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"Você pode perguntar: onde exatamente Deus entra em tudo isto? Talvez minha narrativa 

possa lhe dar algumas respostas, mas para mim a pergunta quase não faz sentido. Se você 

crê em Deus, não existe um 'onde' em particular. Ele sempre está presente... Para mim Deus é 

pessoal e também onipresente. Uma grande fonte de força, Ele fez uma enorme diferença 

para mim."  

Charles Townes (1915-2015), ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1964  
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RESUMO 

O principal objetivo desse trabalho foi relacionar alguns conceitos estudados em 

termoquímica como energia, calor, temperatura e caloria com o valor energético dos 

alimentos. A partir dos alimentos o ser humano encontra nutrientes como fonte de energia 

para a realização das diversas funções orgânicas. A energia de uma forma geral é de 

fundamental importância para a evolução tecnológica de um país, que busca incessantemente 

condições de fornecê-la para o desenvolvimento social da população. Nesta pesquisa o tipo de 

energia analisada vem dos alimentos, sendo de igual modo importante, pois cada dia mais as 

pessoas têm se preocupado com a saúde e a obesidade. Para melhor entendimento desse 

conteúdo e aproximação ao cotidiano dos estudantes, foi desenvolvida uma sequência didática 

associando aula dialógica expositiva, atividade experimental e atividade lúdica. A aplicação 

da aula dialógica expositiva possibilitou a participação ativa dos estudantes. A partir dessa 

troca de informações, foi desenvolvida uma atividade experimental com o uso de um 

calorímetro alternativo, para compreensão das trocas de calor na queima do alimento. Foi 

realizada uma atividade lúdica com a participação do professor e dos estudantes, permitindo a 

interação e a colaboração entre os participantes mais capazes. Essa atividade foi realizada de 

forma cooperativa entre dois ou mais indivíduos, estratégia que proporciona a oportunidade 

para a imitação e aprendizagem de acordo com a zona proximal de Vygotsky, possibilitando o 

processo de construção do conhecimento. A partir do uso de atividades lúdicas foi observado 

o desenvolvimento cognitivo dos estudantes. Essa ação além de prazerosa e divertida teve um 

papel importante na assimilação dos conceitos de ciências investigados.  

Palavras-chaves: Ensino de termoquímica, calorias dos alimentos, atividade lúdica, zona de 

desenvolvimento proximal de Vygotsky. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The major purpose of this work was relate some studied concepts at thermochemical 

such as energy, heat, temperature and calorie with the energy value of the foods. From the 

food, the human encounters nutrients as a source of energy for carrying out the various 

organic functions. The energy, in general, is of fundamental importance for the technological 

evolution of a country, which seeking constantly conditions to provide it for the social 

development of the population. In this research, the type of energy analyzed come from the 

food, it equally important, because every day more people are worried about your health and 

obesity. For better understanding of this content and approach to the daily life of the students, 

a didactic sequence was developed associating expository dialogic class, experimental activity 

and ludic activity. The application of expository dialogical class enabled the active 

participation of the students. From this exchange of information, an experimental activity with 

the use of an alternative calorimeter was developed for understanding the exchange of heat in 

the burning of the food. A ludic activity with the participation of teachers and students was 

held, allowing interaction and collaboration between the most able participants. This activity 

was carried out cooperatively between two or more individuals, a strategy that provides the 

opportunity for imitation and learning according to the proximal zone of Vygotsky, enabling 

the knowledge construction process. From the use of ludic activities, cognitive development 

of students was observed. This action beyond pleasant and entertaining played an important 

role in the assimilation of the concepts of science investigated. 

Keywords: thermochemical education, food calories, ludic activity, zone of proximal 

development of Vygotsky. 
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INTRODUÇÃO 

1.1. Relevância da pesquisa  

Essa pesquisa é relevante visto que a alimentação faz parte da vida das pessoas desde 

o nascimento, sendo vital para nossa sobrevivência. O tema calorias dos alimentos é uma 

preocupação comum às pessoas. Portanto encontrar uma forma de ensinar conceitos 

importantes de termoquímica como calor, energia, temperatura e calorias relacionando-os à 

temática alimentação, é possibilitar um ensino de forma contextualizada e interessante.   

Utilizar metodologias alternativas que desafiem os estudantes a pensarem e a agirem 

de forma diferente frente à alimentação presente em seu cotidiano e entenderem que os 

conceitos aprendidos na escola fazem parte de suas vidas é importante para a uma educação 

científica motivadora. Para Mortimer (2008) a aproximação e a interação do conhecimento 

químico com o cotidiano ou a vivência social dos indivíduos são consideradas 

imprescindíveis para um ensino de Química. Muitas vezes os estudantes expressam em sala 

de aula a compreensão de determinados conceitos de maneira equivocada, pois assim 

aprenderam ao longo de sua vida cotidiana.  

1.2. Justificativa 

Há vários motivos relacionados à dificuldade de aprendizado dos estudantes, visto 

que eles vivenciam diferentes situações em seu cotidiano que podem afetar a aquisição de 

conhecimentos. As dificuldades vivenciadas pelos estudantes podem ser originadas por 

problemas familiares, emocionais, problemas ocasionados no trabalho ou até mesmo na 

escola. Ou ainda essa dificuldade provém de metodologias utilizadas pelo professor. Lima 

(2013) afirma que dentre as dificuldades que podem estar relacionadas à aprendizagem dos 

estudantes estão às metodologias de ensino utilizadas pelo professor na sala de aula, que 

muitas vezes são limitadas ao uso de aula expositiva com pura transmissão de conhecimento 

ou o uso puro e simples do livro didático. Segundo Mortimer e Amaral (1998), alguns 

professores se preocupam em ensinar conceitos mais complexos e não se preocupam em 

revisar conceitos mais básicos ou relacioná-los com aplicações no cotidiano, promovendo a 

contextualização. As dificuldades dos estudantes podem estar relacionadas a qualquer 

disciplina ou a qualquer conteúdo, ou a conceitos estudados dentro de determinado conteúdo. 

Em relação à termoquímica, conteúdo da disciplina de Química, Mortimer e Amaral 

(1998) relatam que conceitos como energia, calor e temperatura acarretam dificuldades no 

ensino de química por terem significados diferentes na ciência e na linguagem comum. 

Sabemos que esses termos estão comumente inseridos no cotidiano das pessoas, mas mesmo 
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assim falta compreensão científica de alguns. O termo calor, por exemplo, é citado por 

diversas vezes em nosso cotidiano para referir a um aumento de temperatura.   

Os estudantes quando chegam à escola apresentam diversas concepções sobre 

fenômenos ocorridos ou mencionados em seu dia a dia. Relacionado ao assunto 

termoquímica, é possível que os estudantes já tenham ouvido falar sobre termos como 

energia, calor, caloria, temperatura e perda ou ganho de calor.   Mas é possível também que 

quando o professor define esses termos em sala, através de uma linguagem mais científica, o 

estudante não consiga entender, acreditando que o professor esteja falando de conceitos 

diferentes totalmente desligadas de sua realidade (SILVA, 2011).  

Ao contextualizar determinados assuntos estudados em química o professor passa a 

estabelecer relações entre os conceitos científicos estudados na sala de aula com fatos que 

ocorrem no dia a dia do estudante. Para Pereira (2010) através do trabalho contextualizado a 

química passa a ter mais sentido para o estudante que reconhece a ciência em seu dia a dia e 

assim passa de sujeito telespectador para sujeito ativo, participando e contribuindo com a 

formação do próprio conhecimento científico.  

A contextualização em sala de aula poderá ocorrer através do desenvolvimento de 

diversas metodologias, porém destacamos nesse trabalho a aula dialógica expositiva e outras 

estratégias como o uso de atividades lúdicas e o uso de atividades experimentais. 

Com o intuito de construir em conjunto com os estudantes um aprendizado em 

conceitos básicos de termoquímica, como calor, energia, temperatura e caloria e associá-los as 

calorias dos alimentos, justifica-se a utilização dessa temática mediante aulas dialógicas 

expositivas, atividades lúdicas e experimentais, através desse assunto comum e importante 

para todos. 

1.3. Objetivos 

           O objetivo geral desse trabalho foi o desenvolvimento de uma sequência didática que 

relacionou conceitos estudados em termoquímica como calor, energia, temperatura e caloria 

associando-os as calorias presentes nos alimentos. A sequência didática integrou aulas 

dialógicas expositivas, experimental e lúdica, com o intuito de ensinar aos estudantes a 

importância desses conceitos bem como a relação deles com o cotidiano.  

Os objetivos específicos foram: 

- avaliar o nível de conhecimento dos estudantes sobre os conceitos químicos 

relacionados ao tema calorias dos alimentos;  

- montar um calorímetro construído a partir de materiais alternativos para investir 

as trocas de calor e variações de temperatura;  
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- investigar o aprendizado dos estudantes quando envolvidos em uma atividade 

experimental para simular os cálculos das calorias dos alimentos; 

- estudar o processo de construção de conhecimento dos estudantes quando 

envolvidos em atividades lúdicas  

- observar a participação e a interação dos estudantes durante as atividades em 

grupo de acordo com a zona proximal de Vygotsky. 

O intuito do trabalho foi instigar os estudantes ao espírito investigativo, experimental 

e colaborativo, ressaltando as características de um ambiente de aprendizagem oportunizado 

pela promoção de atividades lúdicas para o ensino de conceitos de relacionados à 

termoquímica.  
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REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Calor e temperatura  

Calor e temperatura são dois termos que estão relacionados e muitas vezes suas 

definições são compreendidas de forma incorreta por parte de algumas pessoas em situações 

comuns do cotidiano. Por exemplo, quando comentam que está fazendo calor ou frio ao 

referirem a uma temperatura que está alta ou baixa ou confusões ao referirem a sensações de 

quente ou frio quando tocam objetos. Cientificamente falando os termos calor e temperatura 

não têm a mesma definição.   A noção primitiva do conceito de calor, relacionada à sensação 

de quente e frio, segundo Silva (1995), são advindas da origem e do uso do fogo como fonte 

de calor. Outra definição obsoleta de calor é considerá-lo como uma substância e não como 

sendo energia. Essa teoria foi denominada teoria do calórico, segundo Pádua (2009), ela foi 

estabelecida pelo químico britânico Joseph Black (1728 – 1799) em 1760, considerando o 

calor uma espécie de substância ou fluido invisível e inodoro, causador de alterações de 

temperatura. Para Joseph Black quanto maior a quantidade de calor em um objeto, maior seria 

a temperatura desse objeto e se o mesmo estivesse isolado, considerava que guardava essa 

substância, mantendo sua temperatura constante. Quando dois objetos de temperaturas 

diferentes estavam em contato, acreditava-se que haveria uma troca de fluido, sendo que o 

fluido passava do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que suas temperaturas 

ficassem iguais, atingindo o equilíbrio térmico. Um corpo mais quente tinha mais calórico do 

que um frio e os fenômenos térmicos explicavam-se por trocas de calórico entre os corpos. 

Essa falsa concepção de calor não perdurou e através dos trabalhos de um jovem americano 

chamado Benjamin Thompson, conde Rumford (1753 – 1814), a definição de calor como um 

tipo de substância foi substituida por energia em movimento. 

Segundo Mol (2005), calor é uma forma de energia que se transfere de um sistema a 

outro quando esses sistemas estão em diferentes temperaturas. O calor é uma forma de energia 

em transito, ocorrendo sua transferência somente entre sistemas com temperaturas diferentes, 

quando as trocas de calor cessam, as temperaturas atingem o mesmo valor. É uma das formas 

de energia mais comum que se conhece e a maioria das reações químicas envolve perda ou 

ganho de calor (energia). Por exemplo, a queima do carvão, da vela, da gasolina, as reações 

químicas que ocorrem em uma pilha e a digestão dos alimentos são reações que ocorrem com 

liberação de calor. O cozimento dos alimentos e a fotossíntese das plantas são exemplos de 

reações que ocorrem com absorção de calor. As reações químicas que absorvem calor são 

chamadas de endotérmicas e as que liberam calor são chamadas de exotérmicas. O calor 
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transferido ou absorvido por um corpo pode ser expresso em diversas unidades dentre elas o 

joule (J), quilojoule (kJ), calorias (cal) e quilocaloria (kcal).  

De acordo com o modelo cinético-molecular descrito por Mortimer (2009), a 

temperatura corresponde à energia cinética média das moléculas ou de íons e átomos. Quanto 

maior o grau de agitação térmica das moléculas de um sistema maior a temperatura desse 

sistema. Há várias unidades de medidas para expressa a temperatura, as mais comuns são 

Kelvin (K), Grau Celsius (ºC) e Grau Fahrenheit (ºF). A escala mais utilizada no Brasil é a 

Celsius (ºC). De acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a escala oficial é a 

temperatura termodinâmica, semelhante à escala Celsius, porém enquanto a escala Celsius 

considera as temperaturas de fusão e de ebulição da água como sendo 0ºC e 100ºC 

respectivamente, a escala da temperatura termodinâmica considera a temperatura de fusão da 

água como sendo 273,15 K e a de ebulição 373,15 K.   

O aparelho utilizado para medir a temperatura de um objeto ou corpo ou substância é 

chamado de termômetro, o mais comum é chamado de termômetro clínico. O princípio de 

funcionamento dos termômetros é a diferença de temperatura entre sistemas que quando 

postos em contato alcançam o equilíbrio térmico, ou seja, a temperatura fica constante não 

ocorrendo mais troca de calor. Quando um termômetro clínico feito de mercúrio é colocado 

na língua de um paciente, o bulbo de mercúrio sobe e ao estabelecer o equilíbrio térmico entre 

o corpo do paciente e o termômetro, o mercúrio para de subir e assim é possível quantificar 

essa temperatura através de uma escala presente no aparelho. 

É importante salientar que só há calor quando há diferença de temperatura, pois o 

calor é o processo de transferência de energia de um sistema com uma temperatura mais alta 

para outro a uma temperatura mais baixa, a quantidade de calor transferida é 

proporcionalmente a diferença de temperatura e não a temperatura. Temperatura não é uma 

medida de calor, mas a diferença de temperaturas é a responsável pela transferência da 

energia térmica na forma de calor entre dois ou mais sistemas. Quando dois sistemas estão à 

mesma temperatura diz-se que estão em equilíbrio térmico e neste caso não há calor.  

2.2. Termoquímica dos alimentos  

O estudo da absorção e liberação de calor envolvido em processos químicos ou 

físicos é feito através de um dos ramos da química denominado de termoquímica. Usberco e 

Salvador (2005) a definem como sendo o estudo das trocas de energia, na forma de calor, 

envolvido nas reações químicas e nas mudanças de estado físico das substâncias. Os 

processos que ocorrem com absorção de calor são denominados endotérmicos e os que 

ocorrem com liberação de calor são denominados exotérmicos. Esses processos estão 
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presentes continuamente em no cotidiano, como na fotossíntese das plantas, na queima de 

combustíveis, na poluição do meio ambiente, nas mudanças de estado físico da água, em 

reações laboratoriais e industriais e em muitas outras situações, inclusive nas reações que 

ocorrem em nosso organismo. Os processos metabólicos, portanto, são exemplos de reações 

químicas que permeiam o ensino de termoquímica, visto que no organismo humano, a 

metabolização dos alimentos pode ocorrer com absorção e liberação de energia na forma de 

calor, a qual é utilizada nas funções estruturais e intelectuais humanas influenciadas por suas 

atividades diárias. 

   Para todas as funções corporais funcionarem devidamente, tanto a um nível mais 

básico, relativamente aos órgãos, como no que diz respeito ao movimento muscular e à 

função cognitiva, o indivíduo necessita de uma quantidade de energia adequada. Esta energia 

necessária deverá ser proveniente da alimentação, os alimentos ingeridos são constituídos por 

vários nutrientes, entre os quais as proteínas, carboidratos e lipídios. Esses nutrientes são 

denominados de macro nutrientes, porque há necessidade de ingerir uma quantidade maior 

deles, as vitaminas e os minerais, são denominados de micronutrientes e não apresentam 

nenhum valor energético considerável, embora também sejam essenciais. 

Um dos aspectos envolvidos na absorção calórica dos alimentos pelo organismo é 

saber o quanto eles liberam em calorias quando metabolizados pelo organismo. Segundo 

Chassot (2005) o termo calorias é definido em ciências como sendo uma unidade para medida 

da energia, que corresponde à quantidade de energia (transferida ao aquecer) necessária para 

elevar a temperatura de um grama (1,0 g) de água líquida pura em um grau Celsius (1,0 °C), 

mais precisamente de 14,5 °C para 15,5 °C. Outras unidades podem ser utilizadas para 

expressar essa quantidade de energia relacionada aos valores calóricos dos alimentos, como 

por exemplo, quilocalorias, que corresponde a 1000 calorias, o joule e seu derivado, o 

quilojoule, que equivale a 1000 joules. Caloria e seus derivados são unidades de quantidade 

de energia que um alimento possui acumulada, a qual é liberada durante a sua queima no 

organismo. 

Kotz e Treichel Jr., (2002), ressaltam que o termo Caloria, quando referido nos 

rótulos, é a chamada “Caloria dietética - Cal”, com C maiúsculo, uma unidade equivalente à 

quilocaloria (kcal). É muito comum o conteúdo energético de um alimento vir expresso em 

seus rótulos às unidades kcal (quilocaloria) e kJ (quilojoule). De acordo com a ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), os conteúdos energéticos dos alimentos são 

calculados em função das suas porcentagens em quantidade de gorduras, proteínas e 

carboidratos presentes em cada alimento, ou seja, a partir de seus nutrientes.  A quantidade de 
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calorias que cada pessoa precisa é influenciada por vários fatores como:  idade,  peso, sexo, 

quantidade de atividade física e funcionamento do corpo, genética, etc. Embora de acordo 

com a legislação para rotulagem dos alimentos (ANVISA, 2005) a recomendação energética 

média diária para a população brasileira é de 2000 kcal. Sendo essa média utilizada como 

referência para os valores diários. Abaixo segue uma tabela com as recomendações 

nutricionais do guia alimentar para a população brasileira constando a porcentagem 

recomendada com base no valor calórico de 2000 calorias diário. 

                                   TABELA 1. Recomendações nutricionais do Guia Alimentar para                                                                                                   

                                   a população Brasileira, 2005. 

Nutriente Recomendação                                                                        

(% do valor calórico total)
a
 

Carboidrato                                                                      

Proteína                                                              

Gorduras totais                                                            

Gordura saturada                                                           

Gordura poli-insaturada                                          

Gordura trans                                                              

Colesterol                                                            

Açucares livres                                                                             

Frutas e hortaliças 

55 a 75                                                                                      

10 a 15                                                                                         

15 a 30                                                                      

<10                                                                                              

6 a 10                                                                           

<1                                                                            

300mg/dia                                                                                         

<10                                                                     

400g/dia 

                                  Fonte: Ministério da Saúde.                                                                                                                                                  

                                  
a
Valor calórico total diário = 2000 calorias. A recomendação quanto a                                                 

                                  ingestão de colesterol e frutas e hortaliças é expressa mg/dia e g/dia.                         

A relação entre o conteúdo energético absorvido dos alimentos e o gasto calórico do 

organismo para manter as funções vitais é denominado de equilíbrio energético. Numa dieta 

balanceada, a quantidade de energia contida nos alimentos ingeridos deve ser igual à 

necessária para a manutenção de todas as atividades do nosso organismo.  

Energia introduzida = energia gasta mais a energia armazenada  

Se o aporte energético da pessoa exceder cronicamente o gasto energético, com o 

passar do tempo essa pessoa se torna substancialmente obesa.  

2.3. Alimentação saudável na educação 

Alimentar de forma equilibrada e com suficiente aporte de nutrientes é um hábito de 

extrema importância na vida das pessoas, pois os alimentos estão para o corpo assim como o 

combustível está para o automóvel e são utilizados para produção da energia necessária à 

realização de nossas atividades diárias como dirigir, estudar, correr, etc. Alimentar de forma 
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saudável promove o crescimento, desenvolve e repara dos tecidos, protege o organismo de 

doenças e é responsável por regularizar o intestino e até mesmo melhorar o humor. Uma 

alimentação saudável, segundo Sichieri (2000) é aquela que reúne todas as substâncias 

químicas de que o corpo precisa para funcionar corretamente e necessitam de diversidade de 

ingredientes em todas as refeições, com equilíbrio entre carboidratos, proteínas, lipídeos, 

vitaminas e minerais, respeitando a qualidade e a quantidade necessária de cada um.  

Do grupo dos carboidratos fazem parte os cereais, os grãos, as farinhas, os biscoitos, 

os pães e as massas. As vitaminas e os minerais podem ser encontrados nas verduras, legumes 

e frutas, as proteínas podem ser encontradas no leite e em seus derivados, nas carnes, nos ovos 

e nas leguminosas e do grupo dos lipídeos fazem parte às gorduras. As quantidades de 

nutrientes que uma pessoa necessita são conhecidas por meio de uma avaliação do estado 

nutricional, que deve ser realizada considerando a idade, o sexo, a estatura, a composição 

corporal (gordura, musculatura), as atividades físicas realizadas pelo indivíduo e condição 

geral de saúde (VILARTA, 2007).  

A ingestão inadequada de alimentos e a ausência de atividades físicas podem 

ocasionar uma série de problemas, entre eles a obesidade, responsável por um dos maiores 

problemas de saúde pública na atualidade (RODRIGUES, 2006). Quando a quantidade 

ingerida supera o gasto, ocorre o acúmulo do conteúdo energético sob a forma de gordura, ou 

no tecido adiposo (gorduroso), ou no fígado, sendo o primeiro considerado depósito de 

gordura e levando a obesidade, ou se essa ingestão for menor do que o corpo necessita, haverá 

perda de peso e a pessoa emagrecerá. Para alcançar e manter o peso estável e equilibrado é 

preciso que a quantidade de calorias ingeridas seja aproximadamente igual à quantidade de 

calorias que o corpo gasta, utilizando os nutrientes que o corpo necessita com uma dieta 

variada, na qual a deficiência de um nutriente em certos alimentos seja compensada por sua 

presença em outros. É muito importante que consumamos alimentos variados como verduras, 

legumes e frutas; cereais; o leite e seus derivados e a carne, sabendo que uma dieta balanceada 

consiste também em combinar essa variedade alimentar com a quantidade adequada desses 

alimentos e relacionar essa variedade e quantidade com a idade e ao grau de atividade física 

de cada um. De acordo o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE, 2006), tanto as 

crianças em idade escolar quanto os adolescentes encontram-se numa fase propicia crítica 

para o desenvolvimento da obesidade, sendo causada por uma tendência ao baixo consumo de 

alimentos que contenham vitaminas, minerais e fibras, como as frutas e hortaliças, e o 

consumo de lanches altamente calóricos em substituição às principais refeições, visto que 

muitos desses lanches, normalmente apresentam excesso de açúcar ou de sal ou ainda de 
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gordura. Atualmente os meios publicitários expõem de forma avassaladora alimentos do tipo 

guloseimas, frituras, refrigerantes e outras bebidas de baixo valor nutricional atraindo 

principalmente crianças e adolescentes ao consumo exacerbado dos mesmos e que aliado ao 

sedentarismo, contribui satisfatoriamente para o sobrepeso. 

Embora esse assunto pareça ser evidente para todos, muitos jovens e adolescentes 

desconhecem os riscos de práticas alimentares inadequadas, portanto, é importante ter 

orientações que os ajudem a lidar com esse problema e que sejam alertados dos riscos 

decorrentes da ingestão de alimentos e bebidas ricas em calorias, gorduras, sódio e açúcares. 

Ou até mesmo informá-los sobre gestos simples, como por exemplo, reduzir o consumo de 

sal, comer mais frutas, verduras e grãos integrais, aliado com atividade física regular, o que 

pode representar um ganho considerável na busca pelo bem-estar. A escola como uma 

instituição de grande influência na vida das pessoas, é um espaço que pode ser utilizado para 

desenvolver ações que oriente e promova práticas alimentares adequadas.  

“A prevenção da obesidade também deve ser realizada no ambiente escolar 

incluindo a EJA com a viabilização de programas de educação alimentar e 

nutricional inseridos no currículo possibilitando mudanças positivas nos hábitos 

alimentares e o estímulo à prática regular de atividade física.”                                                                      

(PNAE, 2006). 

A elaboração de palestras educativas e estratégias de ensino, entrega de folders e 

murais informativos voltados aos estudantes, pais ou responsáveis, são ações que podem 

contribuir de forma efetiva para maior entendimento da importância da alimentação adequada 

em cada faixa etária do crescimento. De acordo com o Ministério da Saúde, em consenso com 

a OMS, a fase da adolescência corresponde à segunda década da vida, compreendendo o 

período de 10 a 19 anos de idade. Diferente da infância, cujo crescimento e desenvolvimento 

ocorrem em ritmo constante, à adolescência é uma fase de transformações físicas aceleradas, 

que afetam diretamente as necessidades nutricionais. Essa fase está relacionada ao aumento de 

massa corporal e ao desenvolvimento físico dos adolescentes, sendo comum a preocupação 

com a imagem corporal, que por vezes exagerada pode desenvolver transtornos alimentares, 

tais como bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Portanto, oportunizar na escola 

orientações a respeito das práticas alimentares adequadas e alertar sobre medidas preventivas 

de problemas futuros relacionados a uma má alimentação se torna cada vez mais necessário e 

evidente.  

Uma das maneiras de conscientização e orientação dos estudantes quanto à forma 

correta de alimentação é a análise dos rótulos alimentares.  Analisar um rótulo de um alimento 
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antes de ingeri-lo faz parte do cotidiano de pessoas preocupadas com uma alimentação 

adequada e apresentam um pensamento crítico e consciente. De acordo com Chassot (2005) a 

rotulagem nutricional é designada como toda descrição destinada a informar ao consumidor as 

propriedades nutricionais de um alimento (produto), possuindo informações que são 

imprescindíveis ao consumidor como, por exemplo, a lista de ingredientes, prazo de validade, 

conteúdo líquido, instruções sobre o preparo e uso do alimento, quando necessário, além do 

conteúdo energético. Tão importante quanto essas informações se faz necessário também 

alertar os estudantes sobre a análise de outras informações contidas nos rótulos, como por 

exemplo, um produto com alto teor de fibra, teor de gordura, açúcar ou sódio, ou ainda teor de 

cálcio e concentração de gordura saturada. A informação nutricional contida nos rótulos de 

alimentos de acordo com a ANVISA é obrigatória e segue o modelo demonstrado na tabela a 

seguir.  

Tabela 2. Informação Nutricional Obrigatória 

Valor energético  ...kcal = ...kJ  

Carboidratos G  

Proteínas  G  

Gorduras totais G  

Gorduras saturadas G  

Gorduras trans G  

Fibra alimentar G  

Sódio MG  

                              (*)% Valores Diários com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 KJ.                                                                                                                 

   Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas                                                                                                                                                                                                                         

                              necessidades energéticas.  Fonte: ANVISA 

Outra informação importante para trabalhar quando o tema é alimentação saudável 

na escola é a diferença entre alimentos diet e light, visto que muitos estudantes desconhecem 

a diferença entre esses termos, acreditando que são sinônimos. A portaria 27/98, da Secretária 

de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde define como alimento diet aquele que há 

retirada de algum nutriente como, por exemplo, açúcares, sódio, gorduras, alguns 

aminoácidos ou ainda proteínas, o que não caracteriza necessariamente que esse alimento 

tenha redução de conteúdo energético. Os alimentos considerados light são aqueles que 

apresentam uma redução mínima de 25% em determinado nutriente ou calorias, comparado 

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL                                                                                                                       

Porção ___g ou mL (medida caseira) 

                        Quantidade por porção                                   % VD (*) 
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com o alimento convencional, para que ocorra essa redução é necessário que haja a 

diminuição no teor de algum nutriente energético como, por exemplo, carboidrato, gordura ou 

proteína. Embora os alimentos light tenham redução de 25% de algum nutriente é possível 

que tenha sido acrescentado nele outras substâncias com o intuito de manter alguma outra 

propriedade compensatória no alimento, por isso a importância de ficar atento aos rótulos. 

Principalmente pessoas que tenham que seguir um determinado tipo de dieta alimentar 

específico ou mesmo só para controlar o equilíbrio energético e evitar a obesidade ou 

controlar o índice de massa corporal, o IMC.                                                                                    

O índice de massa corporal (IMC) é uma medida recomendada internacionalmente 

para avaliar o estado nutricional de adolescentes, adultos e idosos, possibilita estimar a massa 

corporal e o risco progressivo de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis 

associadas ao sobrepeso e à obesidade. De acordo com o Ministério da Saúde (2006), quanto 

maior o IMC, maior é o risco de o indivíduo ser acometido por doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), entre as quais estão: acidente vascular cerebral, infarto, hipertensão 

arterial, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.  O IMC é calculado dividindo o 

peso em quilogramas pela altura ao quadrado em metros (kg/m
2
). O resultado obtido segue 

classificações específicas e está demonstrado na tabela abaixo. 

                                              Tabela 3. IMC e Classificações 

IMC Classificações 

Menor do que 18,5 Abaixo do peso normal 

18,5 – 24,9 Peso normal 

25,0 – 29,9 Excesso de peso 

30, 0 – 34,9 Obesidade classe I 

35,0 – 39,9 Obesidade classe II 

Maior ou igual a 40,0 Obesidade classe III 

                                   Classificação segundo a OMS a partir do IMC                                                                                        

Trabalhar com os estudantes os assuntos relacionados ao tema alimentação saudável 

na educação se torna cada vez mais imprescindível para uma educação mais contextualizada 

ao dia a dia dos estudantes, afinal a alimentação se faz presente na vida de todos nós e para 

transformamos nossos estudantes em pessoas mais críticas diante das situações do cotidiano 

precisamos fazer um ensino mais encharcado em sua realidade (CHASSOT, 2001). 
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2.4. Uso de jogos e atividades lúdicas no ensino de Química  

A utilização de jogos e atividades lúdicas no ensino de química é uma estratégia de 

ensino que tem se mostrado eficiente e atrativa, sendo apontados por professores, 

pesquisadores e teóricos precursores de métodos da educação, como por exemplo, Russell 

(1999), Soares (2004), Cunha (2004), Oliveira e Soares (2006), Santana (2006), Vygotsky 

(1991) e Huizinga (1971). A Revista Química Nova na escola também já publicou diversos 

artigos relacionados ao tema jogos e ensino de química. Entre os tipos de jogos sugeridos há 

jogos de tabuleiros, ludos, trilhas, baralhos, juris, simulações para o comportamento de 

partículas, moléculas, etc. Além de software que simula situações ambientais por meio de 

questões problemas. Os conteúdos de química sugeridos nesses artigos variam entre tabela 

periódica, equilíbrio químico, termoquímica, modelos atômicos, questões ambientais e outros. 

Os autores em questão sempre procuram enfatizar que o uso de tais práticas em sala de aula 

pode ser elementos motivadores e facilitadores do processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos científicos induzindo-os ao raciocínio, proporcionando educação não só de crianças, 

mas também de adolescentes, jovens e adultos. Os métodos lúdicos podem proporcionar 

descontração, aproximação e integração tanto entre o grupo como entre o grupo e o professor, 

podendo facilitar a aprendizagem de forma mais dinâmica e agradável. 

Soares (2008) considera que o jogo é o resultado de interações linguísticas diversas 

em termos de características e ações lúdicas que contenha regras claras e explícitas e Borin 

(2012) acrescenta que a presença de regras é fundamental para caracterizar os diversos tipos 

de jogos. Há dois tipos de jogos importantes com relação à ação educativa, um deles é o jogo 

educativo e o outro o jogo didático. O jogo educativo envolve ações ativas e dinâmicas 

permitindo interações entre o corpo, o cognitivo, o afetivo e o social do estudante e o jogo 

didático deve abarcar a função lúdica e a educativa, não podendo uma sobressair sobre a outra 

e está relacionado ao uso de conteúdos organizados com regras. Como exemplo de jogo 

didático, podemos citar o mesmo jogo de memória, porém agora ele deve estar relacionado a 

conceitos de algum conteúdo e possibilitar o conhecimento e o aprendizado desses conceitos.  

O uso do jogo como instrumento na promoção da aprendizagem necessita ser orientado pelo 

professor com um planejamento claro e bem definido para que não perca a essência educativa 

e nem a ludicidade, pois ambos são importantes no desenvolvimento do educando. 

Chateau (1984), explica que o lúdico inclui jogos, brinquedos e brincadeiras e pode 

não representar imediatamente um aprendizado, mas pode desenvolver potenciais no sujeito, 

até mesmo quando são encaradas como mero passatempo. É preciso apresentar as crianças e 

adolescentes obstáculos a transpor, o que vai de encontro com a ideia de muitas atividades 
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lúdicas, pois o desafio pode gerar interesse. Charadas, quebra-cabeças, problemas, jogos 

diversos e simulações, estimulam as pessoas a buscar soluções para resolver determinados 

tipos de problemas e quase todas as pessoas gostam de brincar e conserva esse desejo a vida 

toda, desta forma o ludismo mesmo entre os adultos não pode ser desvalorizado e nem 

desprezado.  

Cunha (2004), explica que o lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o 

prazer e o esforço espontâneo. Além de colaborar com a integração e socialização dos 

estudantes no trabalho em grupo. Os jogos podem ser utilizados em momentos diferentes do 

planejamento escolar, seja na apresentação do conteúdo ou para ilustrar aspectos relevantes do 

conteúdo ou ainda como revisão dos conteúdos já abordados. A escolha adequada das 

atividades de ensino é uma tarefa importante no trabalho do professor e muitas vezes optar 

pelo tradicional é muito mais fácil, pois utilizar métodos diferenciados pode gerar mais 

trabalho e transtornos, mas passar pela experiência de utilizar uma metodologia diferenciada é 

compensador. Flemming e Collaço (2003), destacam que os jogos didáticos desafiam, 

encantam, traz movimento, barulho e certa alegria para o espaço no qual normalmente entram 

apenas o livro, o caderno e o lápis.  

O uso do lúdico como um recurso de ensino-aprendizagem pode estar relacionado a 

diversos objetivos que o professor deseja alcançar dentre eles a aprendizagem e revisão de 

conceitos, motivação dos estudantes, a disciplina em sala, contribuir para formação social do 

estudante ou ainda promover o debate e a comunicação em sala de aula, ou até mesmo 

melhorar a relação entre estudante e professor. Os jogos e as atividades lúdicas quando 

desenvolvidas de forma clara e objetiva pode possibilitar experiências importantes não só no 

campo do conhecimento, mas desenvolvem diferentes habilidades como no campo afetivo e 

social do estudante (CUNHA, 2004). Entretanto é importante salientar que o professor precisa 

conduzir a atividade de forma imparcial e incentivadora, estabelecendo inicialmente as regras 

com objetivos bem definidos, estimular o trabalho em equipe, não corrigir os erros de forma 

direta, mas propondo questionamentos que possam ajudar os estudantes a descobrirem a 

solução desafiando-os a pensar, estimular a tomada decisão por parte da equipe e incentivar o 

raciocínio dos estudantes por meio de propostas que questionem os conceitos apresentados 

nos jogos e desenvolver o jogo ou atividade lúdica não como uma atividade banal ou 

complementar, mas valorizar o recurso como meio para aprendizagem (RIZZO, 2001).  

Sobretudo, o professor antes de levar um jogo ou uma atividade lúdica à sala de aula ele 

precisa praticar a atividade se colocando no lugar do a estudante e verificar os aspectos de 

coerência da atividade. 
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A utilização de jogos e atividades lúdicas nas aulas de química é uma estratégia 

interessante e possível na construção do conhecimento e as discussões que permeiam a 

atividade são extremamente importantes para construção de conceitos e de ideias científicas, 

assim incitar a troca de ideias e melhorar a interação entre os estudantes é uma tarefa 

primordial do professor. No entanto, os jogos e as atividades lúdicas não podem ser vistas 

como uma solução para os problemas inerentes ao aprendizado de química e nem como um 

mero recurso em sala de aula, antes se faz necessário cuidados com os aspectos pedagógicos 

que envolvem sua utilização.  Desta forma, no contexto educacional ainda é uma atividade 

que precisa ser bem elaborada e inserida de maneira mais corriqueira na área de educação. 
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REFERENCIAL TEÓRICO: ESTRATÉGIAS NO ENSINO DE TERMOQUÍMICA  

Vários autores como Mortimer e Machado (2009), Mol (2005), Russel (1994), 

Usberco e Salvador (2005) Feltre (2002) e Novais (2010) referem-se à termoquímica como 

uma ramificação que faz parte de uma ciência mais ampla, a termodinâmica, no âmbito da 

qual são estudados a energia. A ciência estuda a energia basicamente sob dois aspectos 

diferentes: o calor e o trabalho. Quando a energia se apresenta sob a forma de calor 

geralmente, ela é estudada na disciplina de química em um capítulo chamado termoquímica; 

quando se apresenta sob a forma de trabalho é estudada na disciplina de física, em um 

capítulo denominado termodinâmica. A termoquímica aborda variações caloríficas existentes 

nos processos de reações de formação, de atomização, de combustão, de hidrogenação, de 

dissolução, entre outras e nas mudanças de fases e dissoluções. A termodinâmica estuda o 

trabalho realizado, onde a partir de uma força aplicada ocorre deslocamento no sistema. A 

unidade utilizada para representar o conceito de calor é caloria, sendo que uma caloria é 

definida como a quantidade de calor necessária para elevar em 1°C a temperatura de 1g de 

água. A unidade de medida utilizada para representar trabalho é o Joule, trabalho necessário 

para deslocar um corpo de 1N pela distância de 1m. Segue na Figura 1 um esquema que 

resume as informações apresentadas. 

Figura 1: Diferença entre termoquímica e termodinâmica. 

Ensinar termoquímica e alguns dos conceitos relacionados a esse conteúdo como 

calor, calorias, energia e temperatura de forma contextualizada e interessante tem sido um 

desafio para os professores de química, visto que de acordo com Mortimer e Machado (2009), 

tais conceitos apresentam significados diferentes no âmbito científico e no cotidiano, gerando 

muitas vezes confusões para os estudantes. Encontrar metodologias para facilitar o 

aprendizado do estudante explorando seus conhecimentos e experiências do dia a dia, 

corresponde a fazer diferença na compreensão de seu aprendizado, tornando-o menos 

cansativo e mais prazeroso e significativo.  

 É possível encontrar alguns trabalhos que abordam tipos diferentes de metodologias 

de ensino relacionados ao tema, que vão além do quadro e giz. Na Revista Química Nova na 

Escola, por exemplo, já foram publicados artigos em que alguns professores utilizaram de 
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experimentos e outros de jogos. Um deles desenvolvido por Mortimer e Amaral (1998) e 

intitulado por “Quanto mais quente melhor, calor e temperatura no ensino de termoquímica”, 

os autores sugerem a realização de quatro atividades experimentais para ajudar os estudantes a 

compreenderem conceitos relacionados como energia, calor e temperatura, explicando que 

estabelecer a diferença entre esses conceitos são fundamentais para a compreensão da 

termoquímica. A primeira atividade proposta consistiu na compreensão dos estudantes sobre o 

funcionamento dos termômetros, a segunda teve por objetivo compreender a diferença entre 

sensação de quente e frio através do toque com as mãos de blocos de madeira e alumínio e 

construção do conceito de temperatura. A terceira atividade proposta procurou estabelecer 

relações entre calor e temperatura, utilizando cálculos que confirmem as quantidades de calor 

transferidas entre duas massas iguais de água quando essas estiverem em diferentes 

temperaturas, os estudantes misturaram quantidades iguais de água com temperaturas 

diferentes e posteriormente através da expressão Q = m. c. ∆T calcularam a quantidade de 

calor perdida e ganha pelos sistemas de temperatura mais elevada e de temperatura mais 

baixa, respectivamente. A quarta atividade proposta enfatizou que a transferência de calor só 

ocorrerá quando houver diferença de temperatura entre os sistemas. Nessa atividade levou-se 

ao aquecimento um béquer contendo água e dentro desse mesmo béquer um tubo de ensaio 

também com água de forma que o tubo de ensaio não se encoste às paredes ou no fundo do 

béquer. Durante o aquecimento questionou os estudantes sobre o que eles esperavam que 

acontecesse com a água dentro do béquer e com a água dentro do tubo de ensaio, perguntando 

a eles se a água dentro do béquer e dentro do tubo atingiria a mesma temperatura e se 

esperavam que a água dentro do tubo entrasse em ebulição.  

Os autores afirmam que a compreensão correta de conceitos como calor e 

temperatura é de fundamental importância para o estudo de outros assuntos como calor de 

reação e lei de Hess, e concluíram a partir da execução e análise dessas atividades realizadas 

que os estudantes aprenderam de maneira mais interessante esses conceitos, estando mais 

aptos a alçar outros níveis de conhecimentos.   

Em outro artigo, a proposta foi à aplicação de um jogo. Os jogos e as atividades 

lúdicas são reconhecidos de modo geral por professores e pesquisadores como uma alternativa 

interessante de ensino. Os autores Soares e Cavalheiro (2006) sugeriram a utilização de um 

jogo de tabuleiro conhecido por ludo, que segundo os autores é um jogo bastante conhecido 

entre crianças e jovens. O jogo foi intitulado de “Ludo Químico um jogo para discutir 

conceitos em termoquímica”, e foi elaborado de forma a incentivar os estudantes a 

entenderem a ação da energia nos processos endotérmicos (processos em que há absorção de 
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energia) e processos exotérmicos (processos em que há liberação de energia). O estudante iria 

no decorrer do jogo acumulando ou perdendo energia e com a energia adquirida ele a usaria 

para a aquisição de cartas, as quais estão equações químicas com valores termoquímicos de 

energia.  Após a aplicação do jogo em sala de aula concluiu que esse recurso é uma 

alternativa eficiente na discussão de acumulação, perda e ganho de energia em uma reação 

química, colabora com outros fatores pertinentes a sala de aula como disciplina da turma e 

interação entre estudante e professor.  A disciplina da turma e o envolvimento dos estudantes 

foram considerados significativos na aplicação do jogo, observando-se que os estudantes se 

sentiram motivados e atraídos pelo assunto. Apenas 5% dos estudantes não se envolveram 

completamente na atividade, alegando que jogo é coisa para criança. 

Utilizar metodologias diferenciadas como aulas práticas ou lúdicas para o ensino de 

química pode favorecer e enriquecer o aprendizado tornando-o mais interessante, embora a 

maior parte das aulas ainda aconteça de forma expositiva (CÂMARA, 2015). A aula 

expositiva segundo Fernandes (2011) é uma prática pedagógica utilizada desde a idade média, 

sendo o único procedimento empregado em sala de aula durante séculos e consiste na 

exposição oral ou escrita do conteúdo pelo professor, sendo ele o foco e o centro das atenções, 

portanto seu conhecimento não é questionado e os estudantes são agentes passivos no 

processo da aprendizagem. No entanto, esse processo de ensino e aprendizagem tradicional a 

partir da influência de pesquisadores importantes como Piaget (1986-1980), Vygotsky (1896-

1934) e Ausubel (1918-2008), se tornou ultrapassado e a escola passou a valorizar outras 

formas de ensinar, como aquelas que envolvem a resolução de problemas, os trabalhos em 

grupo, os jogos e as pesquisas. Atualmente mesmo as aulas expositivas se tornaram mais 

dialógicas.  Para Moraes (2002),quando se insere o diálogo, a aula se torna mais interessante e 

motivadora.   

De acordo com Freire e Shor (1986), a aula expositiva dialógica é importante porque 

valoriza a experiência cotidiana dos estudantes e a relaciona com o assunto em estudo. 

Contrapondo a aula tradicional, durante a aula dialógica expositiva os conhecimentos 

apresentados pelo professor podem ser questionados e redescobertos pelos estudantes a partir 

do confronto com a realidade conhecida. Lopes (1991) afirma que a partir do diálogo os 

estudantes são despertados para observar melhor a realidade à sua volta e para estarem atentos 

aos acontecimentos fora dos limites da instituição de ensino, tornando, consequentemente, 

pesquisadores ativos do conteúdo junto com o professor.  Para a eficácia dessa metodologia e 

para que ela seja aplicada de forma a contrapor a aula expositiva tradicional, Lopes (1991) 
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aponta alguns fatores importantes nessa interação professor-estudante durante a desenrolar da 

aula expositiva dialógica. Entre esses fatores se destacam a problematização e a pergunta.  

A problematização consiste em trazer a tona determinado assunto, convidando os 

estudantes a refletir sobre ele, é questionar determinadas situações, fatos, fenômenos e ideias, 

a partir de alternativas que levem à compreensão do problema em si, de suas implicações e 

buscar caminhos para sua solução. A pergunta é uma frase a ser utilizada pelo professor com 

o intuito de convidar os estudantes a dar uma explicação, uma informação, uma pista a 

respeito da problematização. Segundo Freire e Shor (1986), estabelecer respostas não provoca 

curiosidade nem produção do conhecimento. Por conseguinte o professor pode instigar os 

estudantes a levantar questionamentos e por meio do diálogo e de múltiplas respostas 

chegarem a um consenso em conjunto. Para esse professor todas as perguntas são importantes, 

cabendo a ele valorizar todas as dúvidas, mesmo que a seu ver algumas perguntas sejam 

“boba”, sem sentido, ingênua ou despropositada. Cabe ao professor ajudar o estudante a 

reformular sua pergunta e a partir de então ensina-lo até mesmo a perguntar.  

O entusiasmo do professor, também é primordial durante a aula dialógica expositiva. 

Um professor entusiasmado e motivado que valoriza o conteúdo ensinado contamina 

positivamente os estudantes e consegue mesmo diante de assuntos mais complexos lhes 

despertarem o interesse em aprender. Segundo Gil (2008), 

Também é importante para favorecer o aprendizado dos estudantes que o professor 

se mostre entusiasmado com a matéria. Professores habilidosos conseguem fazer 

com que conteúdos áridos se tornem interessantes. Mas infelizmente há professores 

que demonstram tão pouca emoção quando apresentam a matéria que os alunos 

ficam duvidando de sua importância.  

Professores entusiasmados e bem preparados são capazes de interagir com os 

estudantes ao falar sobre os conteúdos científicos. São capazes de fazer perguntas que levam 

os estudantes a pensar e articular suas ideias em palavras, apresentando pontos de vista 

diferentes. É capaz de liderar as discussões com toda a classe, conduzindo continuamente os 

estudantes a progredirem no conhecimento a partir da liberdade de dialogar. 

Outro aspecto considerável é a valorização das diferenças existentes dentro da sala 

de aula. De acordo com Vygotsky (1991) há estudantes com níveis de desenvolvimento 

diferentes, alguns mais adiantados e outros que ainda precisam de apoio para dar seus 

primeiros passos. Existindo dois níveis de desenvolvimento, sendo o real e o proximal. O real 

engloba as funções mentais que já estão completamente desenvolvidas pela criança como 

habilidades e conhecimentos já adquiridos, sendo este estimado pelo que uma criança 
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consegue realizar sozinha e o outro nível seria estimado por habilidades que ela conseguiria 

fazer ou alcançar com a ajuda de um colega ou do próprio professor e foi batizado pelo 

próprio Vygotsky de “proximal” ou “zona de desenvolvimento proximal”. 

O conceito de zona de desenvolvimento proximal elaborado por Vygotsky consiste 

na distância entre as práticas que uma criança já domina e as atividades nas quais ela ainda 

depende de ajuda. É o caminho entre esses dois pontos que ela pode se desenvolver 

mentalmente por meio da interação e da troca de experiências.   

A zona de desenvolvimento proximal define aquelas funções que ainda não 

amadureceram, mas que estão em processo de maturação, funções que 

amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário. Essas funções 

poderiam ser chamadas de “brotos” ou “flores” do desenvolvimento, ao invés de 

“frutos” do desenvolvimento. O nível de desenvolvimento real caracteriza o 

desenvolvimento mental retrospectivamente, enquanto a zona de desenvolvimento 

proximal caracteriza o desenvolvimento mental prospectivamente (Vygotsky, 1998, 

p. 113). 

É de responsabilidade dos professores estimar o potencial dos estudantes e colocá-los 

no caminho do melhor aprendizado possível, considerando que cada estudante apresenta 

habilidades individuais distintas e que avança em seu próprio ritmo. Sendo uma oportunidade 

para o professor de sinalizar novas estratégias em sala de aula que promova a troca de 

experiências e ajude os estudantes menos adiantados a alcançarem o nível de 

desenvolvimento desejado.  
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METODOLOGIA 

4.1. Contexto da Pesquisa 

A estratégia de ensino foi aplicada em nove aulas de cem minutos, perfazendo um 

total de dezoito horas/aula, incluindo as aulas dialógicas expositivas, atividades experimentais 

e atividade lúdica. As atividades se encontram nos Anexos I a VI. Uma descrição preliminar 

de todas as aulas do processo envolvendo a ordem de execução das atividades, as ações 

realizadas são apresentadas na Tabela 4. Essa descrição tem por objetivo propiciar uma noção 

geral da estratégia de ensino utilizada, para que o leitor deste trabalho consiga situar os 

momentos que serão destacados durante o processo de análise da pesquisa realizada a partir 

da sequência didática aplicada, aula dialógica expositiva, aula experimental e atividade lúdica.  

Nas primeiras aulas da sequência didática, os estudantes foram instigados a resgatar 

os conceitos de calor, caloria, energia, temperatura e suas relações com as calorias dos 

alimentos. Eles foram conduzidos a pensar de um nível geral (senso comum) para um nível 

específico (contexto científico).  

A segunda parte da sequência didática, ao utilizar o calorímetro construído a partir de 

materiais alternativos, os estudantes tiveram a oportunidade de simular uma situação real de 

determinação das calorias presentes em um determinado tipo de alimento, o amendoim, além 

de analisar, levantar hipóteses e efetuar os cálculos necessários.   

Na terceira parte da sequência com a realização da atividade lúdica, os estudantes 

tiveram a oportunidade de reformular, repensar e socializar suas ideias em relação aos 

conceitos abordados, relacionando-os ao dia-a-dia de cada um.   

Finalmente houve a apreciação final da estratégia, momento em que os estudantes 

tiveram a oportunidade de refletir sobre a sua própria aprendizagem e a relevância das 

atividades realizadas. Em relação às questões apresentadas na sequência, os questionamentos 

foram paulatinamente sendo direcionados para o contexto científico, buscando enfatizar a 

atenção nos aspectos envolvendo os conceitos no âmbito da ciência.  

Como destacado anteriormente, a Tabela 4 fornece uma primeira noção das atividades 

desenvolvidas na estratégia e de seus propósitos em relação ao ensino fundamentado na 

sequência didática. Porém, para uma compreensão mais ampla do processo realizado nessa 

turma, serão ressaltados, a seguir, mais alguns detalhes das atividades desenvolvidas. 

4.2. A aula dialógica expositiva e o ensino de Termoquímica 

A aula dialógica expositiva, segundo Lopes (1991) é uma estratégia de ensino que 

pode ser descrita como uma exposição de conceitos com a participação ativa dos estudantes 

na qual o conhecimento prévio é extremamente importante. De acordo com Adorni (2012), a 
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aula dialógica expositiva cumpre o papel de fazer o intercâmbio de experiências que 

ultrapassa a fórmula simples de perguntas e respostas e proporciona uma troca de 

conhecimentos por meio da qual professor e estudantes reaprendem, por intermédio da 

descoberta coletiva, novas interpretações do saber sistematizado.  

Através da aula dialógica expositiva foi desenvolvido com os estudantes os conceitos 

de calor, energia, temperatura, caloria e a relação desses conceitos com as calorias dos 

alimentos. Inicialmente com abordagens menos técnicas de exemplos presentes no cotidiano 

dos estudantes, ela foi considerada como o ponto de partida para compreender o que o 

estudante entende sobre o conteúdo em estudo e para fazer o levantamento de suas 

concepções sobre o tema. O que possibilitou a pesquisadora estabelecer uma relação entre a 

experiência vivenciada no cotidiano dos estudantes em relação aos conceitos abordados e 

valorizar conhecimento prévio desses estudantes. Pois de acordo com Lopes (1991), ouvindo 

cada estudante falar sobre sua realidade, sua experiência de vida no contexto em estudo, o 

professor caminha com eles na busca de uma compreensão crítica, e ao mesmo tempo 

científica, na realidade global. Sendo também uma possível alternativa para substituir a aula 

expositiva tradicional, transformando a sala de aula em um ambiente propício à reelaboração 

e produção de conhecimentos (LORENCINI, 1995, p.106). 

Com o intuito de proporcionar um ambiente diferente, ao início da aula dialógica 

expositiva os estudantes foram conduzidos à biblioteca da escola, para que pudessem sair do 

ambiente natural de sala de aula. As carteiras foram retiradas da frente dos estudantes para 

que ficassem mais próximos uns dos outros e da professora pesquisadora. O conteúdo 

programático da aula dialógica expositiva foi projetado em um recurso didático apropriado 

Antes da realização da aula, foi explicado aos estudantes que seria uma aula dialógica 

expositiva, portanto eles teriam toda a liberdade de se pronunciarem a qualquer momento, 

podendo interromper a aula quando quisessem fazer algum comentário ou pergunta. Durante o 

desenvolvimento da aula dialógica expositiva, tentamos abordar de forma clara e objetiva os 

conceitos de calor, caloria, temperatura e energia utilizando de exemplos do cotidiano 

relacionado à temática caloria dos alimentos.  

Ao introduzir a aula, foi questionado aos estudantes quanto ao conceito da palavra 

termoquímica e após ouvir as opiniões de alguns prosseguimos com a explicação mais 

adequada. Nesse momento também foi esclarecido a eles a diferença entre reações 

exotérmicas e endotérmicas. A aula seguiu nesse ritmo, sempre oportunizando e direcionando 

as perguntas para os estudantes e deixando que eles mesmos cheguem às respostas, mas 

sempre intermediando e esclarecendo as dúvidas surgidas. 
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Os conceitos questionados aos estudantes são quanto à definição de calor, energia, 

temperatura, calorias e calorímetro, bem como a relação deles com o nosso cotidiano. Eles 

também foram instigados a sugerirem exemplos para melhor exposição dos conceitos e após o 

diálogo e as explicações eles foram questionados sobre qual a relação de tudo que se foi 

falado e as calorias dos alimentos e também sobre a importância de analisar os rótulos dos 

alimentos antes de ingeri-los, bem como a diferença entre light e diet.  

4.3 A atividade experimental - uma simulação do cotidiano e uma metodologia 

motivadora 

Foi desenvolvido com os estudantes um experimento que utilizou um calorímetro 

confeccionado com materiais alternativos.  Segundo Novais (2010), calorímetros, são 

aparelhos utilizados para determinar a quantidade de calor liberado ou absorvido durante o 

transcorrer de uma mudança de estado físico ou de uma reação química. O calorímetro 

utilizado tem como princípio básico de funcionamento a absorção de energia liberada na 

combustão do alimento utilizado, o caroço de amendoim, através de um reservatório de água, 

que em nosso caso foi uma latinha de alumínio.  Ao queimar o alimento a energia liberada 

pela sua combustão transmite calor para a água, ocorrendo assim uma mudança de 

temperatura da água. A temperatura da água no reservatório foi medida antes da queima do 

alimento, ou seja, no começo do experimento e após a queima do alimento, no fim do 

experimento. Utilizando o calor específico da água (1 cal/g.°C), conhecendo a massa de água 

no reservatório e aplicando os dados na equação Q = m . c. ∆t, calculamos a energia liberada 

pelo alimento.  

Segundo Usberco (2005), quando a amostra de um alimento é colocada na câmara de 

combustão, no calorímetro, o calor liberado na queima do alimento é absorvido pela água 

contida no calorímetro, sofrendo aumento de temperatura. A partir da variação de temperatura 

sofrida pela água e sua massa, podemos calcular a quantidade de energia liberada na 

combustão da amostra de alimento, através da fórmula: Q = m . c . ∆T 

Nessa expressão:  

Q = quantidade de calor absorvido pela água 

m = massa de água (em gramas) 

c = calor especifico da água = 1 cal . g
-1

 . ºC
-1

 

∆T = variação de temperatura (tfinal – tinicial)                                                                  

Após essa breve explicação sobre o calorímetro e sobre como medir o conteúdo 

energético dos alimentos bem como as unidades utilizadas, iniciou-se a explicação dos 

procedimentos metodológicos da atividade experimental. A turma foi dividida em grupos e a 
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atividade experimental consistiu em determinar o conteúdo energético de um caroço de 

amendoim usando materiais alternativos, como latas e fios.  

 

Figura 2: Calorímetro 

Assim, o processo foi realizado como o indicado na Figura 2. 

 

Figura 3: Calorímetro de Amendoim. Fonte: educador brasil escola 

Houve envolvimento e empenho por parte de todos os estudantes participantes. Após 

a realização da atividade experimental a professora discutiu com os estudantes os possíveis 

erros e acertos no desenvolvimento da experimentação e efetuaram os cálculos necessários 

para a determinação do conteúdo energético do caroço de amendoim. 

Após a realização da atividade experimental e a realização dos cálculos necessários 

foi feito uma comparação com o valor do conteúdo energético demonstrado no rótulo da 

embalagem do amendoim com o valor experimental calculado. O que possibilitou uma 

discussão com os estudantes permitindo o levantamento dos possíveis erros e acertos no 

desenvolvimento da experimentação. 

Embora nosso calorímetro seja rudimentar, ao realizarem essa atividade os 

estudantes tiveram a possibilidade de confrontar a simulação envolvendo o cálculo do 

conteúdo energético presente em um caroço de amendoim. O que possibilitou a assimilação 

de alguns dos conceitos propostos nesse trabalho como calor, temperatura, energia e calorias, 

referente ao ensino de termoquímica, além de fazer uma correlação entre a teoria e a prática. 

De acordo com Rizzi (2011) o uso da atividade prática, dá condições ao estudante para 

estabelecer relações entre a teoria, a prática e a realidade, oportunizando uma visão crítica e 

criativa. Russel (1994) ressalta que quanto mais integrada à teoria e a prática, mais sólida se 
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torna a aprendizagem de química que cumpre sua verdadeira função dentro do ensino, 

contribuindo para a construção do conhecimento químico, não de forma linear, mais 

transversal. Dessa forma não apenas se trabalha a química no cumprimento da sua sequência 

de conteúdo, mais interage o conteúdo com o mundo vivencial dos estudantes de forma 

diversificada, associada à experimentação do dia a dia, aproveitando suas argumentações e 

indagações.  

Embora tenha-se realizado alguns cálculos relacionados à quantidade de calor 

absorvida pela água ao queimar o caroço de amendoim no calorímetro alternativo, o principal 

enfoque do experimento foi possibilitar uma discussão sobre os conceitos de calor, energia, 

temperatura e caloria favorecendo a assimilação do que foi tratado na aula dialógica 

expositiva  proporcionando assim uma melhor organização do conhecimento (DELIZOICOV, 

1994). 

A atividade experimental foi proposta nesse trabalho visando investigar o 

aprendizado dos estudantes quando envolvidos em uma atividade experimental com o intuito 

de despertar um maior grau de interesse pelos estudantes, pois no ensino tradicional o 

estudante tem uma ação passiva e é frequentemente tratado como um mero ouvinte. De 

acordo com Carvalho (1998) a experimentação na sala de aula é uma maneira do estudante ter 

contato com a matéria, pois estimula a potencialização de seu aprendizado. Segundo Santana 

(2006) o ensino de química é tradicionalmente através de memorização e repetição de 

fórmulas, nomes e cálculos, não apresentando coerência entre o que se aprende em sala de 

aula com o que é vivenciado e observado pelos estudantes no ambiente. A química então para 

o estudante passa a se tornar uma disciplina sem sentido, levando-os a questionar o objetivo 

de estudá-la. Por outro lado, quando é demonstrada ao estudante a importância real dessa 

ciência, proporcionando-lhe um desenvolvimento intelectual crítico sobre as situações 

cotidianas e com possibilidade de intervenção no mundo que o cerca, aprender química se 

torna muito mais interessante e prazeroso. Para Carvalho (1999) a utilização de experimentos 

pode desenvolver a compreensão de conceitos e é uma forma de levar o estudante a participar 

de seu processo de aprendizagem, saindo de uma postura passiva. 

Vários outros pesquisadores Giordan (1999), Moreira (1982), Salvadego e Laburú 

(2009), Guimarães (2009), Lima (2000), defendem a aplicação das aulas experimentais como 

uma estratégia de ensino eficiente. Em seus trabalhos alguns destes pesquisadores relatam que 

uma atividade experimental não está associada a aparatos sofisticados, mas a sua organização, 

discursão e análise, com interpretação de fenômenos químicos. A aula experimental não 

invalida a aula teórica, pois esta é extremamente importante na aprendizagem dos conteúdos. 
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Com relação à contextualização no ensino de química, Lima (2000) diz que a ausência dela é 

um fator na rejeição dos estudantes pela química. 

Rizzi (2011), também relata a importância da contextualização no ensino, afirmando 

que essa metodologia é defendida por diversos pesquisadores e profissionais da educação, 

pois essa possibilita ao estudante uma educação para a cidadania concomitante com uma 

aprendizagem significativa. O uso da experimentação como parte dessa contextualização e 

aproximação do estudante com a atividade prática, dando condições a ele de fazer esse gancho 

entre a teoria, a prática e a realidade, tendo uma visão crítica e criativa. Segundo a autora cabe 

ao professor levar o conhecimento químico ao estudante, pois em sua grande maioria esse 

conhecimento só é possível com ajuda do professor especializado e bem preparado, visto que 

aprender ciências não é nada fácil. O interessante dessa atividade é que ela pode ser aplicada 

em qualquer escola ou espaço, visto que utiliza material de fácil aquisição e baixo custo. 

4.4. A atividade lúdica 

O caráter lúdico de uma atividade pode estimular a aprendizagem criando um 

ambiente propício e agradável. No entanto, muitos educadores questionam se é possível 

aprender brincando. Soares (2004) afirma que os jogos e as atividades lúdicas têm caráter 

cognitivista e construtivista e contribui para a socialização do indivíduo e explica que o 

cognitivismo é uma teoria que trata principalmente dos processos mentais, da atribuição de 

significados, da compreensão, da transformação, armazenamento e uso da informação 

envolvida na cognição. A cognição se dá por construção chegando ao construtivismo. As 

atividades lúdicas constituem um método de instrução, discursão e explicitação de ideias, 

despertando o interesse dos participantes.  Jean Piaget (1965), afirma que os jogos são 

essenciais na vida da criança, propondo em suas obras experiências lúdicas destinadas às 

crianças. Nesse contexto acreditamos que o desenvolvimento de uma atividade lúdica 

relacionado ao tema calorias dos alimentos e o ensino de termoquímica, poderia contribuir 

para o entendimento dos estudantes sobre os conceitos analisados. 

Para Soares (2004):  

“O manuseio é uma interação muito positiva, o que pode marcar em menor 

ou maior grau a pessoa. Ele é importante à medida que proporciona um 

acesso lúdico ao conhecimento, implícito no material. A interação física e 

motora admite uma correspondência intelectual, pois na medida em que a 

pessoa opera e manuseia um brinquedo ou simulador ou participa de uma 

atividade lúdica, sua atuação está voltada para si, como pessoa, e não para 

o brinquedo, afinal, quem se diverte é a pessoa e não o brinquedo” (p.48).  
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Quanto à realização das atividades lúdicas desde que bem organizadas pode 

possibilitar divertimento e aprendizado propiciando a contextualização e o aprendizado, visto 

que a ludicidade contribui para relacionar e contextualizar o conhecimento cotidiano com o 

conhecimento científico adquirido pelo estudante, além de mostrar que a química está 

presente em tudo e que não é difícil (MACEDO, 2012). Soares e Cavalheiro (2006), 

acreditam que o uso de jogos como uma estratégia de ensino pode possibilitar a compreensão 

de conceitos de química até mesmo por estudantes que apresentam dificuldade de 

aprendizagem ou de aspecto disciplinar, pois permite um maior envolvimento desses 

estudantes. Nesta perspectiva de interação positiva e de proporcionar acesso lúdico ao 

conhecimento, o ensino-aprendizagem de conceitos de termoquímica como energia, calor, 

temperatura e caloria associado à temática caloria dos alimentos, foi desenvolvida uma 

atividade lúdica como parte integrante da sequencia didática proposta com os estudantes 

investigados nessa pesquisa.  

A atividade lúdica consistiu inicialmente na divisão de quatro grupos dentre os 

estudantes da classe, que ocorreu de forma aleatória. Formado os grupos sugeriu que os 

estudantes escolhessem um nome para cada grupo, solicitando a eles que fossem nomes 

criativos e relacionados ao tema. Em seguida os estudantes foram orientados com relação às 

regras da atividade lúdica (Anexo III). A atividade consistiu basicamente em duas etapas, 

sendo a primeira de perguntas e respostas (Anexo IV) e a segunda da resolução de um 

exercício desafio (Anexo V) diferente para cada grupo. As respostas corretas as perguntas 

deram direito as equipes de adquirirem cartas de alimentos que eles julgassem como sendo 

necessária a uma dieta equilibrada e saudável. A resposta errada correspondia à aquisição de 

cartas correspondentes a alimentos de conteúdo energético mais elevado e prejudicial à saúde.  

 

Figura 4: Cartas alimentares utilizadas na atividade lúdica  

A segunda etapa da atividade consistiu na resolução de um exercício desafio, em que 

foi feita uma analogia entre a resolução correta do desafio e a prática de uma atividade física. 

Ao final, foi projetada uma tabela com as imagens de todas as cartas alimentares e seus 
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respectivos conteúdos energéticos para que a equipe somasse a pontuação correspondente às 

cartas adquiridas. A equipe que conseguiu obter cartas correspondentes a alimentos servidos 

normalmente em café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar e concomitante a isso 

resolveu o exercício desafio, alcançou uma pontuação menor e foi à equipe vencedora. 

4.5. Palestra com as nutricionistas 

Duas profissionais da área de nutrição foram convidadas a participarem das 

discussões. Duas aulas da sequência didática foram enriquecidas pelas nutricionistas com 

explanações sobre dicas de alimentação saudável, obesidade, índice de massa corporal (IMC), 

análise de rótulos e diferença entre light e diet. As profissionais ressaltaram a importância da 

prática de exercícios físicos e ofereceram aos estudantes acompanhamento nutricional gratuito 

para os que se interessaram na Clínica Escola em que atuam. 

Segundo as nutricionistas a alimentação saudável envolve a escolha de alimentos que 

garantam não só o peso ideal como também a prevenção de doenças e que as dietas são 

rotinas alimentares que tentam atingir um determinado objetivo, mas nem sempre vão ao 

encontro do conceito de alimentação saudável. Também ressaltaram que a alimentação 

equilibrada deve ser variada, colorida e ter proporções adequadas de carboidratos, proteínas e 

lipídeos, distribuídos entre quatro a seis refeições diárias, explicando a importância e a função 

desses principais componentes alimentares. Quanto ao balanço energético, as nutricionistas 

explicaram que essa é a chave para o aproveitamento de todos os alimentos e bebidas em um 

estilo de vida saudável e ativo que inclua uma dieta com base no equilíbrio, na variedade, na 

moderação e na atividade física regular. O balanço energético remete a relação entre as 

calorias (energia) consumidas em alimentos e bebidas e as calorias (energia) dissipadas pelo 

corpo. Quando a ingestão de calorias é igual ao gasto de calorias, o peso corporal se mantém 

estável, o que é uma condição desejável para adultos que estão com um peso saudável. 

Quando a ingestão excede muito o gasto, o peso corporal aumenta. Quando se queimam mais 

calorias do que as que são consumidas, ocorre a perda de peso. Os estudantes tiveram 

oportunidade de esclarecer suas dúvidas e desta forma houve uma considerável contribuição 

ao trabalho desenvolvido. 

4.6. Resumo das atividades desenvolvidas durante a pesquisa  

A seguir apresenta-se a Tabela 4 com o resumo de todas as atividades desenvolvidas 

ao longo da pesquisa bem como os instrumentos utilizados na aplicação da sequência didática. 
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Tabela 4. Resumo das atividades realizadas com os estudantes participantes durante a pesquisa 

Mês/Encontro Assunto Atividades Desenvolvidas Instrumentos para a 

pesquisa 

Fevereiro Contato da pesquisadora 

com estudantes 

participantes e professor 

regente da disciplina 

Apresentações da 

pesquisadora e do projeto 

 

Fevereiro  Entrega dos termos para 

o professor da disciplina, 

estudantes e responsáveis 

  

Fevereiro Aplicação do 

Questionário 

Concepções prévias dos 

estudantes sobre os 

conceitos relacionados 

 

Fevereiro Aula Dialógica 

Expositiva com a 

pesquisadora 

Interação entre a 

pesquisadora e os 

estudantes participantes 

em uma aula dialógica e 

expositiva  

Gravação áudio e vídeo 

Março Atividade Experimental Desenvolvimento da 

Atividade Experimental e 

Discussão entre 

pesquisadora e estudantes 

Gravação áudio e vídeo 

Abril 

 

Atividade Lúdica Desenvolvimento, 

aplicação da Atividade 

Lúdica e Discussão. 

Gravação áudio e vídeo 

Abril Palestra Educativa com 

as Nutricionistas 

Informações 

complementares sobre 

alimentação saudável e 

energético dos alimentos 

 

Abril Entrevistas Realização de entrevistas 

com cinco estudantes 

participantes 

Gravação áudio e vídeo 
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COLETA E ANALÍSE DOS DADOS 

5.1 A coleta dos dados 

A pesquisa foi realizada em uma escola particular localizada na cidade de 

Ipatinga/MG. A coleta de dados foi realizada nos espaços da escola como sala de aula, 

biblioteca e laboratório em tempo previamente combinado com a instituição. A aplicação da 

proposta ocorreu durante o período normal das aulas de química em uma turma composta por 

trinta estudantes do segundo ano do ensino médio com faixa etária variando de 15 a 17 anos 

(média de 16 anos). A pesquisa iniciou logo após a aprovação do projeto pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto com o consentimento da direção da 

escola, dos estudantes, dos responsáveis dos estudantes e do professor regente da turma, 

seguindo os trâmites legais. Esse processo de ensino ocorreu com a participação ativa dos 

estudantes e por uma ação colaborativa associada a muita reflexão, por parte dos estudantes e 

do professor regente da turma, durante todo o processo. Minha atuação se deu como 

professora regente e observadora da turma na qual se coletou os dados analisados nesse 

trabalho.  

Ferreira (2006) destaca que é desejável que o pesquisador desenvolva uma postura 

eclética, fazendo uso de vários instrumentos de coleta de dados. Sendo assim, essa pesquisa 

contou com vários instrumentos de coleta de dados, organizados em torno de ações 

previamente planejadas, com o objetivo de avaliar as contribuições de ensino propostas na 

aprendizagem dos estudantes. Os instrumentos e métodos utilizados na pesquisa foram: 

questionário (Anexo I), relatório da atividade experimental (Anexo II), exercícios da atividade 

lúdica (Anexo III), exercícios desafio (Anexo IV), entrevistas (Anexo IX), gravação de áudio 

e filmagens, registros produzidos pelos estudantes em cada atividade e anotações da 

pesquisadora.  

O questionário buscou informações acerca do conhecimento dos estudantes sobre a 

compreensão de conceitos como calor, caloria, temperatura e energia e a relação desses 

conceitos com o tema calorias dos alimentos. Optou-se pela escolha do questionário devido 

sua objetividade e grande importância em estudo científico. As questões do questionário 

(Anexo I) foram aplicadas antes da intervenção didática. As questões foram divididas em 

discursivas e de múltipla escolha. As questões tiveram como objetivo identificar concepções 

dos estudantes sobre o os conceitos calor, temperatura, caloria e energia relacionados ao tema 

caloria dos alimentos. 

O registro em vídeo foi feito de todas as aulas ministradas, englobando tanto as 

partes expositivas quanto as discussões, sejam gerais entre estudantes e professora, ou as 
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discussões da professora com cada um dos grupos ou, ainda, algumas discussões dos 

estudantes em cada grupo. A filmagem objetivou coletar dados relativos ao processo de 

ensino-aprendizagem, assim como captar as reações dos estudantes em relação às atividades 

propostas. Como dispúnhamos de uma única filmadora, a gravação em vídeo de todos os 

momentos de discussão em cada um dos grupos ficou inviabilizada. Porém, o objetivo 

principal dessa gravação foi tentar fornecer dados relativos ao processo como um todo, 

buscando registrar, principalmente, a participação de cada indivíduo nas discussões dos 

grupos e com a turma. As atividades realizadas durante as aulas tinham questões com o 

objetivo de investigar o conhecimento prévio dos estudantes e avaliar o processo de ensino-

aprendizagem que os estudantes vivenciaram. As questões aplicadas durante a atividade 

lúdica foram questões de vestibulares ou adaptadas.  

As entrevistas foram previamente agendadas e realizadas com cinco estudantes, após 

escolha aleatória entre os estudantes que responderam ao questionário e participaram de todas 

as atividades realizadas. A entrevista permitiu a captação imediata de informações sobre o 

desenvolvimento das aulas na concepção dos estudantes participantes em uma ótica 

discursiva. 

As discussões durante as aulas buscaram avaliar a coerência, clareza e a objetividade 

das questões, o que resultou em uma maior fidelidade no processo avaliativo. As questões 

tinham o objetivo de verificar o conhecimento químico relacionado ao cotidiano dos 

estudantes e foram aplicadas no decorrer da pesquisa e no final dela.  

5.2. Apresentação da análise dos dados  

A análise dos dados ocorreu em quatro momentos distintos. Num primeiro momento 

foram analisados os dados dos questionários a fim de levantar as concepções dos estudantes 

sobre conceitos relacionados à termoquímica e as calorias dos alimentos. Em um segundo 

momento foi analisado o diálogo que transcorreu durante a aula dialógica expositiva entre a 

pesquisadora e os estudantes sobre o conceito de caloria. Na sequência analisamos os 

registros da atividade experimental e da atividade lúdica produzida pelos estudantes durante a 

realização das mesmas. Por fim, foram analisadas as respostas referentes à entrevista realizada 

com cinco estudantes escolhidos aleatoriamente. 

Os dados coletados através da aplicação da sequência didática foram analisados pelo 

método de análise de conteúdo, que de acordo com Moraes (1999), constitui uma metodologia 

de pesquisa usada para descrever e interpretar o conteúdo das mensagens, utilizando 

procedimentos sistemáticos, organizados e criteriosos, com o intuito de atingir a compreensão 

dos significados. As etapas desse método de análise descritas por Moraes (1999) estão 



 

41 

relacionadas às diferentes informações analisadas, ao agrupamento dos dados considerando a 

parte comum entre eles e a descrição e compreensão mais abrangente do conteúdo das 

mensagens. 

5.3. Concepções prévias dos estudantes sobre os conceitos de caloria, energia, calor e 

temperatura 

5.3.1 Concepções prévias sobre o conceito de caloria 

Um dos questionamentos feitos aos estudantes participantes foi a respeito de suas 

concepções sobre o termo caloria e sua relação com os alimentos. A Figura 5 a seguir 

apresenta as categorias e respostas oriundas da pergunta: “Qual a relação entre o termo 

calorias e os alimentos?” 

 

Figura 5. Concepções dos estudantes sobre a relação entre o termo calorias e os alimentos. 

Algumas das respostas dos estudantes estão transcritas abaixo.  

Estudante 1: “Cada alimento possui seu percentual de calorias”. 

Estudante 2: “Alguns alimentos possuem uma quantidade excessiva de calorias, esta 

pode trazer consequências ao corpo, caso usadas em excesso”. 

Estudante 3: “Alimentos gordurosos tem muitas calorias, o que resulta em gorduras 

no corpo”. 

Estudante 4: “Os alimentos ao serem ingeridos fornecem calorias, que no corpo são 

convertidos em energia”. 

Podemos observar na Figura 5, que 90% dos estudantes apresentaram respostas 

superficiais, pois nenhum deles definiu realmente o termo, embora seja um termo comum em 
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nosso cotidiano, porém de pouca compreensão científica por parte dos estudantes e 10% dos 

estudantes não quiseram responder ou não souberam explicar. Portanto, nenhum deles 

apresentou uma definição clara do termo. De acordo com as respostas dos estudantes, o termo 

caloria, muitas vezes confundido com o termo energia e está presente dentro dos alimentos 

que quando ingeridos leva a engordar. O termo caloria não é o mesmo que energia e não pode 

ser confundido com matéria, ou seja, com o que existe dentro dos alimentos, o termo caloria, 

segundo Mol (2000) trata de uma unidade de energia que se refere à capacidade dos alimentos 

em fornecer energia ao organismo, e caloria é a quantidade de energia ou calor necessária 

para elevar a temperatura de um grama de água em 1ºC, que pode ser expressa mais 

comumente em quilocalorias (kcal) ou calorias (cal). 

5.3.2 Concepções prévias sobre o conceito de energia  

O termo energia é comum no cotidiano, aparecendo em diversos contextos, 

principalmente quando se refere aos tipos de energia como a solar, elétrica, mecânica, nuclear 

e outras mais. Porém a definição desse termo é controversa para muitos estudantes. Com o 

objetivo de conhecer as concepções espontâneas dos estudantes sobre o conceito de energia, 

foi proposta a questão dissertativa “O que você entende por energia?” 

Dos trinta (30) estudantes investigados, quatro deixaram a questão em branco ou 

disseram não saber explicar (13,0%) e os demais, vinte e seis (26) estudantes (87%), deram 

respostas que puderam ser agrupadas em três categorias: algo que produz movimentos, fonte 

proveniente dos alimentos e calor de um corpo.  

 

                             Figura 6: Concepções dos estudantes sobre o conceito de energia. 
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Como observado na Figura 6, a maior parte dos estudantes (53%) pesquisados 

associa o conceito de energia a algo que é fornecido para produzir movimentos. O que é 

comum, visto que segundo Mortimer (1998) a definição clássica de energia está relacionada à 

capacidade de realizar trabalho pelas máquinas térmicas, que a partir da produção de vapor 

através da queima de combustíveis como a madeira, as movimentava. Outros 27% dos 

estudantes associam o conceito de energia a algo que é obtido através dos alimentos, alguns 

ainda justificaram com exemplos de alimentos chamados de “energéticos” e apenas 7% dos 

estudantes relacionam energia ao conceito de calor, deixando entender que quanto mais calor 

mais energia. 

Abaixo, a justificativa da classificação das respostas em cada uma das categorias: 

1. Algo que produz movimento: Dos trinta estudantes pesquisados, vinte e seis (26) 

estudantes responderam a essa questão, 16 respostas (53%) estavam relacionadas à produção 

de movimentos. 

“Energia é tudo aquilo que liga ou gera alguma coisa a funcionar.” 

“Energia é tudo aquilo que gera movimento.” 

2. Fonte proveniente dos alimentos: Entre os trinta estudantes investigados, oito (8) 

respostas (27%) indicavam está relacionadas a algo que provém dos alimentos e é necessário 

pra nossa sobrevivência e para movimentar-nos. 

“Para podermos movimentar algo ou nos movimentar precisamos de energia. Ela 

que nos faz movimentar e nos mantém acordados e vivos.” 

“Energia é uma fonte que os alimentos proporcionam ao corpo para nós 

sobrevivermos.” 

3. Calor de um corpo: Dos vinte e seis (26) estudantes que responderam à questão, duas 

respostas (7%) estavam relacionadas ao termo calor. 

“Energia corresponde ao calor de um corpo.” 

“Energia é o calor liberado por um corpo.” 

Neste processo investigativo das concepções dos estudantes sobre o conceito de 

energia, 13% dos estudantes investigados não souberam ou não responderam o que pensam 

sobre o conceito de energia. Um número significativo de estudantes relaciona o conceito de 

energia à produção de movimento (53%) e aos alimentos (27%) e um número menor de 

estudantes associa o conceito de energia ao mesmo que calor (7%). De acordo com as 

respostas obtidas a definição do termo energia para os estudantes é de difícil entendimento. 

Visto que a associação do termo energia à produção de movimento ou a alimentação ou ainda 
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ao calor, pode estar relacionada à abrangência do termo no sentido em que há diversos tipos 

de energia como energia solar, elétrica, mecânica, calorífica, nuclear, etc.  

5.3.3 Concepções sobre o conceito de calor 

O conceito de calor utilizado pela população é notoriamente estabelecido em senso 

comum como associado a uma temperatura elevada. Muitas vezes ouvem-se expressões 

como: "Que calorão!" ou "Que calor insuportável!”. A definição do termo calor erradamente 

associado a uma maior temperatura, enquanto a noção de frio está associada a uma menor 

temperatura.  

A questão “O que você entende por calor?” foi proposta com o objetivo de conhecer 

as concepções espontâneas dos estudantes sobre o conceito desse termo. 

Dos trinta (30) estudantes investigados, dois (7%) disseram não saber o que é calor 

ou não quiseram responder e os demais, vinte e oito (28) estudantes (93%), deram respostas 

que puderam ser agrupadas em duas categorias: transferência de energia entre dois corpos e 

sensação térmica e ou temperatura alta. 

 

                          Figura 7: Concepções dos estudantes sobre o termo calor. 

Como se pode notar na Figura 7, a maior parte dos estudantes (53%) pesquisados 

associa o conceito de calor à transferência de energia de um corpo a outro e 40% desses 

estudantes associam a sensação térmica a uma temperatura elevada.  

           Abaixo, a justificativa da classificação das respostas em cada uma das categorias: 
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1. Transferência de energia entre dois corpos: Dos vinte e oito (28) estudantes que 

responderam à questão, dezesseis (16) respostas (53%) estavam relacionadas à transferência 

de energia entre dois corpos. 

         “É a quantidade de energia transferida de um corpo a outro.” 

“Calor é a transmissão de energia entre dois corpos.” 

2. Sensação térmica ou temperatura elevada: Dos vinte e oito (28) estudantes que 

responderam à questão, doze (12) respostas (40%) estavam relacionadas à sensação térmica 

ou a um aumento de temperatura. 

“Calor é uma sensação de quente que temos quando ganhamos calor do ambiente.” 

“Calor corresponde à sensação térmica que sentimos quando tocamos algo ou 

estamos em um ambiente de temperatura elevada.” 

“Calor é a sensação térmica.” 

Dos estudantes pesquisados, a maioria afirmou que calor corresponde à transferência 

de energia entre dois corpos e o restante relacionou o tema à sensação térmica, mas não 

explicaram o que entendiam por sensação térmica e alguns até mencionaram como 

corresponder a um aumento de temperatura. Tais concepções foram desenvolvidas durante a 

intervenção didática de forma a auxiliar os estudantes a diferenciar sensação térmica, calor e 

transferência de energia. 

5.3.4 Concepções sobre o conceito de temperatura 

Temperatura é uma palavra reconhecida cognitivamente no cotidiano como o “grau 

de calor” que existe no ambiente ou em um determinado corpo. A questão “O que você 

entende por temperatura?” possibilitou conhecer as concepções dos estudantes sobre a 

definição de temperatura e quais associações eles inferiram sobre os termos energia e calor.  

Dos trinta (30) estudantes investigados, três (10%) disseram não saber ou não 

quiserem se pronunciar sobre o que pensam e os demais, vinte e sete (27) estudantes (90%), 

deram respostas que puderam ser agrupadas em três categorias: medida referente ao grau de 

agitação das moléculas, medida referente ao clima frio ou quente, medida referente à 

variação de quente e frio de um objeto. 
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  Figura 8: Concepções dos estudantes sobre a definição do termo temperatura. 

De acordo com a Figura 8, (56%) dos estudantes compreende que temperatura é uma 

medida relacionada ao grau de agitação das moléculas, uma minoria (7%), associa ao clima 

quente ou frio, relacionando aumento de temperatura com clima quente e menor temperatura 

com clima frio, e ainda 27% dos estudantes associa temperatura com uma medida para 

caracterizar objetos quando estão quentes ou frios. Abaixo, segue a transcrição das respostas 

dos estudantes de acordo com as categorias:  

1. Medida referente ao grau de agitação das moléculas: Dos trinta estudantes pesquisados, 

dezessete estudantes (56%) deram respostas sobre a definição de temperatura relacionada à 

agitação das moléculas. 

“Temperatura é o estado de agitação das moléculas medido em uma determinada 

unidade.”  

“Temperatura é o grau de agitação das moléculas.” 

“Temperatura pode ser definida como uma medida de agitação molecular.” 

“É uma medida de energia cinética média das moléculas.” 

2. Medida referente ao clima frio ou quente: Entre os trinta (30) estudantes apenas dois (2) 

estudantes responderam que a definição do termo temperatura está associada a uma variação 

de quente ou frio referente ao clima. 

“Temperatura corresponde a uma variação do clima e do ambiente.” 

”Temperatura é uma medida para classificar se o clima está quente ou frio.” 
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3. Medida referente à variação de quente e frio de um objeto: Oito (8) estudantes da turma 

investigada responderam que temperatura corresponde a uma medida para caracterizar objetos 

ou corpos quando estão quentes ou frios. 

“É o estado que se encontra um corpo, quente ou frio.” 

“Temperatura é o valor da sensação térmica quando tocamos um objeto.” 

“Medida da quantidade de energia se manifestando em um corpo.” 

Segundo Mortimer (1998), confusões entre a definição dos termos calor e 

temperatura são comuns entre os estudantes, pois concepções cotidianas de calor e 

temperatura estão enraizadas na linguagem cotidiana. Embora se equivocando na definição 

desses termos, a linguagem utilizada no cotidiano é entendida entre estudantes e cientistas, 

sendo inviável querer extingui-la. Corriqueiramente as pessoas afirmam que um agasalho está 

quente, embora ele seja apenas um isolante térmico que impede o corpo de trocar calor com o 

ambiente, mas seria embaraçoso chegar a uma loja para comprar uma “blusa de frio” e dizer 

para o vendedor que você quer uma blusa que seja um bom isolante térmico. Embora essa 

atitude talvez seja um passo a enculturação científica da sociedade. 

5.4. Análise da aula dialógica expositiva em relação ao termo caloria  

Nessa atividade da aula dialógica foram tratados todos os termos, mas nesse tópico 

as discursões foram sobre o termo caloria porque as respostas estavam mais coerentes com a 

pesquisa. Durante a aula dialógica ao serem questionados sobre a concepção termo caloria e 

sua relação com os alimentos, um estudante se pronunciou dizendo: 

Estudante 1: “Os alimentos fornecem calorias pra nós através dos alimentos”. 

Professora: “Peraí, se os alimentos fornecem calorias, calorias é algo que existe 

dentro dos alimentos?” 

Alguns estudantes da turma se pronunciaram dizendo que sim, um estudante 

justificou com a resposta: 

Estudante 2: “Calorias são os nutrientes que estão dentro dos alimentos”. 

Professora: “Então agora vocês estão me dizendo que caloria é o mesmo que 

nutrientes? É isso?” 

Alguns estudantes fizeram um sinal positivo, e outros ficaram em dúvida e não se 

pronunciaram. 

Estudante 03: “Tipo isso”. 

Professora: “Então, se calorias são nutrientes, calorias é uma substância, um 

composto. É isso que vocês estão me dizendo”?  

Estudante 04. “Uma substância ou uma junção de substâncias”. 
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Professora: “Então, se é um composto, eu posso achar a fórmula dela. Alguém já viu 

a fórmula ou já ouviu falar de um composto chamado caloria”?  

Após essa pergunta, todos ficaram pensativos e disseram que não. Nunca ouviram 

falar de um composto chamado caloria e nunca viram sua fórmula.  

Através do diálogo e da troca de experiências entre a professora e os estudantes, ou 

até mesmo entre os próprios estudantes, o conhecimento foi aos poucos desenvolvido. Para 

Vygotsky (1989), o professor e os colegas de uma classe formam um conjunto de mediadores 

que possibilita progressos no desenvolvimento da criança. Nessa perspectiva, não cabe 

analisar somente a relação professor-estudante, mas também a relação entre os próprios 

estudantes. A construção do conhecimento ocorre em conjunto, sem ignorar a ação 

intrapsíquica do estudante. Segundo Adorni (2012), a aula dialógica expositiva cumpre o 

papel de fazer o intercâmbio de experiências ultrapassando a fórmula simples de perguntas e 

respostas, proporcionando uma troca de conhecimentos por meio da qual professor e 

estudantes reaprendem, por intermédio da descoberta coletiva e de novas interpretações do 

saber sistematizado. Para compreender esses pensamentos, novas interferências da professora 

foram surgindo com o propósito de fomentar o diálogo. 

Professora: “Mas vocês já devem ter observado ou ouvido falar que nos rótulos dos 

alimentos indicam a quantidade de calorias presente naquele alimento, certo?” 

Diante da questão todos responderam positivamente. Foi apresentada a turma alguns 

rótulos de alimentos para constatar que os valores energéticos são expressos, em cal 

(calorias), em kcal (quilocalorias), ou em kJ (quilojoules). Os estudantes observaram o rótulo 

de uma embalagem de amendoim e constataram que seu valor energético é de 83 kcal = 349 

kJ para uma porção de 15 gramas.  

 

                          Figura 9. Rótulo de uma embalagem de amendoim. 

A partir da Figura 9 foi analisado o valor energético do rótulo, a professora 

questionou novamente os estudantes. 

Professora: “Observem que nesse rótulo está escrito: valor energético, então o que 

isso significa”? 
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Estudante 05. “Valor de energia” 

Professora: “Isso mesmo. Quantidade de energia do alimento expressa em kcal e kJ. 

Então podemos concluir que kcal e kJ são unidades do valor energético. Portanto, cal, kcal, J 

ou kJ, são unidades de energia, assim como outras, porém em se tratando de energia dos 

alimentos é mais comum expressar em cal, kcal ou kJ”. 

Pelas observações das discussões durante a aula dialógica expositiva sobre o termo 

calorias, foi possível observar que os estudantes apresentam dificuldades para compreender o 

significado científico do termo, embora relacionem sua definição aos alimentos. Segundo 

Mortimer (2003), um dos desafios de um ensino de qualidade atribuído de significados e 

relacionado ao cotidiano é encontrar um senso comum entre conhecimento popular e 

científico. A realização da aula dialógica expositiva, inicialmente com abordagens menos 

técnicas, com exemplos presentes no cotidiano dos estudantes, foi considerada como ponto de 

partida para iniciar o processo de compreensão do termo calorias. Foi possível estabelecer 

uma relação entre a experiência e o cotidiano do estudante em relação ao conceito abordado, 

valorizando o conhecimento prévio dos estudantes. De acordo com Gil (2009), essas 

interações com a sala de aula proporcionam ao professor interagir com os estudantes e avaliar 

o conhecimento deles em relação ao contexto estudado, acompanhando sua evolução crítica e 

científica. 

5.5.  Análise da atividade experimental  

A atividade experimental ocorreu no laboratório da escola e teve como principal 

objetivo reforçar e ampliar a definição dos conceitos calor, temperatura, energia e caloria, já 

previamente desenvolvida na aula dialógica expositiva, proporcionando uma relação entre 

teoria e prática (MORTIMER, 2008), reforçando a organização do conhecimento 

(DELIZOICOV, 1994). Ainda, através dessa atividade trabalhamos os termos equilíbrio 

térmico e troca de calor apresentada no calorímetro. 

Os estudantes, organizados em grupos, receberam o roteiro da atividade (Anexo II) e 

realizaram a prática com o auxilio da professora pesquisadora. Durante o decorrer da 

atividade experimental foram discutidos os conceitos propostos e os estudantes responderam 

quatro questões discursivas. A primeira questão foi sobre o calorímetro e as respostas de todos 

os estudantes participantes a primeira questão foram categorizadas e organizadas em um 

gráfico, conforme pode ser observado na Figura 10. No decorrer da atividade outras três 

questões foram discutidas entre os grupos, porém optamos por analisar mais criteriosamente 

apenas as respostas de um dos grupos participantes, escolhido aleatoriamente. As questões 

foram analisadas pelo método de análise de conteúdo proposta por Moraes (1999), 
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considerando falas, ideias e conclusões dos estudantes, que desempenharam um papel ativo na 

atividade. Coube à professora estimular a discussão procurando dar contornos mais nítidos às 

conclusões dos estudantes. 

A partir da atividade experimental foi explicada a funcionalidade do calorímetro 

utilizado. O calorímetro foi construído com materiais facilmente encontrados, de baixo custo 

e de montagem simples. O material utilizado constituiu-se basicamente de uma latinha de 

alumínio (refrigerante ou cerveja), uma lata maior de conserva, um termômetro e um pedaço 

de fio de cobre, conforme observado na Figura 2. 

5.5.1. 1ª Questão analisada referente à atividade experimental 

A Figura 10 apresenta as categorias e respostas oriundas das perguntas: “Vocês sabem 

definir e explicar qual a utilidade de um calorímetro? E qual é o princípio básico de 

funcionamento desse aparelho”? 

   

Figura 10: Categorias e porcentagens de estudantes investigados sobre o calorímetro. 

A partir da Figura 10 foi possível observar que 27% dos estudantes não souberam 

responder ou não quiseram se pronunciar sobre do que se trata um calorímetro. Uma minoria, 

3% associa a um aparelho que é utilizado para transmitir energia entre dois corpos, e outros 

3% relatam que se trata de um aparelho para medir temperatura do ambiente. Outros 30 % 

dizem que trata de um aparelho que mede as calorias dos alimentos e outros 37% também 

dizem que trata de um aparelho para medir calorias, mas não mencionam calorias dos 

alimentos. Nenhum dos estudantes participantes sabia o princípio básico de funcionamento de 

um calorímetro. 
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Algumas das respostas dos estudantes sobre a definição e utilização dos calorímetros 

estão transcritas abaixo.  

Estudante 1: “É um medidor de temperatura do ambiente mas não sei como 

funciona”.  

Estudante 2: “Não sei o que é e nem pra que serve e nem seu funcionamento”. 

Estudante 3: “É um aparelho usado em empresas alimentícias para medir a 

quantidade de calor dos alimentos. Não sei como funciona” 

Estudante 4: “É um aparelho para medir calorias, não sei como funciona”. 

Estudante 5: “É um aparelho usado para medir a transmissão de energia entre dois 

corpos, no entanto não sei como funciona”. 

Após a realização da atividade experimental os estudantes efetuaram cálculos 

referentes ao conteúdo energético presente em um caroço de amendoim e compararam ao 

valor representado no rótulo previamente demonstrado. Na Tabela 5 são apresentados os 

dados obtidos por um dos grupos que realizaram a atividade experimental. 

Tabela 5: Dados obtidos por um dos grupos ao queimar o caroço de amendoim 

Amostra Massa 

inicial da 

amostra 

(g) 

Massa 

de 

água 

(g)  

Temperatura 

inicial da 

água (ºC) 

Temperatura 

final da 

água (ºC) 

Variação da 

temperatura 

da água 

ΔT(ºC) 

Massa 

final da 

amostra 

(g) 

Variação da 

massa que 

sofreu 

combustão (g) 

Amendoim 

 

0,7g 100g 25ºC 

 

42ºC 17ºC 0,2 0,5g 

A partir da atividade experimental desenvolvida e de acordo com os dados da Tabela 

5, o grupo realizou os cálculos obtendo 3,4 kcal/g de amendoim. Os estudantes do grupo 

selecionado fizeram uma comparação entre dado experimental obtido através de materiais 

alternativos com os dados teóricos do rótulo, encontrando uma margem de erro de 45,2%. 

Após realizar a atividade experimental foi observado um desvio dos dados quando comparado 

com as informações no rótulo do alimento. A partir dos dados foram discutidos o 

procedimento metodológico e o aparelho utilizado, bem como as principais fontes de erro 

ocorridas no decorrer da atividade.   

5.5.2. 2ª Questão analisada referente à atividade experimental 

A atividade experimental proposta pode ser reproduzida em qualquer ambiente 

escolar por professores de química ou de física que deseja trabalhar com material de fácil 

acesso e tenha o intuito de introduzir conceitos de calorimetria, podendo relacioná-los com 

temas como nutrição e reações químicas, essa atividade pode acarretar desvios do valor 
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energético em termos quantitativos. Na realização dessa atividade a intenção é primeiramente 

induzir os estudantes a refletir sobre alguns conceitos que eles convivem no cotidiano como 

calor, temperatura, energia e caloria de modo simples e interessante. Em seguida incentivá-los 

a questionar sobre os possíveis erros que pode influenciar nos resultados em função da 

utilização do calorímetro. 

Foi utilizado o calorímetro mostrado na Figura 11 para questionar aos estudantes 

sobre o uso da lata maior ao redor da lata menor. 

Profª.: “Qual a função da lata maior ao redor da lata menor, ou seja, qual a função 

do suporte que envolve a lata?” 

  

Figura 11 - Calorímetro confeccionado a partir de materiais alternativos 

O grupo apontou as seguintes hipóteses:  

 “Serviu para reter o calor da combustão do amendoim.” 

 “A lata maior tem a função de isolar o sistema (o fogo).” 

 “A lata maior protege o calor que é liberado pelo amendoim para poder aquecer a 

lata menor.” 

 “A lata maior tem a função de evitar perda de calor para o meio externo.” 

A partir da resposta “... calor que é liberado pelo amendoim para aquecer a lata”, 

observa-se que o grupo de estudantes compreendeu a definição de calor em termos de 

transferência de energia entre dois sistemas, mas não associou o termo a diferença de 

temperatura entre esses sistemas. Foi observado a partir das expressões “... isolar o sistema”, 

“... reter o calor”, “... evitar perda de calor”, utilizadas pelos estudantes que eles 

compreenderam que o calor pode ser isolado e impedido de se propagar para o meio externo. 

Na sequência os estudantes foram questionados sobre a homogeneização do sistema ao 

aquecer a água a partir da combustão do alimento utilizado. 

5.5.3. 3ª Questão analisada referente à atividade experimental 

Durante a queima do alimento utilizado os estudantes foram orientados a dar uma 

leve movimentada na água que estava sendo aquecida dentro da lata menor. Para esse 
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procedimento os estudantes usaram um bastão de vidro, em seguida eles foram questionados 

sobre esse procedimento. 

Profª.: “Por que foi necessário homogeneizar o sistema? Ou seja, por que foi preciso 

misturar a água dentro da lata menor após ela ter sido aquecida pela queima do 

amendoim?”  

De acordo com as respostas obtidas foi observado que todos os estudantes (100%) 

responderam que a homogeneização deve ocorrer para que o sistema permaneça todo na 

mesma temperatura. 

Segue algumas das respostas dos estudantes: 

“Foi necessário para que toda a extensão da água ficasse na mesma temperatura.” 

“Para que não varie a temperatura.” 

“Para que não haja variação da temperatura de acordo com a região que é 

aquecida.” 

No decorrer da discussão a professora questionou sobre as expressões citadas por 

eles: 

“... na mesma temperatura.” 

“... para que não haja variação de temperatura...” 

Profª: Observe os dados na tabela apresentada por vocês: Qual a temperatura da 

água inicialmente? 

Profª: E depois de aquecida e homogeneizada? Qual foi a temperatura da água? 

Nesse diálogo os estudantes foram instigados intencionalmente pela professora a 

interpretar os dados que eles mesmos obtiveram quando realizaram o experimento, ou seja, a 

professora induziu a uma problematização. De acordo com Monteiro (2004), a 

problematização indica uma atitude intencional, comumente do professor, mas que pode partir 

também do estudante de investigar, estudar, provocar reflexões em busca de respostas para 

determinado problema. É nesse cenário investigativo e de reflexão que “... a atividade deve 

estar acompanhada de situações problematizadoras, questionadoras, diálogo, envolvendo, 

portanto, a resolução de problemas e levando à introdução de conceitos” (CARVALHO, 

1999).  

Após a observação do experimento e as questões levantadas, discutiu-se entre os 

estudantes e a professora a definição de equilíbrio térmico. De acordo com Sampaio e Calçada 

(2005) dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, quando colocados em contato, suas 

temperaturas se igualam constituindo equilíbrio térmico, como observado após a 

homogeneização da agua dentro da lata. Ressaltando que a transferência de calor proveniente 
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da queima do alimento utilizado para a água foi possível porque havia uma diferença de 

temperatura no sistema.   

5.5.4. 4ª Questão analisada referente à atividade experimental 

A quarta questão proposta refere-se às possíveis fontes de erro que podem ter 

ocorrido durante o uso calorímetro. A partir dos dados obtidos e cálculos realizados, foi 

observado que valor do conteúdo energético do alimento utilizado não correspondeu ao valor 

observado no rótulo do mesmo produto.  

Profª.: “Quais as possíveis fontes de erro que podem ter ocorrido nesse 

experimento?” 

A partir dessa indagação, o grupo apontou as seguintes hipóteses: 

“O sistema não permanece completamente fechado, portanto é impossível evitar 

totalmente a perda de calor.” 

“O uso de material alternativo favoreceu a perda de calor para o ambiente.” 

“O amendoim não queima totalmente.” 

“A latinha absorve parte do calor que seria transferido à água pelo amendoim.” 

A elaboração de hipóteses pelos estudantes é um fator determinante no crescimento 

do conhecimento científico, pois a partir de especulações podemos desenvolver o senso crítico 

em busca de soluções para um problema. De acordo com Carvalho (2013), é a partir das 

hipóteses e ideias dos estudantes que surge a oportunidade de construir o conhecimento, 

mesmo sendo essas hipóteses erradas, pois a partir do erro também pode se aprender.  

 A partir da construção de hipóteses pelos estudantes referentes à quarta questão, foi 

observado como fontes de erro o “calor perdido” para o ambiente e o material utilizado, 

porém os estudantes não mencionaram a capacidade de condução de calor que cada material 

apresenta. Foram discutidos outros possíveis desvios nos resultados como: 

- falhas ocasionais ou anormais; 

- falha dos instrumentos; 

- falha do observador;  

- má condução da experiência; 

- má calibração dos instrumentos; 

- falta de planejamento e 

- ambientes ventilados com dissipação de calor. 

Vários problemas experimentais podem ser observados, resultando na distorção da 

medida, podendo alterar os resultados.  
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5.6.  Análise da atividade lúdica 

A atividade lúdica foi desenvolvida em duas etapas distintas, a primeira com 

aplicação de questões objetivas para toda a classe e a segunda com a resolução de um 

exercício desafio diferente para cada grupo. Com relação à participação dos estudantes na 

primeira etapa, foram observadas habilidades em responder em tempo hábil e preciso, 

enfrentar situações-problema, dominar e compreender os fenômenos. Quanto à segunda etapa, 

foi analisada a resolução do exercício desafio de um dos grupos. Esse exercício aplicado 

consistia de uma questão discursiva com possibilidades para observar interpretação e cálculo, 

domínio dos conceitos estudados e aplicações dos mesmos em situações do cotidiano.  

5.6. 1. O grupo 

Nos componentes do grupo selecionado aleatoriamente foram observadas algumas 

características como empolgação, cooperação, participação e espírito competitivo. Esse grupo, 

composto por três meninos e quatro meninas, estabeleceram entre si funções para cada 

componente, um dos estudantes assumiu o papel de líder, outros ficaram responsáveis por 

escolher as cartas alimentares mais adequadas, trazer a mesa e discutir a escolha, outros pela 

resolução do exercício desafio e outro pela transcrição do mesmo. 

5.6. 2. O exercício desafio 

O exercício desafio proposto na segunda etapa atividade corresponde a uma analogia 

com as atividades físicas. Ao resolver esse exercício corretamente o grupo pode subtrair os 

pontos referentes às cartas alimentares que representavam as calorias adquiridas na primeira 

etapa da atividade. Segue abaixo o exercício desafio proposto ao grupo selecionado fazendo 

uma analogia a jogar futebol por 45 minutos, permitindo a subtração de 450 Kcal.  

Exercício desafio- Pode-se determinar o conteúdo calórico dos alimentos por meio de 

aparelhos denominados calorímetros bomba. Queima-se determinada quantidade do 

alimento no calorímetro e mede-se a elevação da temperatura da água. Depois se converte o 

valor do aumento da temperatura em calorias, com base na relação: Q = m. c. t  

Onde: 

Q = calor recebido pela água e cedido pelo alimento; 

m = massa da água contida no calorímetro; 

c = calor específico da água (1 cal/g . ºC); 

∆t = variação da temperatura da água (t-final – tinicial).  

Considere que foram queimadas 5 g de um bolo de milho em um calorímetro-bomba. 

Ao término da experiência, a temperatura da água, que no início era de 20 °C subiu para 

22,5 °C. Sabendo-se que o calor específico da água (c) é igual a 1 cal/g, responda: 
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a) Por que a queima do alimento no calorímetro aumenta a temperatura da água? 

b) Qual a quantidade de calorias que o corpo humano absorve ao digerir (queimar) 

uma fatia de 100 g de bolo de milho? 

A resolução do exercício possibilitou os estudantes aplicar os conhecimentos 

adquiridos sem a necessidade de memorizar a equação, colocando-os em uma situação de 

reflexão sobre aspectos do dia a dia. 

Com relação à letra a do exercício, o grupo respondeu que: 

“Porque durante a queima do bolo de milho, foi liberando calor e esse calor 

liberado foi absorvido pela água provocando assim aumento de sua temperatura.”  

Para responder a essa questão o grupo apresentou noções sobre relações entre 

liberação e absorção de calor com variação de temperatura, porém os estudantes não 

relacionaram transferência de calor à diferença de temperatura existente no sistema. 

Relacionar transferência de calor ao aumento de temperatura é tão evidente no cotidiano, que 

se torna difícil associar corretamente esses termos aplicando a conceituação científica. Em 

relação à letra b, após aplicar a equação e realizar os cálculos correspondentes, o grupo 

demonstrou capacidade de interpretação para relacionar e calcular grandezas. O valor 

encontrado correspondeu ao conteúdo energético do alimento expresso em calorias, unidade 

discutida durante o desenvolvimento da sequência didática.  

De acordo com Soares (2004), a atividade lúdica melhora o entendimento dos 

estudantes, agregando conhecimento e habilidades. A empolgação criada pelos grupos 

visando vencer o jogo mostrou, de acordo com Cunha (2004), que mesmo em uma situação de 

desafio, ocorre à integração e a socialização do conhecimento. Nesse trabalho foi observado 

um avanço da aprendizagem dos estudantes que no aspecto da coletividade e por meio de 

diferentes vozes compartilharam ideias em busca da resolução de um problema (SOUZA, 

2013). 

5.7 A entrevista 

Após a aplicação da sequência didática, cinco estudantes foram entrevistados com o 

intuito de averiguar o interesse e a motivação das atividades ministradas. Soares (2012) 

aponta que “... a aprendizagem de conceitos, em geral, ocorre mais rapidamente, devido à 

forte motivação”.  Segue abaixo a transcrição das perguntas e respostas desses estudantes. 

1ª Pergunta: “Você acha que a atividade experimental te possibilitou fazer uma correlação 

do ensino ao seu cotidiano”? 

Estudante: “A aula no laboratório foi muito importante, pois interessou o aluno, né! Cada vez 

mais que a aula no laboratório tinha haver com o nosso cotidiano”. 
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2ª Pergunta: “Você considera que a realização da atividade experimental foi um fator 

motivador na durante a aula”? 

Estudante: “Foi muito interessante, pois nos mostrou o dia-a-dia. E todo mundo gostou 

muito”. 

3ª Pergunta: “Você acredita que o desenvolvimento dessa aula com o calorímetro 

alternativo pode favorecer a compreensão do aprendizado, referente a determinação do 

conteúdo energético dos alimentos”? 

Estudante: “Olha, a determinação do conteúdo energético do amendoim pelas latinhas, 

apesar de ser ali uma simulação, é um exemplo muito nítido e eu consegui entender sim”. 

4ª Pergunta: “Através dessa ‘brincadeira’, você conseguiu compreender melhor sobre o 

termo calorias, bem como a relação desse termo com os alimentos”? 

Estudante: “Eu acho que sim, porque aulas assim melhoram o desenvolvimento, porque tem 

pessoas que precisam dos três sentidos pra aprender, pela audição, pela visão e pelo tato, e a 

aula lúdica, eu acho que ela estimula mais a gente a aprender, eu aprendo muito mais com 

uma aula lúdica do que com uma aula normal”. 

5ª Pergunta: Professora: “Então foi possível aprender brincando”? 

Estudante: “Deu, deu pra aprender sim. Eu acho até mais fácil brincando do que daquele jeito 

tradicional”. 

Estudante: “Bem, a atividade lúdica foi um meio de importância na aula ali, porque tipo 

assim, cumé que fala, foi um novo meio de aprendizado sabe, não como um meio normal da 

aula, que num é só o B a Bá que o professor fala lá na frente, a atividade lúdica possibilitou 

que nós participássemos mais do jogo e cada vez mais nos interessássemos, cada vez mais, e 

ajudou a entender o conceito que a senhora queria.  

6ª Pergunta: “Então foi possível aprender brincando”? 

Estudante: “Foi, foi sim. Foi bem melhor aprender brincando, brincando com esse conceito, 

brincar de um modo sério, e interessou muito os alunos”.  

7ª Pergunta: “A atividade lúdica realizada proporcionou um ambiente descontraído e 

agradável durante a aula”? 

Estudante: “Com certeza, foi bem descontraído e mais fácil também dos alunos pegarem”. 

Estudante: “O jogo, o jogo foi muito bom porque, tipo assim, além de você saber que 

desempenhava as cartas e colocava elas na mesa ali, criou também uma interação maior 

entre as pessoas do grupo, do que de outro modo”. 
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ZONA DE DESENVOLVIMENTO PROXIMAL  

6.1. Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) - Vygotsky  

A zona de desenvolvimento proximal (ZDP) consiste em uma das ideias associadas à 

produção científica de Vygotsky amplamente conhecida e difundida, sendo definido como “a 

distância entre o nível de desenvolvimento atual determinado pela resolução independente de 

problemas e o nível de desenvolvimento potencial determinado pela resolução de problemas 

sob a orientação ou em colaboração com parceiros mais capazes” (Vygotsky, 1989). 

A ZDP é utilizada para análise do desenvolvimento psicológico em que há transição 

de um período do desenvolvimento a outro, bem como as interações sociais associadas a essa 

transição e para a identificação do estado atual da criança em relação ao desenvolvimento das 

funções necessárias para essa transição. Nesse trabalho, o conceito de ZDP está sendo tomado 

como uma base teórica no que diz respeito à aplicação de uma sequência didática, como 

forma mais produtiva no ensino e aprendizagem dos conceitos pretendidos como caloria, 

calor, temperatura e energia. 

6.2 A percepção da ZDP numa situação de ensino e aprendizagem durante a realização 

da aula dialógica expositiva 

Durante a realização da aula dialógica expositiva os estudantes foram questionados 

pela professora sobre o conceito do termo caloria e sua relação com os alimentos. Após a 

realização da pergunta foi observada certa timidez por parte dos estudantes diante de uma 

pergunta que a princípio seria comum para todos. Alguns fatores contribuem para a posição 

passiva dos estudantes, como a vergonha de aparecer em público, receio de ser o centro das 

atenções, receio das críticas dos colegas e insegurança em arriscar uma resposta e errar. O 

estudante que não participa dos momentos de discussões pode ter o processo de aprendizagem 

comprometido. Em conformidade com as ideias de Piaget (1977), a aprendizagem pode ser 

significativa quando o estudante for um sujeito ativo, portanto cabe ao professor estimular e 

encorajá-los a opinar, mesmo tendo possibilidades de errar. De acordo com Freire (1993), a 

sala de aula deve ser um espaço de interação, liberdade de expressão e principalmente trocas 

de informações entre professor, estudante e colegas.  

A partir das respostas transcritas no diálogo no subitem 5.4, foi observado que os 

estudantes consideravam o termo caloria como uma substância presente dentro dos alimentos. 

Com interferências do professor intermediando o diálogo, a definição científica do termo 

caloria foi construída aos estudantes a partir da observação do rótulo do alimento. Segundo a 

teoria vygotskyana o professor e os colegas da classe formam um conjunto de mediadores da 

cultura que possibilita progressos no desenvolvimento cognitivo. Os estudantes a partir do 
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momento em que se apropriam dos conhecimentos acumulados formulam conceitos 

científicos e ao professor mediador, cabe atuar na zona de desenvolvimento proximal dos 

estudantes para desenvolver funções psicológicas superiores (ZANELLA, 2001). 

6.3 A percepção da ZDP numa situação de ensino e aprendizagem durante a realização 

da atividade experimental  

As atividades experimentais desenvolvidas em laboratórios bem equipados ou em 

sala de aula com material de baixo custo, desde que pedagogicamente estruturadas apresentam 

capacidade de despertar o interesse dos estudantes.  Essas atividades fundamentam em 

conceitos científicos e demonstram a possibilidade de simular o cotidiano dos estudantes fora 

do ambiente escolar. Segundo Carvalho (2004), ao observar e participar ativamente do 

experimento, levantar hipóteses e propor soluções, a atividade experimental deixa de ser 

apenas uma ilustração da teoria e se torna um instrumento eficiente no processo de ensino-

aprendizagem. Na percepção vygotskyana, o professor ao desenvolver uma atividade 

experimental, deve trabalhar as interações sociais entre os estudantes, em relação ao conteúdo, 

possibilitando explicações mais compreensíveis. 

Antes da realização da atividade, os estudantes foram orientados a observar e anotar 

dados relativos ao experimento como temperatura inicial e final da água, massa inicial e final 

da amostra utilizada, bem como responder as questões relativas ao experimento, que constam 

nos subitens 5.5.1, 5.52, 5.5.3 e 5.5.4. Segundo Vygotsky (1991), uma relação entre conceitos 

cotidianos e científicos facilita a elaboração de respostas, como observado no experimento de 

combustão, comum à realidade dos estudantes. A relação entre conceitos cotidianos e 

científicos também pode ser observado nas falas dos estudantes ao levantar hipóteses sobre as 

possíveis falhas no experimento. Na tentativa de expressar as hipóteses, os estudantes utilizam 

palavras comuns ao meio científico, baseado nos conhecimentos cotidianos observado nas 

falas “... absorver parte do calor”, “... favoreceu a perda de calor” e “... sistema”. Os 

conceitos cotidiano e científico envolvem experiências e atitudes pessoais dos estudantes, o 

que reforça a importância de compartilhar ideias através do trabalho em grupo com 

interferências do professor no favorecimento do aprendizado. Os conceitos desenvolvidos na 

vida cotidiana do estudante somado ao conceito científico aprendido na escola aprimora a 

estrutura lógica dos conceitos pela interação social. (VYGOTSKY, 2001). 

6.4 A percepção da ZDP numa situação de ensino e aprendizagem durante a realização 

da atividade lúdica  

Durante a realização da atividade lúdica foi observado à interação e a colaboração 

entre os participantes de cada grupo com um objetivo comum de vencer o jogo. Vygotsky 
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(1989) utiliza com frequência o termo colaboração em sua discussão sobre a avaliação da 

zona de desenvolvimento proximal. O termo colaboração remete à ideia de uma atividade 

realizada de forma cooperativa entre dois ou mais indivíduos, o que caracteriza um grupo. 

Para estimar a zona de desenvolvimento proximal, normalmente utiliza-se a interação ou 

colaboração, estratégia que proporciona uma oportunidade para a imitação, na qual um 

indivíduo observa e replica o outro. A imitação é também uma forma de aprendizagem 

observacional que permite a transferência de informação entre os estudantes. 

Nesse trabalho, a professora apresentou aos grupos um exercício desafio constituído 

de duas perguntas, incentivando a leitura, a reflexão e a resolução da questão. Diante dessa 

metodologia foi observado à capacidade de interação dos estudantes na resolução e 

elaboração das respostas, em conformidade com as ideias vygotskyanas apresentadas. Outras 

metodologias ainda são discutidas por Vygotsky (1989) como: iniciar a resolução do 

problema e permitir que a criança finalize; propor que a criança resolva o problema em 

cooperação com outra mais desenvolvida cognitivamente ou explicar à criança o princípio da 

resolução do problema fazendo perguntas que auxilie em sua interpretação. A seguir algumas 

das situações observadas durante a aplicação da atividade lúdica em concomitância com a 

zona de desenvolvimento proximal proposta por Vygotsky.  

 1ª Situação – Os estudantes se agrupam por afinidade 

O trabalho em grupo é um recurso utilizado por professores para dinamizar e 

estimular a participação ativa dos estudantes no processo de aprendizagem, com o intuito de 

promover a interação social e beneficiar a relação entre aprendizado e desenvolvimento. Essa 

metodologia com envolvimento dos estudantes nas discussões, debates, sistematizações de 

conteúdos abordados, e socializações quando envolvidos em atividades em grupos, tem se 

apresentado importante. O grupo formado dentro da sala de aula para a realização de uma 

determinada atividade nem sempre é o desejável na concepção do professor, normalmente os 

grupos são formados por afinidades afetivas. Na atividade aplicada, observou que os 

estudantes agruparam de acordo com a afinidade afetiva existente entre eles, porém 

involuntariamente com níveis diferentes de conhecimento. Na perspectiva vygotskyana, os 

agrupamentos são mais eficientes quando os estudantes têm habilidades próximas, mas 

diferentes. Diante da proximidade social os estudantes têm a confiança em desenvolver o 

conhecimento baseado na zona de desenvolvimento proximal, complementando o que já 

sabem individualmente, avançando juntos. 
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2ª Situação – Estudantes com habilidades diferentes colaboram para o 

desenvolvimento cognitivo de outros componentes do grupo  

As atividades em grupo possibilitam aos professores promover a interação entre os 

estudantes, as relações de troca de experiências e conhecimentos. A convivência entre 

estudantes com saberes diferentes proporciona ao estudante menos preparado aperfeiçoar ou 

aprender novas habilidades e competências. Conviver, relacionar com o próximo e trabalhar 

em equipe são habilidades imprescindíveis dentro e fora da escola.  

Durante a resolução e elaboração das respostas pelo grupo foi observado timidez 

entre os estudantes que inicialmente não arriscaram a opinar sobre a resolução do exercício. 

Após explicações sobre a resolução da questão e incentivos da professora, foi observado 

sugestões dos estudantes com discussão, elaboração e reelaboração de respostas. A primeira 

pergunta do exercício desafio discutida pelo grupo foi: 

“Por que a queima do alimento no calorímetro aumenta a temperatura da água?” 

No início da discussão uma das respostas observadas no grupo foi: 

“A água aquece por causa do fogo produzido na queima do amendoim”  

No decorrer das discussões as respostas foram paulatinamente reelaboradas pelo 

grupo, como pode ser observado na transcrição a seguir:  

“Porque durante a queima do bolo de milho, foi liberando calor e esse calor 

liberado foi absorvido pela água provocando assim aumento de sua temperatura”.  

Através da aplicação dessa atividade, foi observado no grupo progressos na 

elaboração das respostas. A partir de respostas elaboradas em linguagem comum foi 

observado entre os estudantes avanços em sua zona de desenvolvimento produzindo respostas 

científicas.  

Em relação à segunda pergunta do exercício desafio, o grupo não conseguiu avançar 

sozinho e solicitou o auxílio da professora. O papel do professor nesse processo é substancial, 

pois tem a possibilidade de estruturar condições de interações e apropriação do conhecimento. 

Segundo Vygotsky (1998), na interação professor/estudante o conhecimento pode ser 

internalizado pelos estudantes e o procedimento da resolução do exercício é orientado por 

ações planejadas. 

A segunda pergunta discutida pelo grupo foi: 

“Qual a quantidade de calorias que o corpo humano absorve ao digerir (queimar) 

uma fatia de 100 g de bolo de milho?” 

Diante da pergunta, foi observado que o grupo não conseguiu inicialmente responder 

e o professora apresentou uma possibilidade de resolução. A professora orientou os estudantes 
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a correlacionar os dados apresentados no problema com a equação fundamental da 

calorimetria, Q = m.c.ΔT. Essa equação define a quantidade de calor (Q) que um corpo de 

massa (m) e calor específico (c) absorve ou libera calor para variar sua temperatura em certo 

valor (ΔT).  

Após a intervenção da professora e de posse dos dados correspondentes ao exercício 

desafio (Anexo V), o grupo avançou na resolução do problema e atingiu a resposta esperada. 

O professor é um agente indispensável no processo de ensino- aprendizagem, pois deve agir 

intervindo e mediando a relação do estudante com o conhecimento, atuando como elemento 

de auxílio na zona de desenvolvimento proximal (BARBOSA, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados obtidos foi possível observar a importância da introdução de uma 

metodologia diversificada para o ensino de termoquímica relacionada aos alimentos. O 

professor que atuou em sala de aula com esta metodologia (questionário prévio, aula dialógica 

expositiva, atividade experimental, atividade lúdica e entrevista), observou uma evolução da 

turma analisada quando comparada com outras turmas do segundo ano da mesma escola que 

não tiveram esse processo realizado. As menções das notas, segundo a coordenação da escola 

foi considerável, representando uma melhora em 37% nas notas. Em resumo, as observações 

com a sequência didática se destacaram pela (s): 

 As aulas que ocorreram de forma dialógica, interativa e investigativa, com maior 

envolvimento e participação dos estudantes; 

 Discussões em grupo, favorecendo o aprendizado e o espírito competitivo dos 

estudantes. 

 Atividade experimental que é um fator motivador para o aprendizado. 

 Atividade lúdica, que possibilitou a socialização do conhecimento entre os estudantes, 

favorecendo a compreensão do conteúdo. 

A aplicação da sequência didática ainda possibilitou o divertimento e o aprendizado 

através da cooperação e integração durante as atividades em grupo com participação 

espontânea dos estudantes. 

Nesse trabalho as atividades em grupos e as múltiplas interações sociais 

estabelecidas na sala de aula, sob a perspectiva interacionista de Vygotsky, evidenciou o 

desenvolvimento de habilidades importantes como autonomia e capacidade de argumentação. 

Com a mediação dos colegas e do professor os estudantes estabelecem por eles mesmos, o 

conhecimento que estava além de seu alcance individual.  
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ANEXOS 

ANEXO I. QUESTIONÁRIO  

Questionário de avaliação do conhecimento dos estudantes do 2º ano do ensino 

médio da referida instituição de ensino sobre o assunto Calorias dos alimentos – uma 

abordagem temática e lúdica para o ensino de termoquímica. 

Prezado estudante, agradecemos sua participação no projeto de pesquisa Calorias dos 

alimentos – uma abordagem temática e lúdica para o ensino de termoquímica. A seguir 

apresentamos questões que visam à avaliação de seu conhecimento sobre os conceitos 

relacionados às calorias dos alimentos e os conceitos de calor, temperatura, energia e caloria. 

Os dados serão avaliados de forma global. 

Nome:_______________________________________________________________ 

1. O que você entende por energia? 

 

2. O que você entende por calor? 

 

3. Já ouviu falar em perda ou ganho de calor? Caso responda sim, exemplifique. 

 

4. O que você entende por temperatura? 

 

5. O que você entende por calorias? 

 

6. Você sabe para que serve um calorímetro? 

 

7. Qual a relação entre energia e alimentos? 

 

8. Qual a relação entre calorias e alimentos? 

 

9. Ao alimentar você se preocupa em ingerir alimentos considerados de baixa caloria? 

a. (  ) Nunca me preocupo         c. (  )  Só quando percebo que estou engordando. 

b. (  ) Sempre me preocupo.       

c. Você já ouviu falar em IMC? 

d. Você se considera obeso? 

12. Com que frequência você de ler rótulos de alimentos?  

a. (  ) Sempre    b. (  ) Na maioria das vezes     c. Raramente   d. (  ) Nunca 
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      13. Com que frequência você realiza atividades físicas? 

a. (  ) todos os dias da semana        b. (  ) 3 vezes por semana            

           c.  (   ) 2 vezes por semana              d. (  ) 1 vez na semana      

e. (  ) não faço atividades físicas 

     14. Você se preocupa em ingerir alimentos considerados saudáveis? 

            a. (  ) Nunca me preocupo          b. (   )Na maioria das vezes me preocupo 

           c. (   ) Às vezes me preocupo      d. (   ) Sempre me preocupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73 

ANEXO II. ROTEIRO DE ATIVIDADE EXPERIMENTAL – ESTIMATIVA DA 

QUANTIDADE DE ENERGIA FORNECIDA POR UM CAROÇO DE AMENDOIM 

ATRAVÉS DE UM CALORÍMETRO DE ÁGUA COM MATERIAIS 

ALTERNATIVOS 

GRUPO 1 – Calculando a quantidade de energia fornecida por um amendoim 

COMPONENTES DO GRUPO: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Calorímetro é um instrumento utilizado para fazer estudos sobre a quantidade de calor 

liberado ou absorvido durante transformações físicas e químicas. Através de um calorímetro é 

possível medir experimentalmente os valores do calor liberado ou absorvido por uma 

determinada amostra material. A energia liberada pela amostra aquece determinada 

quantidade de água, tornando possível a medição da variação da temperatura para, com isso, 

calcular a quantidade de calor.  

Os calorímetros mais comuns são o calorímetro de água e o calorímetro bomba que 

normalmente é utilizado para medir a quantidade de calor liberada na combustão de uma 

amostra de um alimento, ou seja, o poder calórico dos alimentos. 

Basicamente, seu funcionamento é o seguinte: uma amostra do alimento é colocada em uma 

câmara de combustão que contém oxigênio e que fica mergulhada em um frasco de aço 

contendo água, que é revestido por um material isolante, para evitar que ocorram perdas de 

calor com o meio. Conforme a figura: 

 

Esboço de um calorímetro bomba 

Então, uma descarga elétrica provoca a queima da amostra e um termômetro mede a 

temperatura inicial da água (cujos valores da massa e do calor específico são conhecidos) e a 

temperatura final. Com isso, calcula-se a variação da temperatura (∆t) e descobre-se o calor 

liberado por meio da seguinte fórmula: 

                    Q = m . c . ∆T 
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Sendo que: 

Q = calor cedido ou absorvido pela água; 

m = massa da água; 

c = calor específico da água, que é igual a 1,0 cal/g . °C ou 4,18 J/g . °C; 

∆t = variação da temperatura sofrida pela água, que é dada pela diminuição da temperatura 

final pela inicial (tf – ti). 

OBSERVAÇÃO 

Calor específico corresponde a quantidade de calor necessária para elevar em 1
o
C, 1g da 

substância. Por exemplo, o calor específico da água é igual a 1,0 cal/gºC, significa que é 

necessário fornecer uma quantidade de calor de 1,0 cal para aquecer 1,0 g de água de 1ºC. 

Quanto menor o calor específico de uma substância, mais facilmente ela pode sofrer variações 

em sua temperatura. 

OBJETIVOS 

Compreender que alguns conceitos estudados em Termoquímica estão presentes na 

determinação das calorias presentes nos alimentos.  

Calcular aproximadamente a quantidade de calor fornecida por um amendoim por meio do 

aumento de temperatura em um calorímetro de água. 

MATERIAIS 

1 termômetro; 1 lata de refrigerante vazia; 1 rolha de cortiça; 1 clipe metálico; 1 vareta;  

Amendoim sem casca e castanha do para; Fósforos; Balança digital; Água.  

PROCEDIMENTOS 

1. Coloque 100 mL de água na lata vazia, anote a temperatura da água;  

2. Através de uma balança digital, determine e anote a massa de um amendoim;  

3. Monte o equipamento de acordo com a figura abaixo: 

 

4. Atravesse a lata com a vareta e deposite-a em um suporte;  

5. Espete o clipe na rolha de forma que o amendoim possa se apoiar neste clipe e não caia 
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como demonstrado na figura;  

6. O suporte feito com a rolha deve ficar a aproximadamente 2 cm do fundo da lata;  

7. Use o fósforo para atear fogo no amendoim;  

8. Enquanto o amendoim queima, homogeneíze o sistema através da agitação da água contida 

no interior da lata. (use um bastão de vidro para esta tarefa);  

9. Quando terminar a queima do amendoim, verifique a temperatura da água e a massa 

restante do amendoim e anote. 

Resultados 

Amostra Massa 

inicial 

da 

amostra 

(g) 

Massa 

de 

água 

(g)  

Temperatura 

inicial da 

água (ºC) 

Temperatura 

final da água 

(ºC) 

Variação da 

temperatura 

da água (ºC) 

Massa 

final da 

amostra 

(g) 

Variação da 

massa de 

amendoim 

que 

efetivamente 

sofreu 

combustão 

(g) 

Amendoim 

 

       

1) Considerando que todo calor liberado na queima do amendoim foi absorvido pela 

água, calcule o calor liberado pelo amendoim (cal). 

2) Calcule o calor liberado por grama de amendoim (cal/g). 

 Compare o dado experimental com o dado “teórico” que consta na embalagem que 

contém o amendoim, sabendo que 15 gramas de amendoim possuem 93 kcal. 

Comparação do dado experimental com o dado “teórico”:  

3) Calcule a quantidade de amendoim, em gramas, que seria necessária para fornecer 

energia para uma pessoa que gasta em média 2500 kcal por dia. 

Questões para discussão em grupo 

1) Qual a função do suporte que envolve a latinha? 

2) Quais as principais fontes de erro nesse experimento? 

3) O que poderia ser feito para melhorar o rendimento do processo? 

CONCLUSÃO 
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ANEXO III – REGRAS DA ATIVIDADE LÚDICA 

1ª Etapa  

A atividade consiste inicialmente na divisão de quatro equipes dentre os estudantes da classe. 

Cada equipe tem a liberdade de escolher um nome sugestivo para sua equipe. 

Serão projetadas oito perguntas relacionadas aos conceitos trabalhados durante as aulas 

anteriores sobre termoquímica e a relação com as calorias dos alimentos. Cada pergunta 

respondida corretamente dará direito à equipe de adquirir um número de cartas previamente 

estabelecido. 

A primeira pergunta será direcionada a primeira equipe, a segunda pergunta à segunda equipe 

e assim sucessivamente, de forma que cada equipe terá o direito de responder duas perguntas.  

Caso a equipe não saiba a resposta, a equipe que se pronunciar primeiro terá direito a 

resposta.  

Para cada acerto, a equipe terá direito a escolha de uma quantidade de cartas previamente 

estipulada. Se a equipe estiver bem preparada e bem informada sobre os alimentos adequados 

para uma alimentação saudável, obviamente a equipe escolherá cartas correspondentes a 

alimentos saudáveis e de baixa caloria. As cartas estarão em uma mesa à disposição dos 

estudantes. 

Caso a equipe erre a resposta, ela também receberá uma quantidade de cartas previamente 

estipulada, porém serão entregues pela coordenadora da atividade cartas com alimentos nada 

recomendados e de elevado conteúdo energético.  

Obs.: Nas cartas não constam os valores energéticos dos alimentos, somente a professora tem 

a tabela com os valores. 

2ª Etapa 

Nessa etapa, cada equipe receberá uma folha com um problema a ser resolvido sobre o 

assunto abordado. A ideia dessa etapa é fazer uma analogia entre os exercícios escolares e os 

exercícios físicos necessários a uma vida saudável e equilibrada. Portanto a correta resolução 

do exercício desafio faz uma analogia ao gasto calórico que a pessoa teria ao praticar uma 
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atividade física e que, portanto deverá ser subtraído do conteúdo energético adquirido através 

das cartas da primeira etapa. 

Ao resolver os exercícios físicos seria como se a equipe estivesse realizando atividades 

esportivas. Ao resolvê-los corretamente a equipe teria direito a subtrair calorias das cartas 

adquiridas com o intuito de equilibrar sua dieta. 

A equipe que não conseguir resolver o exercício desafio é como se eles também não 

estivessem realizando a atividade física necessária, portanto não teriam como equilibrar a 

dieta e permaneceriam com uma dieta desequilibrada. 

3ª Etapa 

A professora irá projetar as cartas alimentares com seus respectivos valores energéticos, os 

estudantes farão a soma das calorias alimentares adquiridas e irão subtrair o gasto calórico 

através do valor correspondente ao exercício desafio que também será projetado 

posteriormente, obtendo assim o resultado final. 

A equipe vencedora será a que conseguir obter cartas de alimentos saudáveis e necessários no 

dia a dia de uma pessoa e concomitante a isso somar uma menor pontuação.   
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ANEXO IV. EXERCÍCIOS DA ATIVIDADE LÚDICA 

Questão 01. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos     (08 cartas) 

 l- Gás queimando em uma das "bocas" do fogão e  

ll- Água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa "boca "do fogão  

 

Com Relação a esses processos, o que se pode afirmar ? 

A) l e ll são exotérmicos  

B) l exotérmico é e ll é endotérmico  

C) l é endotérmico e ll é exotérmico  

Questão 02. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é temperatura. (08 

cartas) 

(A) É a energia que se transmite de um corpo a outro em virtude de uma diferença de 

temperatura. 

(B) É uma forma de calor. 

(C) Uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõe um corpo, quanto 

mais agitadas as partículas de um corpo, maior será sua temperatura. 

Questão 03. Assinale a alternativa que define corretamente calor. (08 cartas) 

A) Trata-se de um sinônimo de temperatura em um sistema. 

B) É uma energia de trânsito, de um sistema a outro, devido à diferença de temperatura entre 

eles. 

C)  É uma forma de energia em trânsito, do corpo mais frio para o mais quente. 

Questão 04. 1000 calorias correspondem a quanto, em joules? (08 cartas) 

a) 4,18. 
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b) 4180. 

c) 4,18 x 10
2
. 

Questão 05. IMC corresponde a  (10 cartas) 

A) uma referência adotada pela Organização Mundial de Saúde para classificar um indivíduo 

adulto, com relação ao seu peso, indicando o grau de saúde do indivíduo. 

B) número obtido pela divisão do quadrado da altura de um indivíduo pelo seu peso corporal. 

C) número obtido pela divisão da massa de um indivíduo, em quilogramas, pelo quadrado da 

altura, medida em metros. 

Questão 06. Qual a diferença entre alimentos diet e light? (10 cartas) 

A) o alimento light necessita ser isento de algum nutriente e o diet deve ser apresentado com 

uma diminuição de calorias em relação ao alimento comum. 

B) o alimento diet necessita ser isento de algum nutriente, o light deve ser apresentado com 

uma diminuição mínima de 25% de nutrientes ou calorias em relação ao alimento comum. 

C) Ambos devem apresentar a diminuição de 25% de algum nutriente. 

Questão 07. Um calorímetro é um aparelho utilizado para (10 cartas) 

A) medir experimentalmente a quantidade de calor liberado pelo alimento e que poderá ser 

absorvida pelo organismo. 

B) medir o calor liberado pelo organismo ao consumir determinado alimento 

C) cálculo da quantidade de calor liberado ou absorvido pelos alimentos durante o processo 

de combustão 

Questão 08. Uma caloria é definida como sendo (10 cartas) 

A) a quantidade de energia necessária para fazer com que a água entre em ebulição 
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B) a quantidade de energia ou calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água 

em 1°C 

C) uma unidade de energia para se referir ao calor que foi trocado (liberado ou absorvido) 

entre corpos com temperaturas iguais. 
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ANEXO V. EXERCÍCIOS DESAFIO 

Desafio 1 - Corresponde a uma caminhada de 30 minutos 

Certo fabricante de leite em pó desnatado, quando fornece as características nutricionais do 

produto, indica que cada 200 mL de leite, preparado segundo suas instruções, corresponde a 

72 kcal. Com base nessa informação e nos conhecimentos sobre termoquímica, pode-se 

concluir que 

a) Em cada 200 mL de leite, 72 mL são de energia. 

b) O organismo consome 72 kcal para digerir 200 mL de leite. 

c) Cada 100 mL de leite consumido libera 36 kcal. 

Desafio para o grupo 2 - corresponde a jogar bola por 45 minutos 

Pode-se determinar o conteúdo calórico dos alimentos por meio de aparelhos denominados 

calorímetros bomba. Queima-se determinada quantidade do alimento no calorímetro e mede-

se a elevação da temperatura da água. Depois se converte o valor do aumento da temperatura 

em calorias, com base na relação: Q = m. c. ∆t 

Considere que foram queimadas 5 g de um bolo de milho em um calorímetro-bomba. Ao 

término da experiência, a temperatura da água, que no início era de 20 °C, subiu para 22,5 °C. 

Sabendo-se que o calor específico da água (c) é igual a 1 cal/g, responda: 

a) Por que a queima do alimento no calorímetro aumenta a temperatura da água? 

b) Qual a quantidade de calorias que o corpo humano absorve ao digerir (queimar) uma fatia 

de 100 g de bolo de milho? 

Desafio para o grupo 3 - corresponde a 30 minutos de natação 

Uma dieta alimentar de 3000 Kcal estava sendo seguida por uma pessoa. Durante uma 

refeição, ela ingeriu alimentos cujo valor energético era de 6000 Kcal. Para consumir o 

excesso, ela resolveu jogar futebol. Determine quantos minutos ela deverá jogar. Sabendo que 

em uma hora jogando bola, por uma pessoa em média são gastos 2200 Kcal.  
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Desafio 4 – corresponde a 30 minutos de bicicleta 

Uma reação química fez a temperatura de 10 g de água contidos em um calorímetro variar de 

30ºC para 100ºC. Sabendo que o calor específico da água é igual a 1,0 cal g
-1

 ºC
-1

, quantas 

calorias foram fornecidas por essa reação? 
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ANEXO VI. ALGUMAS DAS CARTAS ALIMENTARES QUE FORAM 

DISPONIBILIZADAS AO FINAL DA 1ª e 2ª ETAPA E A ESTIMATIVA DE SEUS 

RESPECTIVOS CONTEÚDOS ENERGÉTICOS 

 

 

90 Kcal                                                      171 kcal                                                42 Kcal 

 

     371 Kcal                                                    450 Kcal                                           300 Kcal 

      

                       137 Kcal                            32 Kcal                                       118 Kcal 
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        106 Kcal                                    137 Kcal                                     124 Kcal 

 

68 Kcal                                                                 192 Kcal                                        616 Kcal 

          

                    150 Kcal                                              900 Kcal                                221 Kcal                                                                                    

 

                    415 Kcal                           299 Kcal                                               150  Kcal                                                                         
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ANEXO VII – IMAGENS DA ATIVIDADE EXPERIMENTAL 
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ANEXO VIII. IMAGENS DA ATIVIDADE LÚDICA E DA PALESTRA COM AS 

NUTRICIONISTAS 
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ANEXO IX – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ESTUDANTES APÓS O 

DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

1- Você acha que o desenvolvimento da aula por meio de atividade lúdica possibilitou o 

aprendizado dos conceitos de energia, calor e temperatura e sua relação com as calorias dos 

alimentos? 

2- E a atividade experimental? Você acha que te possibilitou fazer uma correlação do 

ensino ao seu cotidiano? 

 

3- Você considera que a realização da atividade experimental foi um fator motivador na 

durante a aula? 

 

4- Você acredita que foi possível aprender os conceitos propostos relacionados a 

Termoquímica, brincando? 

 

5- A atividade lúdica realizada proporcionou um ambiente descontraído e agradável 

durante a aula? 

 

6- Você acredita que o desenvolvimento do calorímetro pode favorecer a compreensão 

do aprendizado, referente a determinação de calorias dos alimentos? 

 

7- Você conseguiu através da aula dialógica expositiva expressar o seu conhecimento 

prévio sobre os conceitos abordados como calor, energia, calorias, temperatura e sua relação 

com as calorias dos alimentos? 
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ANEXO X – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA (CEP) 
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