles se faziam durante a atividade experimental. Enfatizando a 

utilização da experimentação como parte de um processo de investigação, apontado 

por Giordan (1999). 

 Ao realizar o procedimento de descontaminação do solo, solicitamos que os 

participantes avaliassem o resultado obtido por cada solvente (água, etanol e 

hexano) e a eficiência dos mesmos como descontaminantes. Primeiro eles 

apresentaram dificuldades ao discutir, mas depois todos os discentes informaram 

que o hexano apresentou melhor eficiência, conseguindo extrair o azeite do solo. Do 

total, sete participantes conseguiram relacionar a melhor eficiência do hexano com a 

semelhança de polaridade entre o solvente e o contaminante. Com isso, destaca-se 
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a percepção dos sujeitos de acordo com a experimentação, baseada nas ideias de 

Silva, Machado e Tunes (2011), em que a teoria-experimento não podem estar 

dissociados, há a necessidade, portanto, da articulação entre os fenômenos e 

teorias. 

 Assim sendo, pedimos que eles informassem sobre a toxicidade do solvente 

de melhor eficiência para o experimento; Treze participantes informaram que utilizar 

o hexano seria prejudicial ao meio ambiente, visto que esse solvente apresenta alto 

grau de ecotoxicidade, conforme informado pela ABNT NBR 14725-4:2014 

(PETROBRAS, 2018). Então, solicitamos que eles propusessem formas de 

descontaminar o solo. A maioria dos alunos, sugeriu que não poluir seria a melhor 

opção, no entanto, a melhor forma seria a conscientização pela educação. Além da 

conscientização, eles propuseram a utilização de substâncias apolares não tóxicas 

como uma sugestão de descontaminação. Essa ideia coincide com o que Wuillda e 

colaboradores (2017) destacou, pois há a necessidade de tomadas de atitudes para 

minimização dos problemas ambientais que vem surgindo, visto que a sociedade 

precisa ter uma visão crítica em relação a esses problemas. 

 Ao finalizar a atividade, eles questionaram sobre o que fazer para 

descontaminar o solo e após as explicações, apresentamos o questionário final, que 

tinha uma pergunta semelhante. As respostas apareceram divergentes, das 

apresentadas no momento das discussões realizadas durante a atividade 

experimental. 

As respostas dos participantes a respeito dos métodos que poderiam ser 

utilizadas para descontaminar um solo de outra maneira da qual foi proposta estão 

descritas no Quadro 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

Quadro 5- Respostas apresentadas pelos participantes, sobre os métodos que poderiam ser 
utilizados para descontaminar o solo 

 

Participantes Respostas 

Potássio “Biorremediação”. 

Cálcio “Filtração simples, a vácuo e biorremediação”. 

Escândio “Com o uso de solventes que tenham a mesma polaridade do azeite”. 

Titânio 
“Utilizando plantas, microrganismos que consigam degradar os ácidos graxos 

presentes no dendê”.  

Vanádio “Biorremediação”. 

Crômio 
“Dentre alguns métodos como a filtração, decantação e transferência. Um método 

bem eficaz é a biorremediação descontaminação por tipos de plantas”. 

Manganês “Filtração e separação de mistura”. 

Ferro “Biorremedição”. 

Cobalto “Biomediação e fitorremeriação”. 

Níquel “Fitorremediação”. 

Cobre 
“Biorremediação e uso de misturas e substâncias capazes de “capturar” o dendê 

no solo”. 

Zinco 
“Fitorremediação, biorremediação. Além disso, creio que a dição de outros podem 

tentar regularizar fisicamente o solo” (sic). 

Gálio “Biorremediação, com ajuda de microrganismos e plantando”. 

Germânio 

“Utilizaria plantas que tem a capacidade de remolver o azete de dendê, ou 

substância ápolares, já que o azete, também, é um apolar. Porém essas 

substâncias não podem ser tóxicas” (sic). 

 
Fonte: Questionário final 

 

 As informações fornecidas ao final do curso podem ter influenciado nas 

respostas finais expostas pelos indivíduos, mas de certa forma há uma possibilidade 

que eles tenham assimilado as informações a tal ponto que alguns complementaram 

e outros aprimoraram as suas respostas. 

Os estudantes conseguiram mesmo que com alterações em suas respostas 

mostrar que entendem que não se pode degradar o meio ambiente e a utilização de 

solventes tóxicos não seria uma boa opção como método de descontaminação a ser 

utilizado. Eles apresentaram uma percepção ambiental durante a atividade 

experimental, que como apontado por Ferreira (2001), poderá fazer com que os 

indivíduos possam verificar a degradação ambiental de determinada região e assim 

possivelmente contribuir de forma positiva. 
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3.3- As contribuições do curso na formação inicial 

 

 Essa categoria emergiu com o intuito de verificar se o curso conseguiu 

contribuir para a formação inicial dos futuros professores de Química. Sabe-se que é 

necessário que a formação inicial proporcione subsídios que possam fazer com que 

o processo de aprendizagem dos estudantes seja favorecido de forma consistente 

(PESCE; ANDRÉ, 2012).  Para isso, as respostas obtidas durante a intervenção 

foram analisadas, podendo dessa forma, nos fornecer subsídios para identificar se o 

curso contribuiu para a formação dos participantes. 

 A abordagem realizada propiciou que os futuros professores pudessem 

expressar diferentes concepções sobre a temática discutida. Alguns conseguiram 

notar a relação da química com o dendê, como é possível perceber na fala de três 

participantes: 

“Consegui compreender como o tema dendê pode ser utilizado no ensino de 
química e as quais compostos estão presentes no azeite” (Titânio). 
 
“Porque, pode perceber as relações entre a Química e o dendê. Importante 
fazer e entender como ocorre a produção, e como à química atual” 
(sic)(Crômio). 
 
“Pois serviu para mostrar que a química e seus processos químicos podem 
está presente no nosso dia-a-dia” (sic). (Gálio). 

 

 A relação que se pode estabelecer entre a Química e o dendê e como as 

atividades realizadas são importantes para o ensino de Química. O que corrobora 

com a pesquisa realizada por Souza (2018), em que utilizou o licuri para abordar 

conteúdos de química orgânica, fazendo uma relação direta com a vivência dos 

alunos e o conhecimento científico. Embora não saibamos qual o critério que cada 

participante adotou, Cobre e Zinco citaram que o curso aconteceu de forma 

contextualizada: 

“O curso abrangeu conteúdos de química de forma contextualizada e 
dinâmica. Trouxe conhecimentos até então desconhecidos, para mim, sobre 
o dendê e seus subprodutos”. (Cobre). 
 
“Pois a oficina temática de forma contextualizada pode contribuir com o 
entendimento e também mostrou como a contextualização é importante e 
também é uma forma de conhecimento mais” (sic). (Zinco). 

 

 Vale salientar que o público escolhido para essa investigação, foram 

participantes do PIBID, que podem utilizar esse modelo apresentado no curso, 

utilizando a contextualização nas intervenções que serão realizadas nas escolas 
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onde atuam. O que foi apresentado pelos participantes concorda com os dados 

obtidos por Assis, Schmidt e Halmenschlager (2013), que ao pesquisar um grupo de 

professores notaram aspectos positivos nas concepções apresentadas por eles 

sobre a contextualização, que apresentaram uma articulação de conteúdos 

específicos com o dia a dia dos estudantes utilizando temáticas. Ao analisar a fala 

de Cobre foi possível relacionar com o que foi apontado por Lima (2017), em que a 

utilização de uma problemática diária e relacioná-la com o conhecimento químico e a 

vivência do aluno permitiu resultados satisfatórios na aprendizagem. 

 Outros participantes apresentaram concepções diferentes, visto que, a 

temática proporcionou que eles aprendessem algo até então desconhecido. Como é 

possível notar na fala de Escândio e de Manganês: 

“As informações apresentadas no curso foram relevantes, pois não tinha 
conhecimento sobre o assunto. Além disso tive noção do processo para 
formação de pesquisas para o TCC”. (Escândio) 

 

 Além do estudante obter informações acerca da cultura do dendê, ele 

consegue associar a pesquisa realizada, como entendimento ao processo de 

pesquisas para o TCC. É interessante, visto que esse participante em questão está 

no início do curso e já consegue fazer essa relação.  

“Porque conseguir (sic) aprender mais sobre a cultura do dendê” 
(Manganês) 

 

 Um fator que pode ser levado em consideração é que, as vezes, algumas 

problemáticas sociais e ambientais estão presentes em determinadas localidades, 

mas, não existe uma manifestação em discutir o conhecimento inerente na 

comunidade. Outra possibilidade é que talvez, se tenha pouco interesse acerca do 

que acontece em suas respectivas localidades. 

 

3.4- As perspectivas dos sujeitos envolvidos no curso.  

 

 Nessa categoria será apresentada a avaliação do curso, na visão de todos os 

envolvidos na pesquisa, nos auxiliando para o entendimento dos limites e as 

potencialidades do curso. Essa categoria está subdividida em duas subcategorias: a 

avaliação dos participantes da pesquisa e a avaliação da pesquisadora  
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3.4.1- Avaliação dos participantes da pesquisa 

 

 No questionário final, solicitamos que os participantes avaliassem como foi o 

curso. Expondo críticas, elogios e sugestões, ficando claro que eles poderiam tecer 

os julgamentos que fossem necessários, pois seria de fundamental importância a 

posição deles perante o curso. Iniciamos as nossas discussões pelas críticas, 

passando pelos elogios e finalmente as sugestões. Os dados sobre as críticas, 

foram organizados por meio do Quadro 6. 

 

Quadro 6- Críticas apresentadas pelos participantes sobre o curso. 
 

Participantes Criticas 

Gálio “O horário- só isso”. 

Zinco 
“Mais material visível da parte dos assuntos químicos, como trazer maquete 

das cadeias orgânicas e etc”. 

Cálcio “Os participantes pela conversa paralela”. 

 
Fonte: Questionário final 

 

 A crítica feita por Gálio em relação ao horário pode ser atribuída ao fato de 

que o curso, foi de 12 horas e por isso teve que se estender por três dias, ficando 

com 4 horas cada. Talvez essas 4 horas, possivelmente, tenham ficado 

sobrecarregadas. Entretanto, por conta da presença de alunos de diferentes 

semestres do curso, preferimos não estender por mais dias, optando até que o 

último dia de curso acontecesse no sábado. Em relação ao material visível 

apresentado como crítica por Zinco, pode ser algo, que possamos rever para 

pesquisas futuras, pois poderá auxiliar os alunos no processo de assimilação do 

conhecimento. O que foi apresentado por cálcio, aconteceu em vários momentos do 

curso e isso foi complicado, pois acabava fazendo com que muitos participantes 

perdessem a atenção e ficava muitas vezes cansativo, entretanto, sempre tentava 

adquirir uma forma de chama-los atenção para não dispersar. 

 No Quadro 7, estão dispostos os elogios feitos pelos participantes da 

pesquisa. 
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Quadro 7- Elogios apresentados pelos participantes sobre o curso. 
 

Participantes Elogios 

Potássio 

“Parabenizo pela paciência, pelo trabalho (curso) bem elaborado, pela 

vontade de ir atrás de várias informações para nos trazer e desejo sucesso 

sempre na sua caminhada”. 

Cálcio “A temática que foi inovadora”. 

Escândio 

“Apresentação do conteúdo, responsabilidade com os participantes, 

compreenção (sic) com os imprevistos (aulas que aconteceria nos mesmos 

horários) ”. 

Titânio 
“Foi uma oficina que me possibilitou aprender muito sobre o dendê; sua 

produção, possíveis danos ao meio ambiente e muito mais”. 

Vanádio 
“Parabenizo, foi muito importante, gostei, aprendir (sic) várias coisas e 

também lembrei de muitos assuntos”. 

Crômio 

“Há (sic) organização do curso, que teve toda atenção e cuidado na 

preparação do mesmo. Parabenizo a toda produção pelo ótimo curso, que foi 

crucial em minha formação”. 

Ferro “Queria parabenizar [...], o curso foi bastante proveitoso”. 

Cobalto “O metodo didatico de apresentação da temática” (sic). 

Níquel 
“A dinâmica, a boa explicação, a contextualidade (sic) do dendê 

juntamente com a química, relacionando diretamente os conteúdos”. 

Cobre “Todo o planejamento e didática do curso”. 

Zinco 
“A criatividade do curso, e a excelente contextualização abordada, e além 

disso é de extrema importância o processo de contextualização”. 

Gálio 
“Bem interessante pela quantidades (sic) de assunto que pode relacionar. 

Explicou super bem e foi fiel ao tema”. 

Germânio 

“O curso foi otimo, a tematica bem esclarecida, conseguir aprender 

varias coisas que não conhecia, como a cultura do dendê, o impacto que 

o descarte inadequado do azete pode causar, entre outros” (sic). 

 
Fonte: Questionário final 

 

 Em suma, os elogios apresentados foram essencialmente nos quesitos 

organização, preparação e execução do curso, indicados por Potássio, Escândio, 

Cobalto, Cobre, Crômio, entre outros. Isso mostra que de fato o curso contribuiu na 

formação dos indivíduos, pois. Conforme enfatizado por Zinco e Níquel, foi possível 

utilizar uma temática para contextualizar os conteúdos químicos. Sobre a temática, 

Cálcio a citou como inovadora, pois, a partir disso, o mesmo poderá ver em outras 

temáticas possibilidades de se discutir diferentes abordagens. Para tanto, Santos e 

Mortimer (1999) ressaltou que é importante que se relacione as questões de ordem 
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social à ciência, fazendo com que o dia a dia do sujeito seja atribuído aos valores e 

a tomada de atitudes. 

 No Quadro 8, foram expostas as sugestões dos participantes da pesquisa. 

 

 Quadro 8- Sugestões apresentadas pelos participantes sobre o curso. 
 

Estudante Sugestões 

Cálcio “A elaboração de mais experimentos”. 

Escândio “Dinâmicas para que os alunos possam interagir durante o curso”. 

Crômio 
“Creio que dava para aprofundar mais em alguns aspectos como na questão do 

solo e a poluição, senti falta da introdução”. 

Níquel 
“O curso dividido em quatro dias, pois quatro horas seguidas acaba ficando 

cansativo e não rendendo tanto ao final do horário”.  

Zinco 
“Se o tempo fosse maior tecer mais sobre os assuntos químicos, sendo 

redijar (sic) mais atividade individual”. 

 
Fonte: Questionário final 

 

 Na sugestão indicada por Níquel observamos uma semelhança com a 

comentada por Gálio nas críticas, na qual o curso deveria ser dividido em mais dias. 

Nas sugestões apresentadas por Cálcio, Escândio e Zinco, podemos verificar 

recomendações na melhoria do curso, tal como “elaboração de mais experimentos” 

ou “mais atividades dinâmicas”. Crômio, por sua vez, acredita que deveríamos tratar 

mais as questões ambientais e especificamente dos processos de degradação do 

solo. No entanto, essas questões foram tratas no primeiro dia de curso.  

 

3.4.2- Avaliação da pesquisadora 

 

 A princípio queria apenas elaborar uma proposta de sequência didática, sem 

aplicação prática, mas ao decorrer das orientações, fui percebendo a importância 

que meu trabalho teria, ao ser realizado. O público inicialmente seria alunos 

pertencentes a região da Costa do Dendê, mais especificamente na cidade de 

Valença-BA, no entanto, por conta da dificuldade de logística, escolhemos alunos do 

CFP. Então, a proposta de se trabalhar com a formação inicial de professores, partiu 

do meu orientador e citou o PIBID como uma opção, pois é um programa que visa a 

valorização à docência e que eu já havia participado e desta forma poderia dar 
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contribuições. Então, com a alteração do público, a proposta veio a se realizar no 

formato de um curso. 

 A elaboração do curso foi difícil, pois eu nunca havia preparado um, 

principalmente por ter 12 horas de duração. Pois, teria que pensar no público, na 

temática, como contextualizar, na experimentação, nos conteúdos que seriam ser 

trabalhos. Foram tantas barreiras enfrentadas, ainda tive que fazer uma pesquisa na 

minha localidade com os proprietários dos rodões, para ver se de fato ocorria a 

poluição por meio do processo de produção do azeite de dendê. Não posso 

desconsiderar que ao elaborar o curso, consegui adquirir muita experiência, pois 

para atuar como ministrante de curso precisei me reinventar, por meio do 

planejamento, linguagem e didática utilizada.  

 Dentre muitas coisas que enfrentei, uma me deixou preocupada, foram os 

testes para o experimento. Não sabia o que fazer, pois não encontrava na literatura 

muitas coisas realizadas com o dendê, ou com o azeite de dendê. Então, juntamente 

com meu orientador tive que elaborar uma proposta. Com as amostras de solo ainda 

molhadas, identificamos que a areia seria contaminada primeiro e ao fazer a filtração 

percebemos uma afinidade entre o filtro e o azeite. Pensamos em mudar; Então 

secamos as amostras e optamos por não utilizar a filtração, em apenas decantar e 

retirar o sobrenadante. Foram essas dificuldades que me fizeram crescer enquanto 

pesquisadora, pois a partir dos testes e da pesquisa feita no rodão, percebi que as 

coisas não saem exatamente como previsto e precisamos sempre fazer ajustes ou 

adaptações.  

 No primeiro dia de curso, estava muito nervosa, mas as coisas foram fluindo 

aos poucos e a turma também auxiliou para que isso acontecesse, pois mesmo 

havendo conversas paralelas, eles participavam bastante. Ao abordar as questões 

ambientais, fiquei surpresa ao ver que algo tão presente na vida das pessoas, 

muitas vezes passam despercebidas, uma vez que, muitos conceitos que utilizamos 

no dia a dia, como meio ambiente, poluição, contaminação, resíduo, não são 

utilizados corretamente. Nesse primeiro dia foi muito importante que os participantes 

conseguissem entender esses conceitos que são utilizados incorretamente e para 

além disso, que eles pudessem identificar os tipos de poluição existentes 

entendendo que a poluição está próxima da nossa realidade e pode simplesmente 

ocorrer na fabricação de bens de consumo, que estão em nossas regiões e por isso 
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é necessário que percebamos os processos de degradação e enquanto sujeitos 

críticos, pensemos sobre essa situação. 

 No segundo dia de curso ao levar o cacho do dendê e alguns derivados, 

percebi que chamaram muito a atenção dos estudantes, pois antes de iniciar o 

curso, eles ficavam perguntando o que cada material que estava ali representava. 

Abordar a parte da cultura do dendê foi crucial, pois quando falamos em dendê 

pensa-se apenas em azeite, e levar os produtos e os subprodutos,  mostrar o que 

cada um deles representava foi importante, pois ao passar um vídeo da minha 

região mostrando como se produzia o azeite de dendê fez com que eles 

começassem a entender que o primeiro momento do curso estava relacionado ao 

segundo momento e assim que a produção gerava impacto ambiental e que 

consequentemente qualquer outra fonte de renda, poderia gerar também. Eles 

puderam a partir daí começar a entender e relacionar a produção do azeite de dendê 

com a poluição ambiental.   

 Já o terceiro dia, foi o mais complicado, dado que, seria o último dia de curso 

e tinha muita coisa que eu queria abordar, mas que eu teria que me ponderar, visto 

que além dos conteúdos químicos teria o momento de experimentação e finalização 

da atividade. Nesse momento os estudantes ficaram em um ambiente que estavam 

acostumados, já tínhamos relacionado o primeiro dia de curso ao segundo e a partir 

daí seria utilizado os conhecimentos químicos. Além da atividade, como fechamento 

do curso, fazendo com que eles pudessem expor tudo o que foi trabalhado durante 

os três dias e, que pudessem pensar de que maneira enquanto futuros professores 

de Química poderiam trabalhar tais questões e como minimizar o impacto do que 

havia sido degradado. Ou seja, nesse último momento foi realizado o fechamento do 

curso em que eles puderam entender a relação da produção do azeite de dendê 

com a poluição ambiental e agora utilizando o conhecimento químico a fim de 

solucionar um problema que foi exposto.   

 Gostaria que o curso se estendesse para 16 horas, pois assim, poderia 

trabalhar os processos que são utilizados para minimizar os impactos do meio 

ambiente, entretanto, ficaria muito longo e cansativo para os participantes e para 

mim. Além disso, essa intervenção aconteceu durante o semestre letivo dos 

estudantes e a participação deles em um curso mais longo poderia comprometer 

suas atividades nos componentes obrigatórios em que eles estavam matriculados.  

Então, apenas falei superficialmente sobre os métodos, para que fosse despertado 
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neles o interesse em pesquisar e também caso venha surgir outra oportunidade, que 

assim eu possa trabalhar. 

 Durante todo o curso os discentes respondiam as perguntas feitas por mim e 

sempre me questionava sobre alguma coisa. Percebi que, algumas vezes eles 

pareciam estar dispersos, então, eu tinha que sempre estar chamando a atenção 

deles. Foram muitas dificuldades enfrentadas, para a elaboração do curso, bem 

como todos os processos que faziam parte dele, contudo, foi maravilhoso ter essa 

experiência como ministrante, e com a temática referente a cultura do dendê, que eu 

pensava saber muito sobre ela, mas depois do curso eu percebi a gama de 

conhecimentos que adquirir e como foi importante para minha formação acadêmica 

e de futura professora.  
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Considerações Finais 

 

 Essa pesquisa teve como fundamento analisar um curso para a formação 

inicial de professores. Partindo desse pressuposto, os participantes compreenderam 

a relação entre a temática estudada e as questões ambientais. A partir das 

abordagens realizadas durante o curso, foi evidente a percepção por meio das falas 

dos participantes que tais questões não são trabalhadas em todos os níveis de 

escolaridade como deveriam ser. No entanto, percebemos a importância por parte 

de todos os envolvidos em se trabalhar tais questões presentes no dia a dia. 

 A nossa estratégia metodológica se baseou na perspectiva da 

contextualização, formação inicial de professores, Três Momentos Pedagógicos de 

Delizoicov e a experimentação demonstrativa-investigativa. Com o intuito de articular 

esses referenciais, utilizamos a cultura do dendê como temática, que possibilitou 

uma gama de discussões e pôde contribuir para que os futuros professores 

refletissem sobre o que poderiam utilizar em sua futura prática docente.  

 Essas discussões foram enriquecidas, pois o curso teve a participação de um 

público oriundo do PIBID, que por natureza atuam em escolas públicas, fazendo 

intervenções e a utilização de diferentes temáticas poderá promover a 

contextualização e, consequentemente, a abordagem dos conteúdos químicos 

específicos.  

 Salientamos ainda a importância do curso, para o ensino, pois, ao utilizar 

problemáticas ambientais e sociais dentro da temática discutida, fez com que os 

participantes pudessem notar a relação entre a mesma e a química, ou seja, os 

conhecimentos químicos que poderiam ser trabalhados na perspectiva da vivência 

dos alunos, visto que eles poderiam relacionar com outros problemas que eles 

vivenciam no dia a dia.  

 Assim, ao trabalharmos sistemas de misturas e polaridade das moléculas por 

meio da temática da cultura do dendê, pudemos verificar que ocorreu uma facilitação 

do entendimento desses conteúdos pelos participantes e, por conseguinte, notamos 

que eles conseguiram transcender para outros conteúdos que poderiam estar 

relacionados com a temática supracitada ou com outras, dentro do contexto de cada 

um dos participantes. No final, pudemos verificar na avaliação dos participantes 

algumas características limitantes do curso, tais como: a distribuição da carga 
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horária do curso que, segundo os participantes, poderia ser dividida em mais dias, 

entretanto, essa possibilidade poderia prejudicar o andamento das aulas dos 

próprios participantes e não foi acatada.  

O curso elaborado e utilizado tem potencialidades para o Ensino de Química e a 

partir do curso, outras possibilidades poderão surgir, visto que, estar em um Centro 

de Formação de Professores, em um curso de Licenciatura em Química, viabiliza 

pesquisas que fomentem a Educação em Química e contribuições para a formação 

inicial de professores. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- Termo de Anuência  

 
 
 
 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB 
Centro de Formação de Professores – CFP  

 
 

TERMO DE ANUÊNCIA 
 
 

 
 

 
Eu, FÁBIO JOSUÉ SOUZA DOS SANTOS, ocupante do cargo de Diretor do Centro 

de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

AUTORIZO a coleta de dados do projeto TEM QUÍMICA NO DENDÊ? A cultura do 

dendê como temática para o ensino de Química, da discente MILENA SANTOS 

DA SILVA, orientada pelo professor pesquisador, Dr. GIL LUCIANO GUEDES DOS 

SANTOS, após a aprovação do referido projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (CEP/UFRB). 

 

 

Amargosa, BA ____ de _______________ de 2019. 

 

 

______________________________________________ 

ASSINATURA 
 

CARIMBO: 
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APÊNDICE B- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

  

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA – UFRB 

Centro de Formação de Professores – CFP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Resolução nº 466/ 2012 e Resolução nº 510/2016, Conselho Nacional de Saúde 
 

 Prezado (a) estudante, eu Milena Santos da Silva discente do curso de licenciatura em 

Química da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- UFRB/ Amargosa-BA, convido 

você a participar de uma pesquisa da qual eu estarei desenvolvendo sob a orientação do 

professor Gil Luciano Guedes dos Santos, intitulada TEM QUÍMICA NO DENDÊ? A 

CULTURA DO DENDÊ COMO TEMÁTICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA. O objetivo 

desta pesquisa é analisar os limites e as potencialidades de um curso para a formação inicial 

de professores de Química. O referido curso possui como tema norteador os resíduos 

provenientes da produção do azeite de dendê, articulando a degradação ambiental e os 

conteúdos de Química. Para a realização deste estudo será necessário a sua participação no 

curso, realizando atividades e respondendo a questionários semiestruturados, com questões 

relacionadas ao tema. A sua participação ocorrerá de forma voluntária, por isso será 

necessária a sua autorização. Além disso, a sua contribuição não será remunerada. Em caso de 

aceitação, as suas contribuições se tornarão dados de pesquisa e serão tratados de forma 

sigilosa. 

 Você poderá sair da pesquisa a qualquer momento, sem que haja nenhum prejuízo a 

sua formação e a relação com os pesquisadores deste trabalho e com a instituição. Toda 

pesquisa gera riscos, no caso deste trabalho, algumas perguntas poderão trazer 

constrangimentos e/ou algum desconforto ao responder o questionário, ou ainda, sentir-se 

incomodado em participar das atividades desenvolvidas durante o curso. Contudo, vale 

salientar, que tentaremos minimizá-los, reformulando as questões, respeitando o seu desejo de 

não participar de algumas atividades propostas e disponibilizando um local reservado para 

que você possa responder o questionário com privacidade, se assim desejar.  

 Qualquer dúvida poderá ser tirada antes, durante e depois deste processo. Os 

resultados obtidos serão divulgados em eventos científicos, mas o anonimato de todos os 

participantes será preservado. No caso de aceitação, você precisará assinar todas as páginas 

em duas vias deste documento, uma que ficará em sua posse e a segunda que será arquivada 

por cindo anos conforme as resoluções vigentes. 
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 Após reflexão, decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que 

os pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia, filmagem ou gravação 

de voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/ educacional. 

 Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa 

possam ser publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos 

científicos. Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma. 

 As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de 

pesquisadores pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

 

Nome completo:______________________________________________________________ 

RG:________________ Data de Nascimento:___/___/______ Telefone: (    )_____________ 

Endereço:___________________________________________________________________

CEP:________________ Cidade:________________________ Estado: _________________ 

 

Amargosa-BA, _____de_________________ de 2019 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante 

 

Em caso de dúvidas, quanto aos aspectos éticos da pesquisa entrar em contato com o CEP e 

referente a qualquer dúvida ou questionamento sobre a pesquisa entrar em contato com os 

pesquisadores. Ambos contatos estão disponibilizados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Milena Santos da Silva  

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB 
Centro de Formação de Professores – CFP 

Email: lena.quimica@outlook.com.br 
Telefone: (75) 99903-4740 

 
 

 
 

Prof. Gil Luciano Guedes Dos Santos  

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB  
Centro de Formação de Professores – CFP 

Email: gilluciano@ufrb.edu.br  
Telefone: (75) 98873-5043 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 
Rua Ruy Barbosa, nº 719, Centro (Prédio da Reitoria) 

Cruz das Almas – BA. CEP: 44380-000  
Horário de Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira 

- (07hs 45min  às 12hs) / (13hs às 16 hs 45min). 
Telefone: (75) 3621-6850 

Email: eticaempesquisa@ufrb.edu.br 

mailto:eticaempesquisa@ufrb.edu.br
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APÊNDICE C- Termo de Consentimento para Uso de Imagem e Som de Voz  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA – UFRB 

 Centro de Formação de Professores – CFP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA USO DE IMAGEM E SOM DE VOZ 

 (TCUISV) 

 Resolução nº 466/ 2012 e Resolução nº 510/2016, Conselho Nacional de Saúde 
 

 Prezado (a), eu Milena Santos da Silva discente do curso de licenciatura em Química 

da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- UFRB/ Amargosa-BA, convido você a 

participar de uma pesquisa da qual eu estarei desenvolvendo sob a orientação do professor Gil 

Luciano Guedes dos Santos, intitulada TEM QUÍMICA NO DENDÊ? A CULTURA DO 

DENDÊ COMO TEMÁTICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA. O objetivo desta pesquisa é 

analisar os limites e as potencialidades de um curso para a formação inicial de professores de 

Química. O referido curso possui como tema norteador os resíduos provenientes da produção 

do azeite de dendê, articulando a degradação ambiental e os conteúdos de Química. Para a 

realização deste estudo será necessário a sua participação no curso, realizando atividades e 

respondendo a questionários semiestruturados, com questões relacionadas ao tema. A sua 

participação ocorrerá de forma voluntária, por isso será necessária a sua autorização. Além 

disso, a sua contribuição não será remunerada. Em caso de aceitação, as suas contribuições se 

tornarão dados de pesquisa e serão tratados de forma sigilosa. 

 Você poderá sair da pesquisa a qualquer momento, sem que haja nenhum prejuízo a 

sua formação e a relação com os pesquisadores deste trabalho e com a instituição. Toda 

pesquisa gera riscos, no caso deste trabalho, algumas perguntas poderão trazer 

constrangimentos e/ou algum desconforto ao responder. Contudo, vale salientar, que 

tentaremos minimizá-los, reformulando as questões, respeitando o seu desejo. 

 Qualquer dúvida poderá ser tirada antes, durante e depois deste processo. Os 

resultados obtidos serão divulgados em eventos científicos, mas o anonimato de todos os 

participantes será preservado. No caso de aceitação, você precisará assinar todas as páginas 

em duas vias deste documento, uma que ficará em sua posse e a segunda que será arquivada 

por cindo anos conforme as resoluções vigentes. 

Após reflexão, eu decidi, livre e voluntariamente, participar deste estudo, permitindo que os 

pesquisadores relacionados neste documento obtenham fotografia, filmagem ou gravação de 

voz de minha pessoa para fins de pesquisa científica/ educacional. 
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Concordo que o material e as informações obtidas relacionadas a minha pessoa possam ser 

publicados em aulas, congressos, eventos científicos, palestras ou periódicos científicos. 

Porém, não devo ser identificado por nome ou qualquer outra forma. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores 

pertinentes ao estudo e sob sua guarda. 

 

Nome completo:______________________________________________________________ 

RG:________________ Data de Nascimento:___/___/______ Telefone: (    )_____________ 

Endereço:___________________________________________________________________

CEP:_________________ Cidade:_________________ Estado: ___________________ 

 

Valença-BA, _____de_________________ de 2019 

 

_________________________________________________________ 

Assinatura do(a) participante 

 

Em caso de dúvidas, quanto aos aspectos éticos da pesquisa entrar em contato com o CEP e 

referente a qualquer dúvida ou questionamento sobre a pesquisa entrar em contato com os 

pesquisadores. Ambos contatos estão disponibilizados abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Milena Santos da Silva  

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB 
Centro de Formação de Professores – CFP 

Email: lena.quimica@outlook.com.br 
Telefone: (75) 99903-4740 

 
 
 

Prof. Gil Luciano Guedes Dos Santos  

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB  
Centro de Formação de Professores – CFP 

Email: gilluciano@ufrb.edu.br  
Telefone: (75) 98873-5043 

 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  

 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) 
Rua Ruy Barbosa, nº 719, Centro (Prédio da Reitoria) 

Cruz das Almas – BA. CEP: 44380-000  
Horário de Funcionamento: Segunda-feira a sexta-feira 

- (07hs 45min  às 12hs) / (13hs às 16 hs 45min). 
Telefone: (75) 3621-6850 

Email: eticaempesquisa@ufrb.edu.br 

mailto:eticaempesquisa@ufrb.edu.br
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APÊNDICE D- Roteiro experimental 
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA 

CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Curso - A cultura do dendê como temática para a formação inicial docente em Química. 

Ministrante: Milena Santos da Silva 

Conteúdo – Sistemas e Polaridade das moléculas  

 

Extração de azeite em solo contaminação utilizando  
solventes com diferentes polaridades 

 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
 A produção do azeite de dendê na Bahia “[...] apesar de todas as suas contradições 

e limitações do ponto de vista técnico-agronômico, foi responsável pelo desenvolvimento da 

economia de diversos municípios da microrregião do Baixo Sul” (FERNANDES 2009, p.26). 

Os efluentes gerados no processamento do dendê para extração de azeite apresentam “[...] 

elevadas concentrações de demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de 

oxigênio (DQO), nitrogênio total (Ntotal), nitrogênio amoniacal (NH4
+), óleos e graxas (OG) e 

sólidos suspensos (SS), além ainda de baixos valores de pH” (BATISTA et al., 2013, p. 4). 

 Esses efluentes são despejados no solo, muitas vezes sem que haja nenhum 

tratamento. Dessa forma, para realizar a retirada dos contaminantes no solo, pode ser 

utilizada a filtração, que é um método de separação de misturas heterogêneas sólido-líquido 

e gás-sólido. É o método mais comum de separação de um sólido insolúvel a partir de um 

líquido. As etapas envolvidas na filtração de um precipitado analítico são decantação, 

lavagem e transferência. Na decantação, a maior quantidade possível de líquido 

sobrenadante deve passar através do filtro, enquanto o sólido precipitado é mantido 

essencialmente em repouso no béquer em que foi formado. A maior parte das lavagens 

deve ser realizada antes que a totalidade do sólido seja transferida. No processo de 

transferência, a totalidade do precipitado é transferida do béquer para o filtro por jatos 

diretos do líquido de lavagem. 

 

2. OBJETIVOS 
Identificar em qual tipo de solo a absorção do azeite de dendê acontece de forma mais 

acentuada; 

Descontaminar o solo que apresentar, aparentemente, maior absorção do azeite de dendê 

utilizando o método da extração por solvente com diferentes polaridades.  
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3. MATERIAIS E REAGENTES 
 
3.1. Amostras – azeite de dendê; areia; massapé. 
3.2. Equipamentos – espátula; papel filtro. 
3.3. Vidrarias – Béquer; bastão de vidro; erlenmeyer; pipeta volumétrica; funil de vidro. 
3.4. Reagentes – Água destilada; álcool absoluto; hexano. 
 
4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
1) Colocar 500mL das amostras do solo em béqueres de 1000mL, identificando-os; 

2) Adicionar 100mL de azeite de dendê em cada uma das amostras;  

3) Analisar em qual delas o azeite é penetrado mais facilmente; 

4) Retirar 50mL da amostra que apresentar rápida absorção (contaminada) e colocar a 

mesma quantidade em três (03) béqueres de 100mL; 

5) Adicionar a cada um dos béqueres 30mL dos solventes (água, álcool e hexano), 

respectivamente;  

6) Com o auxílio de um bastão de vidro homogeneizar o conteúdo do béquer; 

7) Utilizar um béquer de 100mL, juntamente com o funil de vidro para realizar a filtração do 

sistema.  

8) Repetir o procedimento com todos as amostras com seus respectivos solventes. 

 
5. REFERÊNCIAS 

 

BATISTA, R. O. et al. Proposta de Adequação Ambiental de Unidades Artesanais e 
Semiartesanais de Extração de Óleo de Dendê no Baixo Sul da Bahia para Produção de 
Biodisel. ACSA – Agropecuária Científica no Semi-Árido, v.9, n.3, p.01-07, jul-set, 2013. 

FERNANDES, I.O. L. Avaliação energética e ambiental da produção de óleo de dendê 
para biodiesel na região do Baixo Sul, Bahia. 2009. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Universidade Estadual de Santa Cruz, 
Ilhéus, 2009. Disponível em: http://www.biblioteca.uesc.br/biblioteca/bdtd/200760018d.pdf. 
Acesso em: 02 Jul. 2018. 

SKOOG, D. A. et al. “Fundamentos  de  Química  Analítica”. 8 ed. Thomson Learning, 
2006. 
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APÊNDICE E- Questionário inicial 

 

 

TEM QUÍMICA NO DENDÊ? 
A cultura do dendê como temática para o ensino de Química 

 
QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO INICIAL 

Este questionário tem objetivo de captar as informações iniciais sobre seu conhecimento a respeito 
do tema que será trabalhado no curso, por favor responda de forma clara e objetiva de acordo com a 
sua opinião sem influências externas. Não há respostas certas ou erradas, apenas respostas que 
contribuirão para o desenvolvimento da pesquisa. 
 

1) Nome: __________________________________________________________________ 

2) Sexo:    (  ) Feminino     (  ) Masculino     (  ) Outros 

3) Qual sua cidade de origem?  __________________________________________________ 

4) Qual o semestre que você está cursando? ________________________________________ 

5) O que você compreende por Educação Ambiental? 

___________________________________________________________________________ 

6) Qual a relação que você imagina entre a Educação Ambiental e a Química? 

___________________________________________________________________________ 

7) Quais formas de poluição você conhece? 

___________________________________________________________________________ 

8) Como a Química pode estar relacionada com os tipos de poluição que você citou na questão 

anterior? 

___________________________________________________________________________ 

9) Você já ouviu falar do dendê? E seus derivados? Comente. 

___________________________________________________________________________ 

10) Você consegue identificar a relação do dendê com a Química? Justifique. 

___________________________________________________________________________ 

11) Na sua região tem dendê? Se sim, há algum tipo de poluição ocasionado pela produção do azeite 

de dendê? 

___________________________________________________________________________ 

12) Há algum tipo de fonte de renda na sua região, que você considera ser danoso ao meio 

ambiente? Se sim, quais são eles e quais as causas? 

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE F- Questionário final 

 

 

TEM QUÍMICA NO DENDÊ? 
A cultura do dendê como temática para o ensino de Química 

 

QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO FINAL 

 

1- Nome: __________________________________________________________________ 

2- Você considera que o curso contribuiu para a sua formação docente?  

(   ) Sim            (   ) Não 

Justifique: 

__________________________________________________________________________________________ 

3- Se você tivesse um solo contaminado com azeite de dendê você conseguiria remover o azeite desse solo?  

Quais métodos você utilizaria? 

__________________________________________________________________________________________ 

4- Você conseguiu identificar a relação da Química com o dendê? Cite-as. 

__________________________________________________________________________________________ 

5- Você acredita que se possa trabalhar outros assuntos químicos relacionados a essa temática? 

__________________________________________________________________________________________ 

6- Você consegue relacionar algum tipo de fonte de renda na sua região, com abordagens realizadas durante o 

curso. Sejam elas, ambientais ou químicas? Quais? 

__________________________________________________________________________________________ 

7- Críticas, Sugestões e Elogios relacionados ao curso “A cultura do dendê como temática para o ensino de 

Química”. 

a) Eu critico: 

__________________________________________________________________________________________ 

b) Eu elogio: 

__________________________________________________________________________________________ 

c) Eu sugiro: 

__________________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE G- Plano do primeiro dia de curso 

 

 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Centro de Formação de Professores 

 

Título do Curso: A CULTURA DO DENDÊ COMO TEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO INICIAL 

DOCENTE EM QUÍMICA 
Coordenador do curso Gil Luciano Guedes dos Santos  

Ministrante  Milena Santos da Silva 

Monitoras: Cristiane Bispo; Larissa Soares e Franciele Araújo 

Data: 04/04/2019 
Carga Horária 

4horas 

Recursos: 

Piloto, quadro branco, data show, papel 

metro branco, canetas coloridas. 

P L A N O  D E  CURSO 

TEMA: Química Ambiental // Ensino de Química 

CONTEÚDOS: Poluição da água, do solo e do ar. 

OBJETIVOS: 

 Discutir acerca dos tipos de poluição; 

 Associar o tipo de poluição com a produção de azeite de dendê, bem como com outras empresas. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:  
Primeiramente será feita a apresentação do curso e de todos os envolvidos (10 minutos), após será realizada a 

entrega e leitura do TCLE (10 minutos) e entrega dos questionários iniciais (20 - 30 minutos) para que os 

participantes possam responder. 

Então, serão elucidados quais tipos de poluição existem (utilizar um vídeo e discutir a partir dele) e falar da 

poluição do ar e atmosférica, apenas citar a do solo (40 minutos). 

      Pausa para o lanche (15 a 20 minutos) 

Após o lanche, discutir a poluição do solo, ilustrar como pode ocorrer esse tipo de poluição. Ir especificando até 

chegar a temática do dendê. A produção do azeite de dendê, embora seja uma produção lucrativa, gera prejuízos 

ao meio ambiente e, então, será questionado a eles, quais seriam esses prejuízos (deixar essa pergunta em aberto 

para ser respondido no segundo momento em que será trabalhado as questões do dendê) (1h;30min). 

Utilizar um texto de algum jornal de grande circulação sobre a temática geral, e elaborar coletivamente um mapa 

conceitual-mental em papel metro (branco). (30-40 minutos). 

AVALIAÇÃO:  

Questionário inicial e o mapa conceitual-mental. 

REFERÊNCIAS: 

BAIRD, C. Química Ambiental. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

DERISIO, J. C. Introdução ao controle de poluição ambiental. 5. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2017. 

NASS, D. P. O conceito de Poluição. Revista Eletrônica de Ciências, v. 1, n. 13, 2002. 

SILVA, D. J.; SIMÕES, A. S. M. Discutindo a Educação Ambiental em aulas de Química no Ensino Médio 

através do uso de materiais alternativos. Educação Básica Revista, v. 3, n. 1, p. 71-86, 2017. 
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APÊNDICE H- Plano do segundo dia de curso 

 

 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Centro de Formação de Professores 
 

Título do Curso: A CULTURA DO DENDÊ COMO TEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO INICIAL 

DOCENTE EM QUÍMICA 

Coordenador do curso Gil Luciano Guedes dos Santos  

Ministrante  Milena Santos da Silva 

Monitoras: Cristiane Bispo, Franciele Araújo e Larissa Soares 

Data: 05/04/2019 
Carga Horária: 

4horas 

Recursos: 

Quadro, piloto, data show, papel metro branco, 

dendê e subprodutos do dendê e azeite de dendê. 

P L A N O  D E  CURSO 

TEMA: A cultura do dendê 

CONTEÚDOS: Histórico do dendê e a produção do azeite de dendê 

OBJETIVOS: 

 Discutir acerca da cultura do dendê e da produção do azeite de dendê; 

 Elucidar sobre o descarte de resíduos provenientes da produção de azeite de dendê; 

 Identificar nos dados encontrados na pesquisa que foi realizada na comunidade/rodões e mostrar os 

benefícios e os prejuízos causados à região. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO: 

Inicialmente, formular uma pergunta, e captar as concepções prévias dos participantes. Sugestão: colocar a 

pergunta no quadro, e anotar a participação dos discentes. (10 minutos) 

Então, será feito uma abordagem histórica sobre a cultura do dendê, posteriormente será apresentado um vídeo 

com objetivo de mostrar a produção do azeite de dendê. Na sequência, serão mostrados os produtos e 

subprodutos e qual a especificidade de cada um. (1h) 

Após a projeção do vídeo, retomar a pergunta, e no quadro, colocar as concepções obtidas após as discussões do 

vídeo. (10 minutos). Pausa para o lanche - 15 a 20 minutos   

Sabendo que a partir da produção do azeite, tem-se também a produção de resíduos, dessa forma, serão 

mostrados aos participantes como se dá o descarte do mesmo.  Retomarei a pergunta feita no I momento em que 

eu solicito aos participantes para informar quais seriam os prejuízos causados ao solo e então. Mostrar, os dados 

que foram encontrados a partir da pesquisa realizada nos rodões. Com as imagens e as falas dos proprietários, 

mostrar aos participantes o que de fato esses rodões vêm causando (1h). 

Após as colocações será proposto que os alunos identifiquem quais são os conteúdos químicos que podem ser 

trabalhados na temática do dendê, anotar no papel metro as sugestões dos participantes. (20-30 min) 

Posteriormente, sugerir uma atividade em grupo, no qual os alunos devem propor uma articulação da temática 

com algum conceito químico, utilizando alguma estratégia didática. (30 - 40). 

AVALIAÇÃO:  

As concepções prévias e as concepções após as discussões do vídeo; atividade que trata da identificação dos conteúdos 

químicos que poderão ser trabalhados com a temática dendê e outra atividade em grupo no qual, deverá ser proposto a 

articulação da temática com algum conceito químico. 

REFERÊNCIAS: 

BATISTA, R. O. et al. Proposta de Adequação Ambiental de Unidades Artesanais e Semiartesanais de Extração de Óleo de 

Dendê no Baixo Sul da Bahia para Produção de Biodisel. ACSA – Agropecuária Científica no Semi-Árido, v.9, n.3, p.01-

07, jul-set, 2013. 

COSTA, M. M. Caracterização físico química de azeites de dendê bruto (Elaeis guineensis) submetidos à 

termoxidação. 2015. Dissertação (Mestrado) – Escola de Nutrição, Universidade Federal da Bahia, Salvador. 2015. 

Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/19063/1/Disserta%c3%a7%c3%a3o_Nut_%20%20Mariana%20Melo%20Costa.pdf. 

Acesso em: 13 mar 2019. 

DIAS, W. L. S. N.  Do pilão à prensa: Um Caso de Inovação Tecnológica no Beneficiamento do Dendê Em Valença, Bahia. 

2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Ciências Econômicas, 

Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2007. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/11589/1/WASHINGTON%20LUIZ%20SANTOS%20DO%20NASCIMENTO%20

DIAS.pdf. Acesso em: 16 jun. 2018. 

FERNANDES, I.O. L. Avaliação energética e ambiental da produção de óleo de dendê para biodiesel na região do 

Baixo Sul, Bahia. 2009. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Universidade Estadual 

de Santa Cruz, Ilhéus, 2009. Disponível em: http://www.biblioteca.uesc.br/biblioteca/bdtd/200760018d.pdf. Acesso em: 02 

Jul. 2018. 
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APÊNDICE I- Plano do terceiro dia de curso 
 

 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Centro de Formação de Professores 
 

Título do Curso: A CULTURA DO DENDÊ COMO TEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO INICIAL 

DOCENTE EM QUÍMICA 

Coordenador do curso Gil Luciano Guedes dos Santos  

Ministrante  Milena Santos da Silva 

Monitoras: Cristiane Bispo; Larissa Soares e Franciele Araújo 

Data: 06/04/2019 
Carga Horária 

4horas 

Recursos: 

Quadro, piloto, data show, béqueres, 

água, álcool, hexano, azeite de 

dendê, óleo de soja. 

P L A N O  D E  CURSO 

TEMA: Química Geral 

CONTEÚDOS: Polaridade das moléculas e misturas 

OBJETIVOS: 

 Discorrer acerca dos assuntos apresentados (polaridade das moléculas e sistemas); 

 Avaliar o experimento que será realizado; 

 Identificar outras formas de minimizar poluentes em solos. 

PROCEDIMENTO METODOLÓGICO:  

 

Iniciar abordando os assuntos colocados por eles, no final do segundo encontro, para então elucidar 

que serão trabalhados o conteúdo polaridade das moléculas e sistemas de misturas. Na sequência, será 

indagado aos participantes sobre a composição química do azeite de dendê; eles devem descrever qual 

a ideia que possuem acerca da composição química do azeite (15 min). Então, serão apresentadas a 

composição química e todas as características do azeite, (30 min) mostrando, em especial, uma relação 

entre o azeite e a da polaridade das moléculas e, assim, falarei sobre dos sistemas de misturas. (1h) 

Após, sabendo que se trata de um lipídeo e que há o descarte de uma quantidade significativa de óleo, 

vamos mostrar diferentes substâncias (água, azeite de dendê, álcool, óleo de soja) em seus respectivos 

recipientes, para então, realizar uma atividade prática demonstrativa na qual um solo será 

“contaminado” com azeite e, posteriormente, faremos a extração/despoluição/ descontaminação do 

solo utilizando solventes de diferentes polaridades, tais como:  água, álcool absoluto e hexano. 

(40min). 

Os participantes avaliarão os resultados com cada solvente e, assim, poderão tecer discussões sobre a 

eficiência como despoluente/toxicidade desses solventes (colocar que os alunos escrevam no papel ou 

gravação em áudio ou vídeo). Após, falar as formas de minimização desse tipo de poluente (1h). 

Finalização: foto do grupo, questionário final, despedida e agradecimento. E avaliação do curso. (30 

min) 

    Lanche – 15 a 20 minutos   

AVALIAÇÃO:  

Experimentos e questionário final. 

REFERÊNCIAS: 

BROWN, T. L. et al. Química: A Ciência Central. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016. 

DERISIO, J. C. Introdução ao controle de poluição ambiental. 5. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 

2017. 

KOTZ, J. C. Química geral e Reações Químicas. São Paulo: CENGAGE Learning, 2014. v.1. 

RUSSEL, J. B. Química Geral. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. v.1. 

SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. Química Orgânica. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC. 2012. v. 1. 
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APÊNDICE J- Lista de frequência do curso. 

 
 

 
A CULTURA DO DENDÊ COMO TEMÁTICA PARA A FORMAÇÃO 

INICIAL DOCENTE EM QUÍMICA. 
 

LISTA DE FREQUÊNCIA 

 
PARTICIPANTES ASSINATURA 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
 Amargosa, __.04.2019 

 
  

Gil Luciano Guedes dos Santos 
Coordenador 
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APÊNDICE K- Perguntas utilizadas nas entrevistas realizadas com os proprietários 

dos rodões. 

 

Como é realizada a produção do azeite de dendê no seu rodão? 

O que sobra você aproveita tudo? 

A quanto tempo o rodão está atuando na região? 

Onde é realizado o descarte de resíduos? 

O que você acha que um curso, para falar da cultura do dendê é proveitoso, 

interessante se vale a pena ou não?  

Como é realizada a produção do azeite de dendê? É manual, você já tem mais 

maquinário do que antigamente? 

O bagaço o senhor utiliza pra que? 

Então você prefere o bagaço do que a lenha? 

Esse bambá também utiliza para animal? 

Vocês só vendem o azeite para Valença ou para outra cidade? 

Como você falou, é utilizado todos os subprodutos... Aquela bucha, e o bamba serve 

para os animais? 

E aquela água que sobre vocês fazem o que? 

Vocês vendem essa casca? 

Sobra alguma água mais? 

Não tem gordura, não? 
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ANEXOS 

 

ANEXO A- Certificado do curso  

 

 


