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[...] 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel 

Num instante imagino uma linda gaivota 

A voar no céu... 

 

Vai voando contornando a imensa curva Norte e Sul 

Vou com ela viajando Havaí Pequim ou Istambul 

Pinto um barco a vela brando navegando 

É tanto céu e mar num beijo azul... 

 

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená 

Tudo em volta colorindo com suas luzes a piscar... 

 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo 

Se a gente quiser 

Ele vai pousar... 

 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida 

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida... 

 

De uma América a outra eu consigo passar num segundo 

Giro um simples compasso  

E num círculo eu faço o mundo... 

 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente a esperar pela gente 

O futuro está... 

 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo, nem piedade nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda a nossa vida 

E depois convida a rir ou chorar... 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim 

Descolorirá... 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo 

(Que descolorirá!) 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo 

(Que descolorirá!) 

 

Toquinho (em parceria com Vinicius de Moraes) 
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RESUMO 

 

 

ENSINO E APRENDIZAGEM DE QUÍMICA A PARTIR DA TEMÁTICA 

“TINTAS PARA TATUAGEM” 

 

 

AUTORA: Arlete Pierina Calderan 

ORIENTADORA: Mara Elisa Fortes Braibante 

 

 

Esta pesquisa de mestrado tem como objetivo geral favorecer o ensino e a aprendizagem de 

Química por meio da contextualização dos conteúdos científicos com a temática “tintas para 

tatuagem”, para estudantes de 3ª série do Ensino Médio de uma Escola pública de Santa Maria, 

RS. Apresenta caráter de abordagem qualitativa, enquadrando-se em uma metodologia de 

Pesquisa-ação. Inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre “tintas para tatuagem”, 

o ensino de Química, a utilização de temáticas e de metodologias de ensino de 

Ciências/Química, como oficinas temáticas, atividades experimentais e estudos de caso. A 

pesquisa foi desenvolvida em duas etapas: na Etapa I foram aplicados dois questionários 

investigativos com questões abertas, um a tatuadores e outro para pessoas tatuadas, com o 

objetivo de investigar se consideram importante conhecer a composição química das tintas para 

tatuagem e a utiolização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Além de ser uma 

estratégia didática, as informações obtidas trouxeram elementos que auxiliaram no 

desenvolvimento da Etapa II da pesquisa com os estudantes, sendo as atividades desenvolvidas 

em 10 (dez) Intervenções, a primeira com a apresentação da temática, as 8 (oito) seguintes 

inseridas em duas Oficinas Temáticas (OT), sendo a última (10ª) destinada ao encerramento 

das atividades, totalizando 26 horas/aula. Na primeira OT, com o título “Química das Soluções 

e as tintas para tatuagem” priorizou-se a revisão de conteúdos de 1ª e 2ª séries, como 

solubilidade, polaridade, interações intermoleculares, oxidação-redução, funções inorgânicas e 

íons metálicos. Na segunda OT, intitulada “Química Orgânica e as tintas para tatuagem” 

contemplou-se conteúdos de Química Orgânica. Esses conteúdos foram contextualizados com 

o cotidiano e com a temática “tintas para tatuagem”, além de serem feitas abordagens 

multidisciplinares. Para a coleta de dados, instrumentos como questionários, produções 

textuais, exercícios e observações sistemáticas foram utilizados e analisados segundo a Análise 

Textual Discursiva (ATD). Os estudantes interagiram em um grupo criado no aplicativo 

WhatsApp Messenger, a fim de discutirem também as Questões sociocientíficas (QSC), durante 

a resolução de um caso proposto. Os resultados demonstraram que a temática “tintas para 

tatuagem”, aliada a diferentes metodologias de ensino oportunizou aos estudantes que fizessem 

associações importantes entre os conteúdos científicos, a temática e o cotidiano, favorecendo a 

aprendizagem significativa.  

 

 

Palavras-Chave: Ensino e aprendizagem de Química. Tintas para tatuagem. Oficinas temáticas. 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

  



15 
 

 
 

ABSTRACT 

 

 

TEACHING AND LEARNING OF CHEMISTRY FROM THE THEME  

"INKS FOR TATTOO" 

 

 

AUTHOR: Arlete Pierina Calderan 

ADVISOR: Mara Elisa Forte Braibante 

 

 

This master's degree research aims to favor the teaching and   learning of Chemistry through 

the contextualization of the scientific contents with the theme "inks for tattoo", for high school 

students of a Public School of Santa Maria, RS. It presents a qualitative approach, based on a 

methodology of Action research.  Initially a bibliographic research was performed on "inks for 

tattoo", the teaching of Chemistry, the use of thematic and methodologies of teaching of 

Sciences/Chemistry, such as thematic workshops, experimental activities and case studies. The 

research was developed in two stages: in Step I, two investigative questionnaires with open 

questions were applied, one to tattoo artists and the other to tattooed people, in order to 

investigate whether they consider important to know the chemical composition of tattoo inks 

and the use of Personal Protective Equipment (PPE). In addition to being a didactic strategy the 

obtained information brought elements that helped in the development of Stage II of the 

research with the students, and the activities developed in 10 (ten) Interventions, the first one 

with the presentation of the theme, the following 8 (eight) inserted in two Thematic Workshops 

(TW), the last one (10ª) focused on the closing of the activities, totalizing 26 hours/class. In the 

first TW, titled "Chemistry of Solutions and Inks for Tattoo", the priority was given to 

reviewing contents of 1st and 2nd years of high school, such as solubility, polarity, 

intermolecular interactions, oxidation-reduction, inorganic functions and metal ions. In the 

second TW, titled "Organic Chemistry and Inks for tattoo" contemplated contents of Organic 

Chemistry. These contents were contextualized with the everyday and with the theme "inks for 

tattoo", besides being performed multidisciplinary approaches. For data collection, instruments 

such as questionnaires, textual productions, exercises and systematic observations were used 

and analyzed according to the Discursive Textual Analysis (DTA). The students interacted in a 

group created in the WhatsApp Messenger application, in order to also discuss the Socio-

Scientific Issues (SSI), during the resolution of a proposed case. The results showed that the 

theme of "inks for tattoo", along with different teaching methodologies allowed students to 

make important associations between scientific, thematic and daily contents; favoring 

meaningful learning. 

 

 

Keywords: Teaching and learning of Chemistry. Inks for tattoo. Thematic Workshops. 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

 

A Escola que conhecemos hoje é diferente da escola de outrora, em relação aos aspectos 

sociais, políticos, econômicos, culturais e principalmente aos históricos. Estes últimos são 

muito importantes para a compreensão das relações estabelecidas na sociedade com o passar 

dos anos. A necessidade de ensinar e aprender se tornaram cada vez mais prementes com o 

advento do mundo moderno. 

Segundo Araújo (2014), foram três as principais revoluções educacionais que marcaram 

principalmente o mundo ocidental. Iniciou com a criação das Escolas, há cerca de 3500 anos, 

no antigo império egípcio, onde se formavam os escribas (uma escola para a elite). Muito tempo 

se passou até a criação das primeiras Universidades europeias (século XII e XIII), com elas, o 

pensamento renascentista, sendo um longo período de transformações que provocaram 

mudanças de mentalidade nas pessoas, em seus valores e atitudes.  

Na segunda revolução educacional (com marco histórico em 1789), a gestão das Escolas 

é tirada do clero, passando a ser públicas e geridas pelo Estado, mas ainda destinada às elites 

(ESTEVE, 2004). 

A partir da segunda metade do século XX, começa a surgir a terceira revolução 

educacional, com ideias de universalização, levando a diversidade para dentro das Escolas. Essa 

ampliação do acesso à escolarização (acessibilidade) e a equidade nas Escolas vem gerando 

comprometimentos da qualidade da educação e mal-estar nos profissionais, pois estes exigem 

outras formas de relação com o ensino e a aprendizagem (ESTEVE, 2004; ARAÚJO, 2014). 

Uma das formas de enfrentamento diante desse quadro preocupante, hoje, é a (re) 

invenção da Escola, logo, deve-se considerar na reorganização das ações educativas, dimensões 

complementares de conteúdo, de forma e de relações entre professor e estudantes (ARAÚJO, 

2014). 

Para Maldaner (2003) é premente focar o trabalho nos cursos de formação inicial e 

continuada de professores, na perspectiva da formação do profissional reflexivo, pois ao se 

discutir a formação docente faz-se necessário não esquecer as reais condições da educação 

brasileira, destacando-se a precariedade da infraestrutura escolar e o aviltamento salarial. 

 Ensinar não é uma tarefa fácil, em particular os conteúdos de Química, pois percebe-se 

que os estudantes apresentam muitas dificuldades em compreender o significado e as relações 

dos conteúdos científicos com o cotidiano, bem como atribuir importância ao que estudam. 
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A necessidade de mudança já vem sendo apontada há algum tempo, principalmente na 

abordagem dos conteúdos de Química, para favorecer a construção do conhecimento científico 

do estudante, inserindo-o no contexto do processo ensino-aprendizagem (MALDANER, 2003). 

Desta forma, poderão resultar contribuições efetivas na educação, pois a aquisição do 

conhecimento depende da situação em que é aprendido e de que forma é usado esse 

conhecimento.  

A coerência poderá estar em apresentar esses conteúdos aos estudantes, por meio de 

metodologias mais adequadas e eficazes, como as atividades experimentais, a utilização de 

temáticas instigantes e atrativas na contextualização dos conteúdos científicos, abordar 

exemplos presentes no cotidiano na busca da melhor compreensão dessa ciência. 

Em vista disso, o grupo de pesquisa do Laboratório de Ensino de Química, da 

Universidade Federal de Santa Maria (LAEQUI-UFSM) desenvolve estudos com ênfase na 

utilização de temáticas, sendo uma estratégia metodológica consolidada, que visa favorecer o 

processo ensino-aprendizagem. “Contextualização, aplicação da Química nos fatos do dia a dia 

e formação de estudantes aptos cientificamente a atuar na sociedade são princípios 

fundamentais adotados nos trabalhos desenvolvidos pelo grupo” (BRAIBANTE e PAZINATO, 

2014, p. 822).   

A abordagem de temas que agreguem significados aos estudantes favorece a interação 

entre o que os estudantes já sabem com o tema a ser explorado e os conteúdos a serem 

ensinados. Ainda, permite que se possa interpretar e compreender a Química envolvida nos 

materiais, suas interações e transformações e em consequência disso, “favorecer uma 

aprendizagem significativa aos estudantes” (AUSUBEL, 1982; MOREIRA, 2011). 

Nesta pesquisa, a temática escolhida para trabalhar os conteúdos científicos de Química 

foi “tintas para tatuagem”, escolha feita pelos próprios estudantes, que emergiu a partir de uma 

consulta prévia entre vários assuntos listados por eles, no ano anterior à aplicação deste estudo. 

A intensão foi estimular os estudantes na busca da aprendizagem significativa, a partir de um 

tema atual, instigante e presente no dia a dia.  

 Agosto de dois mil e dezesseis (2016), ano dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, 

Brasil. Mais de duas centenas de países participantes e milhares de atletas de diferentes culturas 

e idiomas, juntos num mesmo lugar. Uma das linguagens em destaque vem estampada no corpo 

de vários atletas: as tatuagens (Figura 1). 
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Figura 1 - Fotos de tatuagens exibidas pelos atletas olímpicos/ Rio 2016 

 

 

Fonte: (Revista VEJA, 2016). 

 

Além da expressão artística e dos mais diversos significados atribuídos aos desenhos 

das tatuagens, pode-se pensar em alguns questionamentos quando se deseja trabalhar os 

conteúdos científicos de Química, com estudantes do Ensino Médio (EM), entre eles: “É 

importante para o estudante falar de assuntos presentes no dia a dia nas aulas de Química”? 

“Qual a Química envolvida na técnica da tatuagem”? “Qual a composição química das tintas 

usadas para tatuar”? Ao tatuar um desenho na pele, em alusão à natureza, aos amores, ou até 

mesmo ao tatuar uma estrutura molecular de uma substância química, pensa-se sobre os 

pigmentos que estão sendo impregnados na pele? A Figura 2 ilustra desenhos de tatuagens que 

remetem a algumas reflexões sobre possíveis respostas a essas questões. 

 

Figura 2 - Fotos de tatuagens cedidas cordialmente pelos sujeitos da pesquisa 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

                   

Fonte: Cortesia de sujeitos da pesquisa. 

 

Na busca de respostas a esses questionamentos, a pesquisa aqui descrita apresenta as 

atividades realizadas com estudantes do EM, onde se utilizou a temática “tintas para tatuagem”, 
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no estudo e contextualização dos conteúdos científicos de Química, associando-os às suas 

aplicações no dia a dia. Ainda, apresentam-se neste estudo, primeiramente, concepções de 

tatuadores e tatuados em relação à importância atribuída por eles, ao entendimento da 

composição química das tintas usadas nas tatuagens.  

Moretti (2012), ao falar sobre as tintas para tatuagem: 

 

A tinta atualmente utilizada é formada basicamente por resinas, aditivos, solventes e 

pigmentos insolúveis veiculados com dióxido de titânio. Tais pigmentos são partículas 

sólidas em forma de pó e podem apresentar em sua constituição compostos orgânicos 

ou inorgânicos de diferentes cores, responsáveis por aumentar a proteção e 

durabilidade da pintura (MORETTI, 2012, 42). 

  

Dentro desta perspectiva, os questionamentos podem surgir no sentido de ampliação de 

saberes, pois se acredita que a escolha da temática “tintas para tatuagem”, poderá ser uma forma 

de contextualizar a Química com o dia a dia e desenvolver atividades que despertem o interesse 

de estudantes do EM, como a pesquisa dos pigmentos e corantes dessas tintas, bem como suas 

permanências na pele. 

Almeja-se que essa temática seja adequada e relevante para explicar fenômenos e 

conteúdos químicos como: solubilidade, polaridade, concentrações e diluição de soluções, 

interações intermoleculares, funções orgânicas e inorgânicas, entre outros. Considera-se 

também que essa temática possibilite a abordagem de assuntos presentes na 

contemporaneidade, como as Questões sociocientíficas (QSC), podendo oportunizar ao 

professor trabalhar com a aproximação entre a teoria e a prática, no ensino de Química, além 

de discussões acerca de conteúdos de outras disciplinas, como biologia, física e arte.  

 Considerou-se a temática instigante e motivadora, pois “tatuagem” representa uma das 

diferentes formas de expressão e linguagem, bastante presente entre os jovens, nos dias atuais, 

sendo um ponto relevante na justificativa desse estudo. 

Paulo Freire (1996) defendeu que “ensinar exige respeito aos saberes dos educandos”, 

respeito aos seus conhecimentos prévios e às suas posturas e opiniões frente aos novos 

conhecimentos.  

 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o 

dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária – 

mas também, [...] discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em 

relação com o ensino dos conteúdos (FREIRE, 1996, p. 30). 
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A intenção foi, aos moldes de Freire, desenvolver esta pesquisa com os estudantes, e 

não somente para eles, pois a experiência tem mostrado que ensinar apenas a partir de livros 

didáticos e aulas tradicionais, não é suficiente para esclarecer as relações conceituais, 

principalmente em Química.  

Esta pesquisa vem somar-se aos demais trabalhos desenvolvidos pelo LAEQUI-UFSM, 

visto que, segundo Braibante et al., (2013), a razão dos bons resultados já mostrados deve-se 

ao uso da metodologia com ênfase em Oficinas Temáticas, a qual consolidou-se nesse grupo, 

pois totalizam-se até a presente data, 17 (dezessete) dissertações de mestrado defendidas e 

publicadas, onde seus pesquisadores fizeram uso dessa metodologia. Os resultados obtidos são 

contribuições valiosas no ensino e aprendizagem de Química. 

 A abordagem de temáticas no ensino de Química visa relacionar e contextualizar o 

ensino dessa ciência, favorecendo assim o processo ensino-aprendizagem e contribuir para a 

formação do caráter cidadão dos estudantes (BRAIBANTE e PAZINATO, 2014). 

Neste contexto, juntamente com a necessidade da busca constante de novas estratégias 

metodológicas que produzam essa contextualização, especialmente com estudantes do EM, a 

pesquisa buscou responder à seguinte questão:  

 Como favorecer o ensino e a aprendizagem significativa de Química para 

estudantes de 3ª série do Ensino Médio, por meio da contextualização dos conteúdos 

científicos com a temática “tintas para tatuagem”? 

O objetivo geral desse estudo foi elaborado para guiar as atividades na busca de 

respostas à essa questão, sendo: 

 Favorecer o ensino e a aprendizagem significativa de Química para 

estudantes de 3ª série do Ensino Médio, por meio da contextualização dos conteúdos 

científicos com a temática “tintas para tatuagem”. 

 A fim de alcançar esse objetivo tem-se os seguintes objetivos específicos: 

- Analisar as concepções de tatuadores e tatuados da cidade de Santa Maria, RS, sobre 

a importância de conhecer a composição química das tintas para tatuagem; 

- Trabalhar a temática “tintas para tatuagem” com os estudantes de forma a estabelecer 

relações entre o que se aprende na Escola e o dia a dia; 

- Oportunizar discussões relacionadas à Química e a outros componentes curriculares; 

- Favorecer a apreensão dos conhecimentos pelos estudantes, por meio de metodologias 

de ensino diferenciadas das tradicionais, como oficinas temáticas, experimentações e estudos 

de caso; 
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- Verificar a aprendizagem dos estudantes durante e após o desenvolvimento e aplicação 

das atividades planejadas; 

- Contribuir para que os estudantes desenvolvam novas formas de estudar Química, de 

modo que relacionem seus conhecimentos prévios aos novos conhecimentos; 

- Trabalhar as QSC com os estudantes por meio de um estudo de caso. 

Consideraram-se duas hipóteses para este estudo: 

 O ensino e a aprendizagem significativa de Química poderão ser favorecidos 

pela utilização de diferentes metodologias de ensino. 

 A utilização da temática “tintas para tatuagem” na contextualização dos 

conceitos científicos de Química poderá favorecer a aprendizagem significativa dos estudantes 

do EM. 

Outra dimensão relevante desta pesquisa é a oportunidade de discutir com os estudantes, 

os avanços científicos e tecnológicos associados ao desenvolvimento da Química, sempre 

presente no cotidiano das pessoas, bem como, discussões acerca das QSC, das formas de 

usufruir de maneira consciente os avanços da ciência e da tecnologia, no exercício da cidadania. 

A pesquisa descrita nesta dissertação está organizada em 4 (quatro) Capítulos.  

O Capítulo 1, intitulado “Tatuagem e tintas para tatuagem sob um enfoque químico” 

apresenta a fundamentação teórica relacionada aos seguintes itens: breve história da tatuagem; 

tintas e materiais usados nas tatuagens desde a antiguidade aos dias atuais; aspectos químicos 

das tintas para tatuagem; a indústria química das tintas para tatuagem na atualidade; 

características gerais da pele e alguns riscos toxicológicos associados às tatuagens. 

O Capítulo 2 Metodologias de Ensino de Química e a utilização da temática “tintas 

para tatuagem” apresenta elementos que justificam a importância do ensino de 

Ciências/Química ser trabalhado por meio de novas metodologias de ensino; a importância da 

utilização de temáticas que possibilitem contextualizações entre os conteúdos científicos e o 

cotidiano dos estudantes; abordagem de duas Teorias de Aprendizagem que deram suporte a 

essa pesquisa: a Teoria humanística de Paulo Freire e a Teoria da aprendizagem significativa 

de David Ausubel. Apresentam-se também argumentos que justificam o ensino e a 

aprendizagem da Química ser trabalhado a partir da temática “tintas para tatuagem”; as 

metodologias de ensino e estratégias didáticas adotadas para desenvolver as atividades desta 

pesquisa (oficinas temáticas, atividades experimentais e estudos de caso). Por último, as QSC 

são apresentadas como tópico importante de discussões com os estudantes, no fortalecimento 

do processo de tomada de decisão. 
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No Capítulo 3 será apresentado o Percurso Metodológico da Pesquisa, contendo as 

características e o contexto da pesquisa, os sujeitos envolvidos no estudo, o lócus da pesquisa, 

os instrumentos de coleta de dados e a descrição de todas as atividades desenvolvidas nas duas 

etapas que compõem este estudo. Ainda, todos os passos metodológicos das Intervenções feitas 

com os estudantes, na Escola. 

No Capítulo 4, Análise e Discussão dos Resultados serão exibidos os dados obtidos 

nas duas etapas da pesquisa, interpretados e discutidos à luz de autores que estudam e trabalham 

para o avanço do processo ensino-aprendizagem de Ciência/Química. Ainda, discussões sobre 

a evolução dos conhecimentos por parte dos estudantes, a partir de suas participações nas 

atividades desenvolvidas na pesquisa. 

As Considerações Finais são feitas no sentido de explicitar sobre o alcance dos 

objetivos propostos, analisar se as respostas para o problema de pesquisa foram adequadas e a 

contento, de forma a comprovar ou refutar as hipóteses sugeridas inicialmente. Ainda, analisar 

se a utilização da temática “tintas para tatuagem” favoreceu o ensino e aprendizagem 

significativa de Química dos estudantes do EM. 
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CAPÍTULO 1 -  TATUAGEM E TINTAS PARA TATUAGEM SOB UM ENFOQUE 

QUÍMICO 

 

Ao mencionar “tintas para tatuagem” faz-se necessário uma breve abordagem sobre 

tatuagem, especificamente a arte de tatuar, visto que seu uso está cada vez mais presente, na 

atualidade, principalmente entre os mais jovens, sendo essa prática comum entre pessoas das 

mais variadas culturas e camadas sociais. A relevância se encontra na reflexão sobre os 

significados de seus desenhos, cores e traços. Um retrato disso encontra-se registrado no excerto 

extraído do livro Tatuagem piercing e outras mensagens do corpo, 

 

Em todas as épocas e lugares do mundo, o homem usa o corpo como linguagem. 

Muitas vezes, escrevendo na própria pele uma espécie de diário da sua vida: tatua 

uma rosa no braço com o nome da amada; pendura um brinco na orelha no dia do 

nascimento; espeta uma vareta de bambu no lábio para mostrar que chegou à 

adolescência; carimba o desenho de um pássaro no peito para representar seu povo... 

(ARAÚJO, 2005, p.7, grifo nosso).  

 

O fragmento “tatua uma rosa no braço com o nome da amada” pode impulsionar a busca 

por diversas informações, sob o olhar de um pesquisador! Será que ao admirar uma bela 

tatuagem passa pela mente das pessoas sobre a Química envolvida nessa técnica, bem como 

sobre a composição química das tintas usadas nas tatuagens? 

Segundo Giaretta (2015), as tatuagens têm evoluído com o passar do tempo, graças aos 

avanços da indústria química. Novos materiais sintéticos foram sendo desenvolvidos, entre eles 

as tintas para tatuagem, atendendo a demanda da sociedade atual. A Química, como qualquer 

ciência moderna, na tentativa de desvendar os segredos da matéria e de suas transformações, 

procura explicar e justificar os fatos do cotidiano através da construção de modelos (JUSTI, 

2011). 

O foco dessa pesquisa está centrado na Química envolvida nas tintas utilizadas para 

tatuar, no entanto julga-se importante percorrer parte dos caminhos da história no que diz 

respeito a essa arte milenar. 

Neste capítulo serão abordados aspectos históricos das tatuagens, os materiais 

utilizados, a composição química das tintas de uso geral, com enfoque especial nas tintas para 

tatuagem, características gerais da anatomia e fisiologia da pele humana e alguns riscos 

toxicológicos associados às tatuagens. 
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1.1 BREVE HISTÓRIA DA TATUAGEM 

 

A história do ser humano é longínqua, rica, e no mínimo, instigante aos olhos de um 

pesquisador. Desde a primeira espécie de hominídeo, até o Homo sapiens, vários 

acontecimentos históricos relevantes se sucederam. Nos primórdios, os seres humanos 

utilizavam pedras, troncos e galhos de árvores para proteção e busca de alimentos, em prol de 

sua sobrevivência. Com a descoberta do fogo moldaram os metais, produzindo seus utensílios 

e armamentos. Mais tarde veio o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. O uso de pintura 

corporal sempre esteve presente entre os povos, aperfeiçoando-se com o passar dos tempos. 

Tudo indica que a prática de marcar o corpo é tão antiga quanto a própria humanidade, e o uso 

de tatuagem é considerada como forma de expressão e linguagem entre os indivíduos (NEVES, 

2006). 

A sociedade evolui, como também evoluíram as técnicas usadas pelos profissionais que 

trabalham com as tatuagens, juntamente com a tecnologia dos materiais utilizados, como as 

tintas para tatuar. Os desenhos e figuras de tatuagens, também estão mais coloridos e variados 

e desde os tempos mais remotos, continuam a expressar a arte da beleza, do culto ao corpo, as 

culturas, as religiões, a família e os amores.  

Um conceito sobre o uso de tatuagens fundamenta-se na expressão artística e no 

significado que cada indivíduo atribui a essa arte, inserido em seu contexto histórico-cultural, 

onde os sujeitos trazem à tona, por meio de desenhos específicos, coloridos ou não, registros de 

seus hábitos, conjugados ao estilo de vida. 

A arte, como forma de expressão e linguagem, foi se desenvolvendo entre os povos, e 

agregando valores às mais diferentes culturas, observada desde as pinturas rupestres, a invenção 

da escrita, da oralidade, e pelo uso de adornos e pinturas corporais. 

O primeiro tatuado de que se tem notícia foi Ötzi, o “homem de gelo”, que viveu há 

aproximadamente 5200 anos. Encontrado na região dos Alpes, entre a Itália e a Áustria, 

apresentava mais de 50 marcas de tatuagem na pele. As linhas azuis e perfurações em seu corpo 

podem ser o mais antigo vestígio de tatuagem já encontrado, ou então, cicatrizes de algum 

tratamento medicinal adotado pelos povos da Idade da Pedra, na Pré-história (ARAÚJO, 2005). 

A Figura 3(a) ilustra os restos mortais de Ötzi, conservados no Museu de Arqueologia 

South Tyrol, na Itália e a Figura 3(b), marcas de algumas das tatuagens encontradas em seu 

corpo. 
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Figura 3 - Ötzi, o “homem de gelo” (a) e tatuagens encontradas em seu corpo (b)  

 

 

                                   

 

 

 

 

 

        (a)                                                   (b)                                                   

                                                              

Fonte: (South Tyrol Museum of Archaeology /EURAC/Marco Samadelli-Gregor Staschitz©). 

 

O caso de múmias egípcias do sexo feminino, como a de Amunet, que teria vivido entre 

2160 e 1994 a.C., na Idade Antiga, apresentava traços e pontos inscritos na região abdominal - 

indício de que a tatuagem, no Egito Antigo, poderia ter relação com cultos à fertilidade 

(ARAÚJO, 2005).  

Nas sociedades tradicionais, a tatuagem e os adornos corporais têm a função de 

identificação da origem de um povo, a posição social, e em alguns casos até se consegue ler nas 

tatuagens as formas de organização social, complementa Araújo (2005).  

Segundo Giaretta (2015), 

 

Enquanto algumas civilizações costumavam adornar seus corpos com desenhos e 

técnicas variadas, os antigos romanos não faziam tatuagens por acreditarem na pureza 

da forma humana. Por esse motivo, as tatuagens eram banidas e reservadas apenas 

para criminosos e os condenados (GIARETTA, 2015, p.14). 

 

Por outro lado, Macchiavelli (2001, p.4) relata que “as motivações que levam mulheres 

e homens ocidentais a pintar o corpo são puramente estéticas, desvinculadas de qualquer valor 

simbólico”, quando se refere a adornos feitos com henna. 

Com o passar do tempo, os romanos começaram a mudar suas visões com relação à 

tatuagem, motivados principalmente pelos guerreiros bretões, com suas insígnias de honra 

tatuadas na pele. Outro fato interessante foi o desenvolvimento de técnicas para aplicar e 

remover os desenhos, pelos romanos (GIARETTA, 2015). 

Segundo Kataoca e Festa (2013), da revista Tattoo Book Gallery, a palavra tatuagem 

originou-se do inglês tattoo, oriunda da Polinésia tatau, uma onomatopeia que significa bater. 

O som, ta, ta, ta, que irrompia quando os nativos usavam um instrumento de osso (marfim) ou 

bambu para tatuar, no qual batiam com um pedaço de madeira (Figura 4). 
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Figura 4 - Nativo da Polinésia tatuando com varetas impregnadas de fuligem  

 

 
 
Fonte: (KATAOCA e FESTA, 2013). 

 

Os instrumentos e as máquinas usados para perfurar a pele, e impregná-la com tinta 

evoluíram muito com o passar dos anos, desde as mais primitivas varetas de madeira, onde os 

esquimós, por exemplo, costumavam riscar sua pele com varetas impregnadas de fuligem, 

traçando linhas, até as modernas máquinas elétricas atuais.  

Em 1891, o inventor americano Samuel O’Reilly patenteou a primeira máquina elétrica 

de tatuagem do mundo, ou tatáugrafo (Figura 5), a qual leva seu nome como homenagem, 

deixando para trás as ferramentas tradicionalmente utilizadas no Ocidente, trazendo como 

consequência avanços para a técnica de tatuar (KATAOCA e FESTA, 2013). 

 

Figura 5 - Primeira máquina de tatuar elétrica - O’Reilly 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: (KATAOCA e FESTA, 2013). 

 

Atualmente são utilizadas máquinas elétricas modernas para tatuar (Figura 6a), também 

para micropigmentar a pele, com o uso do dermógrafo (Figura 6b), incluindo outros avanços 

importantes, como o uso de agulhas descartáveis e intercambiáveis, conforme a necessidade do 

traço, além de dispositivos de controle dos movimentos da agulha, que permitem maior precisão 

(KATAOCA e FESTA, 2013). 
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Figura 6 - Máquina elétrica de tatuar moderna (a) e o dermógrafo (b) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

    (a)                                                        (b) 

 

Fonte: (KATAOCA e FESTA, 2013; GIARETTA, 2015). 

 

O tipo de máquina utilizada para o trabalho também diferencia a técnica de implante de 

pigmentos na pele, sendo a tatuagem ou a micropigmentação. Apesar de serem técnicas 

semelhantes, existem diferenças entre ambas. A micropigmentação é feita na parte superficial 

da camada da pele, atingindo apenas a epiderme (1ª camada da pele), região que sofre renovação 

celular constante, consequentemente, desbotando gradativamente a sua cor (DUARTE e 

CALHEIROS, 2011). Também conhecida por maquiagem definitiva ou permanente, é um 

procedimento semelhante à tatuagem, mas visa trabalhar a estética facial e corporal dando 

expressão ao procedimento mais próximo do real e não do artístico como na tatuagem. É uma 

técnica de arte e criação, com um propósito claro, embelezar e corrigir (GIARETTA, 2015). 

O termo tatuagem, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é 

definido como: “pigmentação artificial permanente da pele - pigmentação exógena introduzida 

fisicamente na camada dérmica ou subepidérmica da pele, com resultado permanente, 

objetivando embelezamento ou correção estética” (BRASIL, 2009). 

Essa técnica de introduzir fisicamente pigmentos na derme deve ser exercida por um 

profissional apto para tal, o dermopigmentador ou o tatuador. Segundo a lexicógrafa Michaelis 

(1998), tatuador é aquele que tatua; tatuado é aquele que tem tatuagens; e tatuagem (tatuar + 

agem) é a ação ou efeito de tatuar; arte de introduzir debaixo da epiderme substâncias corantes, 

vegetais ou minerais, para produzir desenhos indeléveis, como se praticava entre os povos 

selvagens e entre marinheiros, soldados e criminosos.  

Outra diferença está na máquina utilizada para o trabalho, conforme Giaretta (2015), na 

micropigmentação a rotação é menor do que na máquina de tatuagem, permitindo maior 
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controle sobre o equipamento e podendo assim desenhar fios de sobrancelhas, corrigir 

imperfeições e até fazer procedimentos paramédicos e capilares. 

Segundo essa mesma autora, a micropigmentação se define pela inserção do pigmento 

na camada mais superficial da pele, ou seja, na epiderme. A regulagem da agulha é de inserção 

de 2mm, no máximo, na pele. Na tatuagem, a profundidade é um pouco maior, até 3 mm 

aproximadamente, alcançando a camada dérmica, que se inicia abaixo da camada basal (camada 

basal é a camada mais profunda da epiderme que faz contato direto com a derme). 

A Figura 7 ilustra entre quais camadas da pele ocorre o implante de pigmentos no 

processo da tatuagem e da micropigmentação. 

 

Figura 7 - Representação de implante de pigmentos na tatuagem e na micropigmentação 

 

 
 

Fonte: (elaboração de Maicon Marcelino Mantovani - artista visual). 

 

Da mesma forma que os instrumentos usados para a execução das tatuagens, as tintas 

utilizadas também evoluíram com o passar dos anos. 
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1.2 ASPECTOS QUÍMICOS DAS TINTAS PARA TATUAGEM  

 

A composição química das tintas para tatuagem é praticamente igual a das tintas de uso 

geral, no entanto as tintas para tatuagem devem ter seus efeitos de toxidade minimizados e 

serem livres de metais pesados (GIARETTA, 2015). 

Tinta é uma composição líquida, geralmente viscosa, constituída de um ou mais 

pigmentos dispersos em um aglomerante líquido que, ao sofrer um processo de cura quando 

estendida em película fina, forma um filme opaco e aderente ao substrato. Os componentes 

básicos da tinta são: solvente, resina, aditivo e pigmento (FAZENDA, 1995), como podem ser 

visualizados na Figura 8. 

 

Figura 8 - Componentes básicos das tintas 

 

 
 

Fonte: Autores. 

 

1.2.1 Solvente 

 

Solvente é um produto que tem a capacidade de dissolver outros materiais sem alterar 

suas propriedades químicas. O resultado dessa interação é denominada solubilização. Os 

solventes são, via de regra, voláteis e na sua maioria inflamáveis. Eles estão presentes nas tintas 

com duas finalidades: solubilizar a tinta e conferir viscosidade adequada à aplicação 

(FAZENDA, 1995).  



46 
 

Da solubilização de um material através de um solvente resultam interações entre as 

partículas dispersas e o solvente, distinguindo-se, então, três tipos de sistemas dispersos: 

soluções verdadeiras, soluções coloidais e suspensões (FELTRE, 1998). As principais 

características desses sistemas dispersos estão descritas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Principais características dos sistemas dispersos 

 

Tipo de 

sistemas 

dispersos 

Tamanho 

médio das 

partículas 

dispersas 

Natureza das 

partículas 

dispersas 

Visibilidade Exemplos 

Soluções 

verdadeiras 
< 1nm* 

átomos, íons 

ou moléculas 

As partículas não são 

visíveis com nenhum 

aparelho. 

(sistema homogêneo) 

sal na água, 

açúcar na 

água. 

Dispersões 

coloidais 

1 a 

1000nm 

aglomerados 

de átomos, íons 

ou moléculas 

As partículas são 

visíveis 

ao ultramicroscópio. 

(sistema heterogêneo) 

gelatina na 

água. 

Suspensões ˃ 1000nm 

grandes 

aglomerados 

de átomos, íons 

ou moléculas 

As partículas são 

visíveis ao microscópio 

comum. 

(sistema heterogêneo) 

terra suspensa 

na água, 

tinta. 

*nm = nanometro (unidade de medida) 

 

Fonte: Adaptação de FELTRE (1998). 

 

Para melhor compreensão do processo de solubilização é fundamental observar as 

diversas ligações entre os átomos que formam as moléculas, pois as interações intermoleculares 

dependerão do tipo de aglomerado molecular e podem ser: forças iônicas (íon-íon), forças 

dipolo-dipolo, forças de van der Waals e ligações Hidrogênio.  

Quando a substância for um composto iônico, como no acetato de sódio (CH3COONa), 

as forças que mantêm os íons unidos no estado cristalino são intensas forças eletrostáticas da 

rede, que atuam entre os íons positivos e negativos na estrutura cristalina organizada, chamadas 

forças íon-íon. No entanto, a maioria das moléculas orgânicas não são puramente iônicas, mas 

tem um momento de dipolo permanente originado pela distribuição desuniforme dos elétrons 

da ligação. A propanona (CH3COCH3) e o acetaldeído (CH3COH) são exemplos de compostos 

que apresentam essas interações dipolo-dipolo, pois o grupo carbonila em sua estrutura é muito 

polarizado (SOLOMONS, 1996).  

A representação dessa interação está esquematizada na Figura 9. 
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Figura 9 - Representação das interações dipolo-dipolo entre moléculas de propanona 
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Fonte: Autores. 

 

Quando as forças de atração dipolo-dipolo são muito intensas, como entre átomos de 

hidrogênio (H) ligados a átomos pequenos, fortemente eletronegativos (O, N ou F) e pares de 

elétrons não ligantes de outros átomos eletronegativos da mesma espécie, o tipo de força 

intermolecular é a ligação Hidrogênio. Essa ligação é responsável pelo fato do ponto de 

ebulição do álcool etílico (+78,5ºC) ser muito mais elevado que o do éter dimetílico (-24,9ºC), 

embora possuam o mesmo peso molecular (SOLOMONS, 1996). 

A Figura 10 apresenta um esquema representativo da ligação Hidrogênio entre 

moléculas de etanol. 

 

 Figura 10 – Esquema representativo da ligação hidrogênio entre moléculas de etanol 

 

H3C

H2
C

O

H CH3

C
H2

O

Ligação Hidrogênio

H

 
Fonte: Autores. 

 

Em relação aos compostos apolares, o mesmo autor explica que esses compostos 

mantêm-se unidos por forças fracas denominadas forças de van der Waals (ou forças de London 

ou interações de van der Waals),  

 

pois a distribuição média da carga numa molécula apolar (como o metano), sobre um 

intervalo de tempo, é uniforme. Em qualquer instante dado, porém, em virtude do 

movimento dos elétrons, os elétrons, e, portanto a carga, podem não estar 

uniformemente distribuídas. É possível que os elétrons, num certo instante, estejam 

ligeiramente acumulados numa parte da molécula e, por isto, que se forme um pequeno 

dipolo temporário, induzindo dipolos opostos (atrativos) nas moléculas vizinhas 

(SOLOMONS, 1996, p. 81, grifo do autor). 
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A Figura 11 apresenta um esquema que representa os dipolos temporários (ou 

momentâneos) entre moléculas apolares, que as mantêm unidas por forças de van der Waals. 

 

Figura 11- Esquema representativo das forças de van der Waals entre moléculas apolares 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores. 

 

Quanto à solubilidade entre compostos, tem-se como regra geral: uma substância se 

dissolve bem em determinado solvente quando as forças de atração dessa substância forem da 

mesma ordem de grandeza das forças de atração do solvente puro (FAZENDA, 1995). 

Os compostos polares e os iônicos tendem a se dissolver nos solventes polares. Os 

líquidos polares são, em geral, miscíveis uns com os outros. Os sólidos apolares são, em geral, 

solúveis em solventes apolares. Por outro lado, sólidos apolares são insolúveis em solventes 

polares. Os líquidos apolares são, também em geral, mutuamente miscíveis, mas os líquidos 

apolares e os polares, como o “óleo e a água”, não se solubilizam (SOLOMONS, 1996).  

A Figura 12 ilustra como exemplo, a interação intermolecular entre duas moléculas 

diferentes e polares, o etanol (CH3CH2OH) e a água (H2O), pela ocorrência da ligação 

Hidrogênio entre elas, tornando-as totalmente miscíveis. 

 

Figura 12 - Representação da ligação hidrogênio entre moléculas de etanol e água 

 

H3C

H2
C

O

H O

Ligação Hidrogênio

H

H

 
Fonte: Autores. 

 

Compostos que apresentam grupos funcionais com polaridade elevada, como o caso do 

grupo hidroxila (–OH) e do grupo carboxila (–COOH) terão alto poder de solubilidade em água, 

estabelecendo-se interações denominadas ligações Hidrogênio ou interações dipolo-dipolo. Por 

outro lado, compostos pertencentes à função hidrocarboneto, apolares, são insolúveis na água 

δ+         δ- δ+         δ- δ+         δ- 
Forças de  

van der Waals 
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e solúveis em compostos orgânicos semelhantes, de um modo geral também pertencentes à 

função hidrocarboneto, estabelecendo-se assim, interações de van der Waals. 

O Quadro 2 apresenta a classificação geral dos solventes mais utilizados em tintas. Esses 

solventes estão classificados em grupos e subgrupos: grupo terpenos, hidrocarbonetos 

(alifáticos, cicloparafinas e aromáticos), oxigenados (alcoóis, ésteres, cetonas e glicóis), 

furanos, nitroparafinas e clorados. Neste quadro estão descritas algumas das características 

gerais de cada grupo, exemplos de solventes e a estrutura molecular de um representante de 

cada subgrupo, no sentido de melhor analisar seus átomos ou grupos de átomos constituintes, o 

que justifica a maior ou menor solubilização em água ou em solventes orgânicos. 

 

Quadro 2 - Classificação dos solventes em grupos e subgrupos 

 

Grupos/Subgrupos Características gerais Exemplos 
Estrutura 

molecular 

Terpenos 

Os mais importantes e mais 

antigos utilizados em tintas são 

os obtidos de pinho (eram 

conhecidos como essência de 

terebentina) 

α- pineno, 

β-pineno, 

dipenteno. 
 

α - pineno 

Hidrocarbonetos/ 

Alifáticos 

Poder de solubilidade e 

volatilidade baixas, por terem 

alto peso molecular. 

n-parafinas 

(n-hexano), 

isoparafinas 

(2-metilexano). 

 

 

n - hexano 

Hidrocarbonetos/ 

Cicloparafinas 

Estrutura cíclica, conferindo 

poder de solubilidade maior em 

relação aos alifáticos. 

Ciclo-hexano. 

                             

Hidrocarbonetos/ 

Aromáticos 

Forte poder de solubilidade e 

odor. 

benzeno, 

tolueno,  

xilenos. 

benzeno 

 

Oxigenados/Álcoois 

 

Hidrossolúveis com pequeno nº 

de “C”. Acima de 4 “C”, essa 

solubilidade diminui. 

metanol, etanol, 

propanol, 

isopropanol, etanol 

Oxigenados/Ésteres 

Possuem odor agradável e 

excelente solubilizadores de 

resinas sintéticas. 

acetato de etila, 

acetato de 

metila. O

O

 
acetato de  etila 

OH
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Oxigenados/Cetonas 
Maior poder de solubilidade em 

relação aos ésteres. 

propanona, 

butanona, 

4-metil-2-

pentanona. 

 

 

 

 

propanona 

Oxigenados/Glicóis 

Bom poder de solubilidade por 

serem compostos bifuncionais: 

éter (–O–), álcool (–OH) ou 

éster 

(–COOR), conferindo alta 

polarização da molécula e 

miscibilidade em água. 

etileno glicol, 

etil-diglicol, 

acetato do 

etil-glicol 

 

 

etileno glicol 

Furanos 
Éteres cíclicos, com alto poder 

de solubilidade. 

furano, tetra-

hidrofurano. 

 

 

 

 

furano 

Nitroparafinas 

Compostos alifáticos que 

possuem o grupo NO2. Podem 

substituir parcialmente solventes 

aromáticos. 

2-nitropropano 

 

Clorados 

Possuem aplicação limitada em 

tintas. Usados na maioria dos 

casos como solventes para 

limpeza e desengraxantes. 

diclorometano, 

clorofórmio, 

tetracloreto de 

carbono. 

 

diclorometano 
 

Fonte: Adaptação de FAZENDA (1995). 

 

Os solventes pertencentes ao grupo dos Hidrocarbonetos são amplamente utilizados 

em tintas (menor custo e indicado para a maioria das resinas), e os Oxigenados, por 

apresentarem átomos de “O” na molécula contribuem para o aumento da polaridade 

(FAZENDA, 1995). 

 

1.2.2 Resina 

 

Resina é a parte não-volátil da tinta que serve para aglomerar as partículas de pigmentos. 

A resina também denomina o tipo de tinta: alquídicas, epoxídicas, acrílicas, amínicas, 

poliuretânicas e fenólicas. Antigamente eram obtidas de compostos naturais, hoje em dia são 

obtidas a partir da indústria química ou petroquímica, por meio de reações complexas, 

originando polímeros que conferem às tintas propriedades de resistência e durabilidade muito 

superiores às antigas. As resinas alquídicas surgiram da necessidade de se melhorar as 
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propriedades físico-químicas dos óleos utilizados em tintas, sendo estes óleos os veículos de 

maior aplicação em tintas e as matérias-primas mais comumente empregadas na fabricação 

dessas resinas, sendo os mais usados os ésteres glicéridos de ácidos graxos de origem vegetal 

(FAZENDA,1995), conforme exemplificado na Figura 13. 

 

Figura 13 - Estrutura química de um óleo glicérido (R1, R2 e R3 = substituintes graxos) 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Em virtude da ampla possibilidade de combinação de matérias-primas, muitas das 

propriedades físico-químicas dos óleos foram sendo melhoradas, entre elas, resistência às 

intempéries, amarelecimento e termoplasticidade. A designação alquídica origina-se do inglês 

alkyd (alcohol and acid) e se refere a poliésteres que são modificados por óleos e/ou ácidos 

graxos (VANIN, 2005).  

Para formar um polímero por meio de uma reação de esterificação é necessário a 

presença de ácidos e álcoois bifuncionais, como exemplificado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Formação de um polímero a partir de etileno glicol e ácido adípico 

 

 

Fonte: Autores. 

 

A poliesterificação de poliácidos com polióis, cujo resultado são produtos resinosos já 

era conhecida no passado. Berzelius, em 1847 obteve um produto quebradiço e resinoso 

reagindo ácido tartárico com glicerina. Outros cientistas dessa época prepararam diferentes 

poliésteres a partir da reação do etilenoglicol com diversos ácidos, tais como: maleico, ftálico, 

succínico. Entretanto, não havia utilidade para os produtos sintetizados, até então. 
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A empresa General Electric, em 1912, iniciou amplo estudo sobre a reação entre a 

glicerina e o anidrido ftálico, na busca da utilidade para os produtos sintetizados. Em 1927, 

Kienle e colaboradores verificaram que quando parte do anidrido ftálico era substituído por 

ácidos graxos, os produtos poliméricos obtidos apresentavam uma melhoria acentuada na 

flexibilidade, solubilidade e compatibilidade com outros materiais (FAZENDA, 1995). 

Outro componente importante das tintas são os aditivos, sendo algumas de suas 

características descritas a seguir. 

 

1.2.3 Aditivo 

 

O aditivo é um ingrediente que adicionado à tinta, em quantidade relativamente pequena 

(raramente excede a 5% da composição total da tinta) proporciona características especiais às 

mesmas ou melhorias nas propriedades de estabilidade, manufatura, aplicabilidade, qualidade 

e aspecto do filme aplicado. Existe uma variedade enorme de aditivos usados na indústria de 

tintas, divididos por função, ao invés de composição química, entre eles: secantes, catalisadores, 

antipeles, espessantes, surfactantes, estabilizantes, entre outros (FAZENDA, 1995). 

Os surfactantes ou tensoativos merecem especial atenção, por atuarem na tensão 

superficial de um líquido ou de um sólido em relação a outros líquidos, reduzindo de forma 

apreciável a tensão superficial da água ou a tensão interfacial entre dois líquidos não miscíveis, 

devido à elevada afinidade com as interfaces, acabam por formar uma película adsorvida na 

interface ar/líquido ou na interface líquido/líquido (SARTORI; LOPES e GUARATINI, 2010). 

A Figura 15 ilustra a atuação das moléculas de um tensoativo em um sistema micelar de água 

em óleo e outro, de óleo em água. 

 

Figura 15 - Estrutura esquemática de micelas água/óleo e óleo/água e moléculas de tensoativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de SARTORI, LOPES e GUARATINI (2010). 
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Em geral, consistem em uma molécula na qual uma extremidade é hidrofílica, solúvel 

em água e outra lipofílica, solúvel em óleo, sendo que a solubilidade em água diminui com o 

aumento da cadeia lipofílica (FAZENDA, 1995). Tais fenômenos são observados em 

maioneses, espumas de extintores de incêndio, emulsões asfálticas, leite, entre outros, além das 

tintas (VIDAL, 2010). 

Segundo Fazenda, 1995, os tensoativos podem ser classificados sob o ponto de vista 

químico em: aniônicos, catiônicos, anfóteros e não-iônicos. Os aniônicos são os mais 

conhecidos, como os sais de sódio de ácidos graxos (sabão comum), conforme Figura 16. 

 

Figura 16 - Estrutura molecular de um tensoativo aniônico (tridecanoato de sódio) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Para este estudo merecem especial atenção, os tensoativos não-iônicos, utilizados nas 

tintas para tatuagem, por apresentarem afinidade com a pele. 

De acordo com Sartori, Lopes e Guaratini (2010, p.46-47), “os tensoativos não-iônicos 

são os mais utilizados em cremes, pois apresentam alta compatibilidade com a pele e os olhos, 

tornando o produto hipoalergênico”. Os autores citam como exemplo, os éteres de 

polietilenoglicóis (PEG), que possuem como parte polar a função Álcool (-OH) e como parte 

apolar um ácido graxo. 

Assim, tensoativos não-iônicos dependem principalmente da presença de grupos 

hidroxilas e éteres. São moléculas constituídas por uma parte polar ou hidrofílica e uma parte 

apolar ou lipofílica (FAZENDA, 1995), como exemplificado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Fórmula estrutural geral dos polietilenoglicóis (PEG), tensoativos não-iônicos 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Além dos PEG existem outros exemplos de surfactantes ou tensoativos não-iônicos, 

como alquilas, éteres, tioéteres de alquila-arila, ésteres e amidas (FAZENDA, 1995). 

Outro componente de uma tinta que será descrito na sequência, muito importante para 

este estudo é o pigmento, pois é o responsável pela cor e vivacidade das tatuagens. 

 

1.2.4 Pigmento 

 

Segundo VIDAL (2010), no passado, os pigmentos eram extraídos diretamente de seres 

vivos (plantas e animais) e de minerais (pedras). O pigmento correspondente à cor preta, por 

exemplo, era extraído do polvo, que tem uma glândula que produz um pigmento negro, ou 

retirado diretamente do carvão (fuligem) e também de pedras, como a sumi-ê, no Japão. 

A cor vermelha (corante carmim) era encontrada em uma espécie de besouro, a 

cochonilha (Dactylopius coccus). A partir de partes secas do corpo da fêmea desse inseto, que 

vive em cactos nativos na região do México e cultivados na América do Sul eram extraídos 

aproximadamente 10% do ácido carmínico (Figura 18), que é a substância corante, daí o nome 

carmim (CARVALHO et al., 2016; VELOSO, 2012). 

 

Figura 18 - Estrutura química do ácido carmínico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

O pigmento é um material sólido finamente dividido, em forma de pó e insolúvel no 

meio, constituído por compostos orgânicos ou inorgânicos. São substâncias químicas que 

podem proporcionar cor a vários substratos têxteis e não têxteis, como tintas, plásticos, 

cosméticos, alimentos e outros materiais (FAZENDA, 1995; VIDAL, 2010). 

Segundo Saron e Felisberti (2006), os aditivos utilizados para conferir cor são 

denominados colorantes (corantes), podendo ser classificados como pigmentos e corantes, 
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embora exista uma confusão quanto ao uso destes termos, sendo que em muitas situações são 

considerados sinônimos.  

A diferença básica entre pigmentos e corantes está no tamanho da partícula e na 

solubilidade no meio em que é inserido. Os pigmentos possuem no geral, tamanho de partícula 

maior e são insolúveis no polímero, enquanto que corantes são moléculas solúveis no polímero 

(ALLEN et al., 2000; SARON e FELISBERTI, 2006; VIDAL, 2010). 

A solubilidade de um corante pode ser determinada pelas interações existentes entre 

suas moléculas e o substrato, dependendo da presença de certos grupos químicos na estrutura 

molecular desses compostos (SARON e FELISBERTI, 2006). 

Outra classificação dos corantes pode ser feita com relação à estrutura química: 

inorgânicos e orgânicos. A Tabela 1 apresenta um resumo das principais diferenças e 

semelhanças entre pigmentos orgânicos e inorgânicos. 

 

Tabela 1 - Principais características de pigmentos orgânicos e inorgânicos 

 

Características Pigmentos orgânicos Pigmentos inorgânicos 

Composição química 
Carbono e hidrogênio, 

principalmente 

Minerais  

(metais de transição) 

Solubilidade  Insolúveis no meio  Insolúveis no meio 

Cor  Cor vibrante e transparente Cor terrosa e opaca  

Toxidez  Menos tóxicos: biocompatíveis Toxidez moderada 

Fotosensibilidade Sensíveis à luz Ótima resistência à luz 

Resistência ao laser Vulneráveis ao laser Resistentes ao laser 

Estabilidade química  Baixa estabilidade Excelente estabilidade 

Estabilidade térmica Baixa estabilidade Excelente estabilidade 

Tamanho das partículas  Depende da moagem Depende da moagem 

Exemplos  

Ftalocianinas, quinacridonas, 

perilenos, dicetopirróis, 

pirantronas e outros. 

TiO2, FeO, cromatos e 

molibidatos de chumbo  

e outros. 

 
Fonte: (FAZENDA, 1995; SARON e FELISBERTI, 2006; SHRIVER e ATKINS, 2008; GIARETTA, 2015). 

 

Os pigmentos sintéticos, que frequentemente são análogos aos naturais foram 

desenvolvidos, no passado, por alguns alquimistas e os primeiros químicos foram, 

provavelmente, aqueles envolvidos na fabricação de pigmentos. Assim, o pigmento azul-do-

egito (CaCuSi4O10) era feito a partir de areia, carbonato de cálcio e minérios de cobre em tempos 

tão remotos quanto 3000 anos atrás (SHRIVER e ATKINS, 2008). 

Muitos sólidos inorgânicos são intensamente coloridos e por esse motivo, como já dito, 

são usados como pigmentos para dar cor a tintas, plásticos, vidros e esmaltes. 
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1.2.4.1 Pigmentos inorgânicos e orgânicos e o princípio químico da cor 

 

Segundo Fazenda (1995), os pigmentos inorgânicos são representados principalmente 

por complexos de metais de transição, por exemplo, compostos contendo molibdênio (Mo), 

cádmio (Cd), ferro (Fe), cromo (Cr), cobalto (Co), titânio (Ti) e níquel (Ni). 

As cores produzidas pelos pigmentos inorgânicos resultam da absorção de energia e 

reflexão de luz na faixa de comprimento de onda da região do visível (400 nm a 700 nm). As 

cores intensas dos sólidos inorgânicos se originam pelas transições eletrônicas d – d de 

transferência de carga ou de transferência de carga intervalência (SHRIVER e ATKINS, 2008). 

Entre os pigmentos inorgânicos com cores baseadas em transições eletrônicas d – d, 

tem-se o aluminato de cobalto (CoAlO4), o dióxido de titânio (TiO2) dopado com níquel 

(amarelo) e o trióxido de cromo II hidratado (Cr2O3.nH2O) que é verde. Em muitos compostos 

inorgânicos, a cor também pode ser proveniente de uma transferência de carga ou de um 

processo eletronicamente equivalente nos sólidos, que é a promoção de um elétron a partir de 

uma banda de valência (orbital do ânion) para uma banda de condução (orbital do metal), como 

por exemplo: cromato de chumbo (PbCrO4), que contém o ânion cromato (VI), amarelo 

alaranjado (SHRIVER e ATKINS, 2008). 

Ainda, em alguns compostos de valência mista, a transferência de elétron entre centros 

metálicos com carga diferente também pode ocorrer na região do visível e em geral essas 

transferências são totalmente permitidas, dando origem a cores intensas. O azul-da-prússia, 

Fe4[Fe(CN)6]3, cuja célula unitária está ilustrada na Figura 19 é um destes compostos. Sua cor 

azul escuro faz com que seja muito usado nas tintas (SHRIVER e ATKINS, 2008). 

 

Figura 19 - Célula unitária cúbica do pigmento azul-da-prússia (Fe4[Fe(CN)6]3) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: SHRIVER e ATKINS (2008). 
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Segundo Shriver e Atkins (2008), alguns dos compostos mais importantes para 

modificar as características visuais de tintas apresentam um espectro de absorção na região do 

visível que resulta numa aparência branca, como o TiO2, ZnO, ZnS (sem absorção no visível), 

ou preta (absorção completa entre 380nm a 800nm). O pigmento preto mais importante é o 

“negro de fumo”, obtido pela combustão parcial ou pirólise (aquecimento na ausência de ar) de 

hidrocarbonetos, normalmente gás ou óleo. 

Este pigmento é considerado um material policristalino e sua interação com a matriz do 

polímero depende muito da natureza dos grupos de superfície, tais como quinonas, fenóis, 

carboxifenóis, lactonas. Atua como eficiente absorvedor de luz UV/Vis, opera como doador ou 

receptor de espécies químicas em processos de rompimento de cadeias, desativa espécies 

químicas em estados excitados de energia e decompõe hidroperóxidos (SARON e 

FELISBERTI, 2006). 

A Figura 20(a) ilustra a estrutura molecular do “negro de fumo” e a Figura 20(b), a 

representação da reação de combustão parcial do gás metano, sendo um dos processos usados 

na sua obtenção. 

 

Figura 20 - Estrutura molecular do “negro de fumo” (a) e combustão parcial do metano (b) 
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            (b) 

 
Fonte: Autores. 

H

H

COOH

H

O

H

OOO

H

H
O

H

H

OH

H

H

OH

H

CH4 (g)      +      O2(g) C(s)      +      2 H2O(g)



58 
 

Os pigmentos orgânicos são substâncias orgânicas que conferem cor às tintas, insolúveis 

no meio em que estão sendo utilizadas e normalmente não apresentam ação anticorrosivas. 

Apresentam-se na forma de pequenos cristais das mais variadas formas (FAZENDA, 1995). 

Para que um composto orgânico apresente cor é preciso que sua estrutura química 

possibilite ressonâncias eletrônicas, num sistema de ligações duplas conjugadas, sendo capaz 

de absorver radiações eletromagnéticas e emissão de energia (luz), com comprimento de onda 

na região do espectro visível (SARON e FELISBERTI, 2006). 

Para a ocorrência desse fenômeno, todos os pigmentos orgânicos possuem na sua 

estrutura química grupamentos chamados cromóforos, que são os responsáveis pela ressonância 

eletrônica e consequentemente o fenômeno da cor. Os pigmentos orgânicos apresentam ainda, 

grupamentos chamados auxocromos que são aqueles que modificam e/ou acentuam as 

propriedades de cor como a intensidade, a tonalidade e a limpeza (FAZENDA,1995).  

O Quadro 3 apresenta os tipos e estruturas químicas básicas dos grupos cromóforos e 

grupos auxocromos. 

 

Quadro 3 - Grupos cromóforos e auxocromos 

 

Grupos Cromóforos Grupos Auxocromos 

Tipos 
Estrutura química 

básica 
Tipos 

Estrutura química 

básica 

Azo  – N = N – Hidroxila – OH 

Azometino – CH = N – Amino primário – NH2 

Carbonila    C = O Amino secundário – NH – R 

Azóxi – N = NO – Amino terciário  R – N – R 

Tiocarbonila    C = S Metoxila – OCH3 

Nitroso – N = O Nitro – NO2 

Etenodilideno     C = C Bromo e Cloro – Br   e   – Cl 

 

Fonte: Autores. 

 

Duas estruturas básicas definem os principais grupos de corantes (pigmentos) orgânicos: 

do tipo azo e os policíclicos (SARON e FELISBERTI, 2006). 

Os corantes do tipo azo tem em comum o grupo (R1–N=N–R2), que é o grupo 

cromóforo, responsável pela cor, intensificada e/ou modificada por grupos auxocromos, tais 

como: hidróxi, amino, metóxi, nitro, cloro, bromo e outros. A Figura 21 exemplifica a estrutura 
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molecular básica de um pigmento com um grupo azo caracterizado como monoazóico, onde 

R1é um grupo fenólico e R2 é um anel benzênico. 

 

Figura 21 - Estrutura molecular de um pigmento orgânico azo (4-hidroxifenilazobenzeno) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Os corantes do tipo policíclicos, como o nome sugere, são caracterizados por sistemas 

de anéis condensados ou heterocíclicos e são divididos em: ftalocianinas, quinacridonas, 

perilenos, tioíndigos, antraquinonas e dioxazinas (FAZENDA, 1995).  

A Figura 22 apresenta a estrutura molecular da dioxazina como exemplo. 

 

Figura 22 – Estrutura molecular do pigmento orgânico policíclico dioxazina 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Os colorantes (pigmentos e corantes) orgânicos são muito utilizados nas tintas para 

tatuagem devido às suas cores vibrantes e por serem insolúveis no meio, o que é muito 

importante. São transformados em suspensão líquida durante o processo de produção para 

possibilitar seu implante na pele, misturados com espessantes, emolientes, dispersantes e às 

vezes álcool, como agente microbiano (GIARETTA, 2015). 

Ainda, segundo a autora citada, praticamente todos os pigmentos usados para tatuagem 

artística ou cosmética (micropigmentação) são produzidos sinteticamente, sejam eles orgânicos 

ou inorgânicos. 
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1.2.5 A indústria química das tintas para tatuagem na atualidade  

 

As tintas usadas para tatuagem foram sendo aperfeiçoadas com o passar dos anos, desde 

os processos usados na sua preparação até sua composição química. Atualmente, a maioria dos 

pigmentos que são usados para dar cor às tintas são sintéticos e transformados em pós, 

finamente moídos. As empresas que trabalham com a fabricação de tintas para tatuagem devem 

levar em conta vários critérios para garantir um baixo índice de toxidade aos usuários. Os 

critérios estão associados ao uso de solventes específicos, ao tamanho adequado das partículas 

dos pigmentos e ao fator luz (GIARETTA, 2015). A inspeção desses produtos é realizada pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), um órgão que regulamenta seu uso e 

comercialização, no Brasil. 

Esses critérios devem ser considerados, sendo muito importantes, pois tintas solúveis 

em água são também solúveis em sangue e podem invadir qualquer parte do corpo. Em 

contrapartida, tintas solúveis em óleo apresentam o risco de moverem-se em tecidos gordurosos 

do corpo. As tatuagens devem apresentar um bom tempo de vida sendo vantajoso usar 

pigmentos estáveis que evitem decomposição. Existem relatos de que algumas tintas perderam 

a sua cor quando expostas à luz solar (STUCKEY e EILKS, 2015). 

Ao aplicar os pigmentos na pele, os mesmos tendem a se aglomerar e formar partículas 

de 0,5 a 10µm. Por isso, o tamanho das partículas dos pigmentos é também controlado pelos 

órgãos competentes (VASOLD, 2008; VISCIGLIA, 2014). Segundo Visciglia (2014), 

pesquisas feitas com estruturas químicas das substâncias presentes nas tintas para tatuagem 

evidenciaram que as propriedades alérgicas e a toxidez foram minimizadas quando associadas 

à técnica de redução no tamanho das partículas, entre 0,5 a 1µm, durante a fabricação dessas 

tintas. Por outro lado, partículas de pigmento menores significam riscos mais elevados, pois 

podem cruzar através das membranas celulares e moverem-se livremente por todo o corpo com 

mais facilidade (TIMKO et al., 2001). 

Atualmente, segundo a ANVISA, apenas três marcas de tintas para tatuagem podem 

ser comercializadas no país: Starbrit e Colors® da Amazon Indústria, Comércio, 

Exportação e Importação de Produtos Especializados; Electric-Ink® da Indústria 

Comércio, Importação e Exportação Ltda e Iron Works® da Brasil Ltda, pois obedecem às 

exigências necessárias para seu uso, como por exemplo, tamanho adequado de partículas  e 

nível de toxidez dentro do limite permitido (BRASIL, 2009; LABOISSIÈRE, 2014). 
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No Quadro 4 estão representados alguns exemplos de estruturas moleculares de 

pigmentos orgânicos usados nas tintas modernas para tatuagem, identificadas pela numeração 

Colour Index (CI).  

O Colour Index é uma coleção de livros publicada pela “The Society of Dyers and 

Colourists” e pela “American Association of Textil Chemists and Colorists”, sendo utilizado 

para uniformizar o nome dos pigmentos e tornar mais simples sua identificação. O CI atua como 

um banco de dados referencial para os fabricantes de produtos coloridos e facilita para os 

consumidores que poderão encontrar a cor desejada, por meio da busca pelo CI na embalagem 

dos produtos (ASTA, 2012; FAZENDA, 1995). 

 

Quadro 4 - Estruturas moleculares e nomenclatura de pigmentos orgânicos 

 

Nomenclatura Estruturas moleculares 

Phthalocyanine 

Blue 

Pigmento azul 

CI 74160 

 

 

 

Napthol Red 

Pigmento 

vermelho 

CI 12475 
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Diarylide Yellow 

Pigmento amarelo 

CI 21095  

 

 

Chlorinated Cu-

Phthalocyanine 

Green 

Pigmento verde 

CI 74260 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Segundo Giaretta (2015), o rótulo de uma das tintas para tatuagem, comercializada 

no Brasil, da marca Electric-Ink® apresenta a seguinte composição química: água 

deionizada, surfactantes não iônicos ou tensoativos, glicerina vegetal e pigmentos. As estruturas 

moleculares, a nomenclatura e as funções orgânicas de algumas dessas substâncias, estão 

representadas no Quadro 5. 

De acordo com as informações contidas nos Quadros 4 e 5 pode-se visualizar nas 

estruturas moleculares apresentadas, diversos grupos funcionais, que identificam a função 

orgânica a que pertencem as respectivas substâncias presentes na composição química das tintas 

utilizadas em tatuagem. Por conseguinte, podem ser identificadas e classificadas com os 

estudantes do EM, bem como propor estudos sobre seus átomos formadores e suas geometrias 

moleculares, determinantes do caráter polar ou apolar dessas moléculas, conferindo-lhes 

solubilidade ou não em diferentes solventes, no ensino de Química.  

Além dos conteúdos já citados, outros componentes curriculares podem ser também 

explorados, como a biologia, com estudos relacionados à composição química da pele, aos 

avanços tecnológicos em relação ao desenvolvimento de tintas mais eficazes para uso na pele 

humana, relativos à diminuição da toxidez que alguns compostos podem oferecer quando 

impregnados na pele. 
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Quadro 5 - Fórmulas estruturais de compostos orgânicos presentes nas tintas para tatuagem 

 

Nomenclatura 

 

Estrutura Molecular 

 

Função 

orgânica 

 

Pigment 

Orange 4 

 

vermelho 

paraclorado 

 

(vermelho- 

alaranjado) 

  

Azo 

 

Fenol 

 

Haleto de arila 

 

Nitrocomposto 

 

Propanotriol 

Glicerina 

 

 

 

 

 

Álcool 

 

Surfactante ou 

tensoativo 

 

 
 

 

Éter 

Álcool 

 

 

Fonte: Autores. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA PELE E RISCOS TOXICOLÓGICOS 

ASSOCIADOS À TATUAGEM 

 

A pele é o maior órgão do corpo humano, que o envolve e determina seu limite com o 

meio externo, cobre uma superfície de cerca de 1,5 a 2,0 m2 do corpo, podendo pesar em média 

de 3 a 4 Kg, de considerável resistência, participando de um sistema denominado “sistema 

tegumentar” (BECHELLI e CURBAN, 1963). 

A pele constitui-se de complexa estrutura de tecidos de várias naturezas, dispostos e 

inter-relacionados de modo a adequar-se de maneira harmônica ao desempenho de suas 

funções. Representa 15% do peso corpóreo e apresenta grandes variações ao longo de sua 

extensão, sendo ora mais flexível e elástica, ora mais rígida (SAMPAIO, 1978). 

Nos exames físicos, a observação cuidadosa da pele é utilizada no diagnóstico 

diferencial de quase todas as doenças, pois a pele é facilmente acessível, e um dos melhores 

indicadores da saúde geral de um indivíduo (SWARTZ, 2001). 
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A pele apresenta importantes funções ao organismo: proteção do corpo dos efeitos 

ambientais (escoriações, radiações ultravioletas e micro-organismos invasores); contenção das 

estruturas do corpo (tecidos e órgãos, por exemplo) e de substâncias vitais (líquidos 

extracelulares), evitando a desidratação; regulação do calor, também através do suor; 

sensibilidade (presença de dor), através de nervos superficiais e suas terminações sensoriais; 

bem como a síntese de vitamina D (MOORE e DALLEY, 2007). 

Moore e Dalley (2007) classificam a pele como o maior órgão do corpo, que consiste 

na epiderme, uma camada celular superficial; a derme, uma camada de tecido conjuntivo 

profundo e por estruturas especializadas (folículos pilosos, glândulas sebáceas e glândulas 

sudoríparas), como mostra a Figura 23. 

 

Figura 23 - Corte longitudinal da pele humana e suas estruturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (MOORE e DALLEY, 2007). 

 

Segundo Moore e Dalley (2007), a primeira camada da pele, a epiderme, é considerada 

não totalmente impermeável, portanto, substâncias com baixo peso molecular podem atravessá-

la, como o caso de substâncias corantes (pigmentos) e outros compostos cosméticos e 

farmacêuticos.  
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A derme é a camada da pele situada sob a epiderme. É composta de tecido conectivo 

frouxo e denso, apresenta abundantes terminações nervosas e numerosos vasos sanguíneos. 

Nesta camada situam-se as glândulas sudoríparas e sebáceas, a raiz do pelo e diferentes tipos 

de células: fibroblastos, macrófagos e mastócitos (VIGUÉ e MARTÍN, 2007). 

É exatamente na camada dérmica o local de efetivação da tatuagem, onde os pigmentos 

são depositados. Daí a importância de conhecer alguns detalhes de como ocorre esse processo, 

bem como a principal substância química presente na pele, responsável pela sua cor natural, 

como é o caso da melanina. 

 

1.3.1 Composição química da pele e substâncias responsáveis pela sua cor natural 

 

A principal substância química da pele é a água, compondo aproximadamente 70% dela, 

sendo a hipoderme (tela subcutânea) a mais hidratada. As substâncias de natureza proteica 

compõem aproximadamente 27,5% dos constituintes químicos da pele e 0,5% de outros 

constituintes (CUNHA et al., 2004). 

O Quadro 6 apresenta as principais substâncias químicas presentes na pele, classificadas 

no grupo dos aminoácidos, proteínas, lipídios, azotatos, glicídios e sais minerais. 

 

Quadro 6 - Principais substâncias químicas presentes na pele humana 

 

Aminoácidos Proteínas Lipídios Azotados Glicídios 
Sais 

minerais 

cistina elastina ác. graxos ác.nucleicos oses 

(glicose) 

 

Os mais 

importantes: 

Na, K, Ca, 

Mg, Zn, Fe, 

Mn, P, S e I 

desmosina colágeno colesterol glicoproteínas 

hidroxiprolina melanina fosfolipídios ác.hialurônico 

prolina queratina esqualeno 

ureia 

osídeos 

(glicogênio) 

 
tirosina queratohialina ceramidas 

valina enzimas triglicerídeos 

 

Fonte: CUNHA,et al., (2004). 

 

A pele é pigmentada, principalmente pela presença de um polímero natural, a melanina, 

sintetizado na epiderme por células especializadas, chamadas melanócitos. A cor da pele se 

deve à quantidade desse polímero. Assim, quanto maior a quantidade de melanina produzida, 

mais escuro será o tom da pele e vice-versa (CUNHA et al., 2004). 
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A produção de melanina pelos melanócitos é feita a partir da bio-oxidação progressiva 

da tirosina (FOGAÇA, 2016), e a estrutura molecular da melanina está ilustrada na Figura 24. 

 

Figura 24 - Estrutura molecular da melanina 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Adaptação de RETONDO e FARIA (2009). 

 

A melanina exerce a função de proteção da radiação ultravioleta emitida pelo sol que 

chega até a superfície, que é nociva aos tecidos vivos. Por isso, a melanina está presente, 

principalmente, nos olhos, pele, cabelo e pelos. Segundo Retondo e Faria (2009), isso se 

justifica a nível estrutural, pois, 

 

[...], como é polimérica e possui um extenso grupo de elétrons deslocalizados, são 

possíveis muitas transições eletrônicas entre os orbitais π ligantes e π antiligantes; por 

isso, consegue absorver luz de todos os comprimentos de onda do visível, bem como 

alguns da região do ultravioleta (RETONDO e FARIA, 2009, p.93). 

 

A cor da pele não depende apenas da presença da melanina, mas também do caroteno, 

que se localiza no tecido adiposo subcutâneo e que tem a cor alaranjada. Os vasos sanguíneos 

também influenciam na cor da pele, pois quanto mais dilatados, mais a pele fica escura. Um 

exemplo disso, segundo Giaretta (2015), são as famosas “olheiras”. 

 

1.3.2 A pele e o implante de substâncias corantes 

 

Segundo Giaretta (2015), um bom profissional da tatuagem (tatuador ou 

micropigmentador), além de dominar as técnicas e fazer um bom desenho deve conhecer a 

teoria das cores, possuir bons equipamentos, trabalhar com tintas de boa qualidade e entender 

o processo de cicatrização da pele. A cicatrização é um processo organizado que promove a 

recuperação de um tecido lesionado, seja por um acidente ou por uma ação intencional, como 

a tatuagem. O corpo realiza uma série de atividades bioquímicas sequenciais e ordenadas para 

que o tecido recupere sua integridade. Na micropigmentação, os pigmentos são introduzidos 

O

N N N

O O
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somente na base da epiderme, mas durante a deposição do pigmento, a agulha invade a junção 

entre a derme e a epiderme, gerando uma inflamação com pequeno sangramento. Já no processo 

de tatuagem, os pigmentos são introduzidos na profundidade dérmica, ocorrendo um maior 

sangramento, mas controlado (FERREIRA e D’ASSUNPÇÃO, 2006). 

O processo cicatricial está dividido em três principais fases: fase inflamatória, fase de 

proliferação e fase de remodelagem ou maturação. A fase inflamatória acontece logo após a 

lesão. Quando a agulha perfura a pele, inicia-se uma vasoconstrição para diminuição de 

sangramento local e uma diminuição de líquido circulante, pois a rede linfática também é 

afetada. Essa vasoconstrição é ocasionada pela liberação de substâncias químicas, tendo como 

precursora, a noradrenalina (Figura 25).  

 

Figura 25 - Estrutura molecular da noradrenalina 

 

 

 

 

                                                                                                                                            

 

Fonte: Autores. 

 

Nesse momento inicia uma agregação de leucócitos e plaquetas na parede interna do 

vaso lesionado, estimulando a coagulação, para obstruir os pontos de escape sanguíneo e 

formação de um coágulo local, composto por colágeno, plaquetas e trombinas (FERREIRA e 

D’ASSUNPÇÃO, 2006). A Figura 26 mostra os monômeros formadores do colágeno 

(importante polímero presente na pele), sendo formado por três aminoácidos. 

 

Figura 26 - Estruturas químicas dos aminoácidos formadores do colágeno 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autores. 
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Na sequência do processo cicatricial, segundo Ferreira e d’Assunpção (2006) ocorre a 

vasodilatação, no sentido de permitir a passagem de fluídos e células para o tecido lesionado. 

Assim, toda a sinalização química servirá para amparar o processo de quimiotaxia (sinalização 

química do organismo para favorecer a cicatrização). Os neutrófilos são as primeiras células a 

chegar à região, aderindo-se às paredes dos vasos e liberando radicais livres com o objetivo de 

atacar bactérias invasoras. Gradativamente vão sendo substituídos por macrófagos (produtores 

de substâncias químicas para a continuidade da cicatrização) – a fase proliferativa. A partir 

dessa fase, já na maturação ou fase de remodelagem, a produção de colágeno é organizada, 

recuperando as características iniciais do tecido lesionado. 

Quando o pigmento é implantado na pele, células especializadas do sistema 

imunológico o reconhecem como um corpo estranho e tentam fagocitá-lo (digeri-lo) ou 

simplesmente quebrar as partículas tornando-as menores, de modo que ele possa ser removido 

pelo sistema linfático. Entretanto, o tamanho das partículas do pigmento tendem a ter um 

tamanho grande e não são fáceis de quebrar. Dessa forma, as células do sistema imunológico 

cercam o pigmento e tentam isolá-lo com a ajuda de filamentos chamados fibrilas, de forma a 

evitar que o pigmento se mova, ou seja, encapsulando o pigmento e fixando-o no local 

(GIARETTA, 2015).  

A Figura 27 ilustra o sistema imunológico do organismo realizando o processo de 

fagocitose do pigmento. 

 

Figura 27 - Processo de fagocitose do pigmento realizado pelo sistema imunológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptação de GIARETTA (2015). 
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Existem vários fatores que contribuem para a fixação e estabilização do pigmento dentro 

da pele, dentre eles a profundidade que se encontra, influenciando tanto o volume de pigmento 

depositado como a cor que será visualizada. Por esse motivo, o uso de máquina digital faz com 

que o pigmento seja depositado sempre na mesma profundidade. A escolha de pigmentos 

adequados é outro fator importante, pois de um modo geral, pigmentos orgânicos são mais 

biocompatíveis – o organismo encapsula. Por outro lado, pigmentos inorgânicos não são 

biocompatíveis – submetem-se mais vezes à tentativa de expulsão (GIARETTA, 2015). 

 

1.3.3 Riscos toxicológicos associados às tatuagens 

 

Segundo estudo publicado por Timko et al., (2001), os granulomas e sintomas alérgicos 

apresentados nos pacientes estudados, usuários de tatuagens, poderiam estar associados às tintas 

utilizadas. O estudo também apontou que isso se deve à presença de determinadas substâncias 

químicas nessas tintas, que são estranhas a um determinado organismo vivo, tais como, corantes 

azo, metais pesados ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. 

A fabricação de corantes "azo" se dá pelo chamado processo de diazotação em que uma 

amina aromática (também chamada de componente diazo) é transformada em um componente 

de diazônio, que por sua vez, reage com um componente de acoplamento. 

 As reações de acoplamento envolvem o ataque do íon diazônio ao anel aromático. Este 

reagente, por ser fracamente eletrofílico, só é capaz de reagir, na maioria dos casos, com 

substratos ativos, como fenóis e aminas (SOARES, SOUZA e PIRES,1988). 

 O esquema geral da reação pode ser representado como segue, na Figura 28. 

 

Figura 28 - Reação geral de acoplamento (ataque do íon diazônio) 

 

                                             

 

Fonte: Adaptação de SOARES, SOUZA e PIRES, (1988). 

 

Os produtos resultantes destas reações são chamados compostos azóicos, bastante 

coloridos e são, por isso, muitas vezes utilizados como corantes (SOARES, SOUZA e 

PIRES,1988, p.108). 

N + HX

X

XG GN G N NN N +

H



70 
 

Ensaios feitos por Timko et al., (2001) mostraram que os metais mais comuns usados 

em pigmentos para tintas de tatuagem são de titânio(Ti) ou alumínio (Al), sendo que foram 

também encontrados antimônio (Sb), arsênio (As), berílio (Be), cromo (Cr), cobalto (Co), 

chumbo (Pb), níquel (Ni) e selênio (Se), acrescenta os estudos feitos por McGovern (2005). 

A diminuição de riscos associados ao processo da tatuagem está diretamente ligada à 

sua execução, bem como ao tipo e qualidade dos materiais de corantes utilizados. Alguns países, 

como Alemanha introduziram recentemente normas mais rigorosas para a tatuagem de modo a 

limitar a gama de compostos químicos aceitáveis que podem ser utilizados nas tintas, regular 

orientações para rotular e implementar certificações para a comercialização de tintas para 

tatuagem (STUCKEY e EILKS, 2015). Depende também, segundo Timko et al., (2001) e 

Giaretta (2015), da boa formação dos profissionais da área. 

Neste contexto, Giaretta (2015), profissional da área de micropigmentação menciona: 

“Nosso campo de trabalho é a pele, que tem muitas funções celulares, por isso é de extrema 

importância que os técnicos em dermopigmentação tenham total domínio desse órgão tão 

complexo e extraordinário”. 

 

Neste Capítulo foram apresentadas algumas das aproximações possíveis entre a 

Química e a temática “tintas para tatuagem”, e no Capítulo 2 serão discutidas as metodologias 

de ensino, bem como as estratégias didáticas utilizadas nesta pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 -  METODOLOGIAS DE ENSINO DE QUÍMICA E A UTILIZAÇÃO 

DA TEMÁTICA “TINTAS PARA TATUAGEM” 

 

O sucesso de uma pesquisa ou de uma atividade no ensino de Química dependerá da 

metodologia adotada e do envolvimento do pesquisador com o objeto da pesquisa, do 

comprometimento do professor com o estudante, de sua habilidade de escolha das melhores 

estratégias adotadas para atingir os objetivos propostos. 

Neste capítulo apresentam-se os fundamentos teóricos e metodológicos das estratégias 

didáticas utilizadas na presente pesquisa, tais como: oficinas temáticas, atividades 

experimentais e estudos de caso, bem como discussões sobre questões sociocientíficas (QSC). 

Além disso, considerou-se oportuno realizar uma breve revisão sobre as teorias de 

aprendizagem que deram suporte aos caminhos percorridos neste estudo, bem como algumas 

implicações relacionadas à utilização de temáticas no processo de ensino e aprendizagem de 

Ciências/Química.     

 

2.1 O ENSINO DE CIÊNCIAS/QUÍMICA 

 

A experiência com os estudantes tem mostrado que ensinar somente de forma 

tradicional, por meio de aulas expositivas ou a partir de livros didáticos é insuficiente, 

principalmente no ensino de Química. 

O ensino tradicional é aquele considerando como um ensino baseado na educação 

bancária, em que o professor atua como detentor do conhecimento, ignorando as experiências 

e realidades dos educandos (FREIRE e SCHOR, 1986). Na perspectiva freireana, acredita-se 

que o ato de ensinar vai muito além de transferir conhecimento; o professor deve apresentar a 

seus alunos a possibilidade para a construção e a produção de seu próprio saber (FREIRE, 

1996).  

Entretanto, muitas metodologias de ensino ainda estão centradas numa pedagogia 

tradicional. Os professores que atuam na disciplina de Química, de um modo geral, encontram 

dificuldades para trabalhar os conceitos científicos dessa área contextualizados com o dia a dia 

com seus estudantes. Esse fator, somado às limitadas relações feitas entre os conceitos e suas 

aplicações no cotidiano, pode ser uma das causas do pouco interesse dos estudantes pela 

Química, apresentando dessa forma, dificuldades em perceber o real significado ou a 

importância do que estudam. 
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A aquisição do conhecimento depende da situação em que é aprendido e de que forma 

é usado esse conhecimento. Existe uma necessidade crescente, atualmente, de aproximações 

entre as áreas do conhecimento. Isso está presente nas Orientações Curriculares para o Ensino 

Médio - Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (2006), onde: 

 

O diálogo entre as disciplinas é favorecido quando os professores dos diferentes 

componentes curriculares focam, como objeto de estudo, o contexto real – as situações 

de vivência dos alunos, os fenômenos naturais e artificiais, e as aplicações 

tecnológicas. A complexidade desses objetos exige análises multidimensionais, com 

a significação de conceitos de diferentes sistemas conceituais, traduzidas nas 

disciplinas escolares (BRASIL, 2006, p.102). 

 

Estes aspectos já estavam contemplados nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCN+), pois orientavam para um ensino contextualizado, possibilitando fazer relações entre 

as diferentes áreas do conhecimento, permitindo ao estudante relacionar aspectos presentes na 

vida pessoal, social e cultural, mobilizando as competências cognitivas e emocionais já 

adquiridas, para novas possibilidades de reconstrução do conhecimento (BRASIL, 2002).  

O domínio do conhecimento científico, juntamente com as aplicações na vida cotidiana 

é apontado como uma das formas de melhorar a relação ensino e aprendizagem em 

Ciências/Química e as abordagens alternativas dos conteúdos químicos desenvolvem outra 

dinâmica para a sala de aula, promovendo novas formas de construção do conhecimento, de 

modo a entender como a Química acontece e se inter-relaciona na natureza (ZANON e 

MALDANER, 2010).  

Uma das possibilidades para a efetivação desse tipo de ensino, especificamente em 

Química, que parece ser o mais pertinente na compreensão da maioria dos fenômenos físico-

químicos que ocorrem na Natureza é a organização curricular com enfoque na abordagem 

temática (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011). 

A escolha da temática “tintas para tatuagem” nesta pesquisa foi justamente, para 

favorecer a construção do conhecimento para estudantes do EM, por meio de relações 

contextualizadas entre conteúdos químicos e a temática, aproximando-os de assuntos presentes 

no dia a dia das pessoas.  A temática também foi utilizada para refletir sobre a importância da 

Ciência, estimulando-os para o estudo de conceitos científicos.  

Desta forma, para alcançar o objetivo de contribuir efetivamente para a aprendizagem 

dos estudantes é necessário que o professor tenha embasamento teórico e metodológico 

fundamentados principalmente, em Teorias de Aprendizagem que possam dar suporte e 
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justifiquem sua prática. Diante disso, a seguir será apresentada uma breve descrição das teorias 

de aprendizagem que serviram de suporte para as práticas desenvolvidas nesta pesquisa. 

 

2.2 TEORIAS DE APRENDIZAGEM NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

 

Segundo Moreira (2011), os teóricos e defensores das Teorias de Aprendizagem, desde 

o behaviorismo no início do século XX até o construtivismo do final desse mesmo século 

empenharam-se na busca pelo reconhecimento da dinâmica envolvida na ação de ensinar e 

aprender. A preocupação central está em decifrar como e em que condições ocorre a 

aprendizagem. Dessa forma, fundamentado em teorias da aprendizagem, o professor terá 

subsídios para melhor definir seu papel nesse processo, possibilitando a aquisição de 

conhecimentos, atitudes e habilidades que lhe permitirão alcançar melhor os objetivos do 

ensino. 

 As Teorias de Aprendizagem que deram suporte para esta pesquisa e que são 

consideradas mais adequadas para o entendimento da relação ensino-aprendizagem foram: a 

teoria humanística de Paulo Freire e a teoria cognitivista construtivista de David Ausubel. 

 

2.2.1 Teoria humanística de Paulo Freire 

 

Nos escritos de Paulo Freire percebe-se a rigorosidade e as exigências indispensáveis 

ao ensinar, como uma ação educativo-crítico-dialógica. Entre elas, a que Freire prioriza e a mais 

premente, nos dias atuais, é a necessidade do diálogo sempre estar presente na relação ensino-

aprendizagem. 

Cabe ao professor um importante papel de mediador, em uma sociedade heterogênea e 

cada vez mais diversificada, como a que se vive, hoje. Ser professor permite o exercício de 

diminuir a distância entre o “falar” e o “fazer”, à medida que se ensina e se educa pelo exemplo. 

A Figura 29 apresenta um mapa conceitual que descreve algumas das ideias de Paulo 

Freire, entre elas: valorizou a cultura popular e partia do princípio que se vive em uma sociedade 

dividida em classes, na qual os privilegiados impedem os desprivilegiados de usufruírem os 

bens produzidos pela sociedade. Em sua obra mais importante, Pedagogia do Oprimido, escrita 

em 1970, descreve a trajetória do opressor num processo de libertação, defende que todo o 

oprimido “hospeda” um opressor dentro de si, e comenta: “quando a educação não é libertadora, 
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o sonho do oprimido é ser o opressor”. E essa libertação somente vem com o acesso aos bens 

culturais, sendo a Educação um meio para esse fim. 

 

Figura 29 - Mapa conceitual sobre alguns princípios de Paulo Freire 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Ainda, na leitura do mapa conceitual da Figura 29, Freire (2013) propôs um método de 

alfabetização dialético, estabelecendo-se um modo de ser democrático. Ele dialogava com 

pessoas simples do povo, camponeses, favelados, proletários, operários e homens de classe 

média, sendo a dialética um processo de “diálogo” entre interlocutores, comprometidos com a 

busca da verdade. Nesse processo “dialógico”, as ideias e concepções prévias dos interlocutores 

vão aflorando e acomodando-se no “ser cognoscente”. 

Sobre os conhecimentos e ideias prévias dos estudantes, Paulo Freire (1992), em 

Pedagogia da Esperança, numa visão alargada diz que o educando se torna realmente educando 

quando e “na medida em que conhece, ou vai conhecendo os conteúdos, os objetos 

cognoscíveis, e não na medida em que o educador vai depositando nele a descrição dos objetos, 

ou dos conteúdos”. O conhecimento é uma construção. 

Neste contexto e para exemplificar, em um diálogo estabelecido com um grupo de 

camponeses durante uma aula, Freire inicia falando da seguinte maneira: 

 

“Aceito que vocês não sabem. De qualquer forma, gostaria de lhes propor um jogo. 

[...] consiste em cada um perguntar algo ao outro. Se o perguntado não sabe responder, 

é gol do perguntador. Começarei o jogo fazendo uma primeira pergunta a vocês”. [...] 

- Que significa a maiêutica socrática? Gargalhada geral e eu registrei meu primeiro 
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gol. – Agora cabe a vocês fazer a pergunta a mim. - disse. Houve uns cochichos e um 

deles lançou a questão. - O que é curva de nível? Não soube responder. Registrei um 

a um. – Qual a importância de Hegel no pensamento de Marx? Dois a um. – Para que 

serve a calagem do solo? Dois a dois. – Que é um verbo intransitivo? Três a dois. – 

Que relação há entre curva de nível e erosão? Três a três. – Que significa 

epistemologia? Quatro a três. – O que é adubação verde? Quatro a quatro. Assim 

sucessivamente, até chegarmos a dez a dez (FREIRE, 1992, p.48). 

 

Para o educador humanista, a incidência da ação é a realidade a ser transformada em 

interação com o outro. O diálogo começa na busca do material pedagógico e do conteúdo 

programático próximo à vivência do estudante.  

Sob esse ponto de vista, a teoria humanista defendida por Freire permeia essa pesquisa, 

pois o desejo foi o de reconhecer que o estudante tem conhecimentos prévios sobre a temática 

em estudo, “tintas para tatuagem” e tentou-se favorecer o diálogo para a compreensão de 

conteúdos científicos de Química, contextualizando-os com o cotidiano. Discussões foram 

fomentadas com os estudantes, acerca de assuntos relacionados também às outras áreas do 

conhecimento, culminando em novos conhecimentos. 

Importante ressaltar que a Etapa II da pesquisa foi a mais abrangente, pois, o objetivo 

central de propiciar melhorias na relação ensino-aprendizagem deveria ser perseguido, sem, 

contudo, desmerecer a Etapa I. Assim, os sujeitos representados pelos estudantes estão em lugar 

de destaque neste estudo e é importante que se justifique. 

 

2.2.1.1 Os estudantes na relação ensino-aprendizagem 

  

A Escola constitui-se como instituição escolar à medida que os estudantes a procuram a 

cada manhã. Alguns irrompendo “portão adentro”, outros cabisbaixos e tantos outros 

estabelecendo a rotina de “estar estudante”.  O fato é que a Escola não existe sem o estudante. 

Para muitos deles, a Escola oferece uma oportunidade única para libertar-se de situações 

econômicas e sociais desfavoráveis. A busca da aprendizagem torna-se o principal meio da 

aquisição de uma autonomia cultural, no enfrentamento da vida futura. Por outro lado, 

considera-se que os professores que aí estão têm conhecimentos que os estudantes ainda não 

possuem e que necessitam aprender.  

Ensinar constitui-se dessa forma, outro importante propósito da Escola exigindo dos 

professores, planejamentos de estratégias metodológicas adequadas e eficazes para a 

mobilização de significativa variedade de conhecimentos e competências. 

Segundo Paulo Freire (1996), 
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[...] o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a intimidade 

do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e não uma “cantiga 

de ninar”. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam porque acompanham as idas e 

vindas de seu pensamento, surpreendem suas pausas, suas dúvidas, suas incertezas”. 

Até mesmo alguns alunos que se mostram rebeldes ficam mais tranqüilos quando os 

tratamos com a intenção da amizade ou com respeito (FREIRE, 1996, p.86). 

 

Os estudantes também procuram na Escola alguém com quem conversar, sobre suas 

incertezas, suas angústias e também sobre seus sonhos. Eles percebem o professor como um 

sujeito conhecedor de fatos reais e mais concretos, pois, grosso modo, estudaram para tal. 

Cabe um questionamento: como o professor deve agir para dar conta de toda essa 

demanda? Como não decepcionar aquele estudante ávido de respostas? 

Uma resposta plausível a estes questionamentos é mostrar-se sim, como Freire sugere, 

como um ser humano também possuidor de dúvidas, mas disposto a sanar essas dúvidas, em 

busca de maiores certezas. O bom professor é aquele que preza por sua formação continuada. 

Ele tem o dever de estar sempre atualizado, pois o mundo contemporâneo é diferente de duas 

décadas passadas. O estudante de hoje chega à Escola diferente da forma que chegava nos 

tempos de outrora (GATTI, 2008). Por esse motivo, a importância do professor saber quem é o 

sujeito do conhecimento hoje e, como esse sujeito aprende.  

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) consideram dois pontos, no que tange à forma 

de aprender desse sujeito do conhecimento: 

 

Talvez o primeiro ponto seja reconhecer que esse aluno é, na verdade, o sujeito de sua 

aprendizagem; é quem realiza a ação, e não alguém que sofre ou recebe uma ação. [...] 

O segundo ponto, [...] é que, se a aprendizagem é resultado de ações de um sujeito, 

não é resultado de qualquer ação: ela só se constrói em uma interação entre esse sujeito 

e o meio circundante, natural e social (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 

2011, p.122). 

  

Quando se fala em situações de ensino, não somente o aluno aprende, mas o professor, 

o gestor e todos os envolvidos modificam suas formas de pensamento. 

O dever da Escola é estimular a participação ativa e efetiva do estudante, promover 

formas de apreensão de conhecimentos científicos historicamente construídos, culminando 

numa aprendizagem significativa, com reflexos importantes na sua formação, para o exercício 

da cidadania. 
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2.2.2 Teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel 

 

David Paul Ausubel (1982), pesquisador e psicólogo educacional, dizia que “quanto 

mais sabemos, mais aprendemos”. Ao propor o conceito de aprendizagem significativa, onde 

um novo conhecimento se relaciona de maneira não literal e não arbitrária à estrutura cognitiva 

do aprendiz, por meio de um processo interativo (e progressivo), também estabeleceu critérios 

e condições importantes para que ela ocorra (MOREIRA, 1998). 

Para alcançar a aprendizagem significativa consideram-se três aspectos essenciais: a 

disponibilidade para aprender por parte do estudante; a presença de conhecimentos e ideias 

prévias na estrutura cognitiva do estudante (os subsunçores) e a utilização de materiais 

potencialmente significativos, na promoção da construção do conhecimento pelos estudantes 

(AUSUBEL et al., 1980; MOREIRA, 1998; 2011). 

A Figura 30 apresenta um mapa conceitual onde são descritos alguns aspectos 

considerados relevantes na teoria da aprendizagem significativa, sendo esta o processo onde o 

novo conhecimento se inter-relaciona ao conhecimento prévio do aprendiz, buscando seu 

desenvolvimento cognitivo. Dessa interação emergem para esse aprendiz novos significados. 

 

Figura 30 – Mapa conceitual: aspectos relevantes da aprendizagem significativa de Ausubel 

 

 
 

Fonte: Autores. 
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Analisando o mapa conceitual da Figura 30, o bom ensino favorece a aprendizagem 

significativa para o aprendiz, devendo aquele ser construtivista e promover a mudança 

conceitual, na promoção dessa aprendizagem conceitual provida de representações genéricas 

(símbolos), auxiliando assim o desenvolvimento cognitivo desse aprendiz (AUSUBEL, 1982). 

O estudante faz uma filtragem dos conteúdos que têm significado ou não para si, 

relacionados aos temas de interesse e se predispõe a aprender, ou não. Para tal, os materiais 

educativos, bem como o conteúdo escolar a ser aprendido deve ser potencialmente significativo, 

ou seja, eles precisam ser também adequados ao grau de desenvolvimento cognitivo do 

aprendiz. 

Justifica-se, desta forma, as atividades planejadas e desenvolvidas nesta pesquisa, a 

começar pela escolha da temática “tintas para tatuagem”, que emergiu a partir de uma consulta 

prévia entre vários assuntos listados pelos estudantes de uma escola pública, no ano anterior à 

aplicação deste estudo. Estes estudantes se mostraram eufóricos e predispostos a aprender sobre 

a temática mais votada, uma vez que, segundo eles, é um assunto que desperta a atenção e o 

uso de “tatuagem”, atualmente, está bastante presente entre indivíduos das mais variadas idades, 

crenças e culturas. 

Os estudantes de hoje são diferentes dos estudantes das décadas passadas, necessitam 

de novas ferramentas de leitura de mundo. O professor precisa estar em constante formação 

para dar conta dessa demanda, planejar e investir no desenvolvimento de materiais educativos 

que contemplem um ensino de qualidade e significativo para essa nova geração. 

A escolha de temáticas próximas às vivências desses estudantes propicia ao professor, 

o planejamento de materiais de estudos “potencialmente significativos”, pois o mundo dos 

estudantes, também é o mundo do professor. Ambos estão inseridos na mesma realidade. 

Assim, torna-se necessário no ensino, a utilização de metodologias diferenciadas das 

rotineiramente utilizadas pelos professores. 

No caso desta pesquisa, pode-se investigar a composição química das tintas para 

tatuagem, utilizando metodologias baseadas em atividades experimentais, no estudo de diversos 

conteúdos científicos de Química, como: diferenças entre compostos orgânicos e inorgânicos 

presentes nas tintas, suas propriedades físico-químicas, polaridade e solubilidade, entre outros. 

 Isso requer planejamento e sistematização de atividades, se a escolha for trabalhar a 

partir de temáticas que possibilitem contextualizações entre os conceitos científicos e o dia a 

dia dos estudantes, bem como, que possibilite a aplicação dessas atividades por meio de novas 

metodologias, diferenciadas das tradicionais. 
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Desta forma, a seguir, será apresentada uma breve fundamentação das metodologias 

utilizadas na presente pesquisa. 

 

2.3 ENSINO DE QUÍMICA E A TEMÁTICA “TINTAS PARA TATUAGEM”  

 

Na tentativa de melhorar a relação necessária entre o ensino e a aprendizagem em 

Química, o grupo de pesquisa LAEQUI-UFSM desenvolve pesquisas com a utilização de 

metodologias diferenciadas, com ênfase na utilização de temáticas (BRAIBANTE e 

PAZINATO, 2014).  

Assim, essa pesquisa foi seguindo o exemplo dos trabalhos que já demonstraram bons 

resultados, produzidos nesse laboratório de estudos, o qual se consolidou, visto que totalizam-

se até a presente data, 17 (dezessete) dissertações de mestrado e uma tese de doutorado, já 

defendidas e publicadas, onde seus pesquisadores fizeram uso dessa metodologia. É importante 

citar como exemplo as temáticas pesquisadas recentemente, como “Cores”, “A química na 

Odontologia”, “Poluição e oxidação-redução”, “Tecidos” e em fase final “Tintas para 

tatuagem”. Os resultados obtidos são contribuições valiosas no ensino e aprendizagem de 

Química, pois essas temáticas apresentam-se como subterfúgio para trabalhar os conteúdos de 

Química, também num contexto social 

Segundo pesquisadores do LAEQUI, 

 

Estas pesquisas têm como objetivo o desenvolvimento dos conceitos de Química a 

partir de uma temática, além de investigar as concepções e a evolução do 

conhecimento dos sujeitos tanto em relação ao tema como também aos conteúdos 

químicos. O percurso metodológico é a grande diferença de cada pesquisa, pois são 

estudadas pelo grupo alternativas didático-pedagógicas mais adequadas a cada 

temática e ao público alvo (BRAIBANTE e PAZINATO, 2014, p. 822). 

 

Ao apresentar a temática “tintas para tatuagem” e analisando, primeiramente, o conceito 

do termo tatuagem, percebe-se que o mesmo exibe múltiplas possibilidades para explorar e 

estudar os conteúdos científicos de Química com estudantes do EM. Conteúdos estes, 

associados e envolvidos no processo de pigmentação da pele (processo da tatuagem), no 

processo de produção industrial das tintas para tatuagem, nos fatores físicos e químicos que 

possam alterar as cores, a viscosidade e/ou a tonalidade dessas tintas, a composição química 

das tintas, entre outros. Ainda, estabelecer relações contextualizadas entre esses conceitos 

científicos de Química e a temática. 
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No Quadro 7 estão descritos os conteúdos de Química que foram estudados e 

relacionados com a temática “tintas para tatuagem”. 

 

Quadro 7 – Conteúdos de Química relacionados à temática “tintas para tatuagem” 

 

Conteúdos científicos de Química 
Itens relacionados com a temática “tintas 

para tatuagem” 

Compostos orgânicos e inorgânicos 
Pigmentos e corantes; 

Composição química das tintas e da pele. 

Soluções: polaridade e solubilidade 
Componentes das tintas: solventes, resinas, 

aditivos e pigmentos 

Fatores físico-químicos que interferem na 

solubilidade: calor, luz, pH, reatividade. 

Estabilidade térmica das tintas; 

Fotosensibilidade dos pigmentos; 

Tamanho das partículas de pigmentos. 

Interações intermoleculares: ligação 

hidrogênio, dipolo-dipolo e van der Waals. 

Solubilidade das tintas em diferentes 

solventes; Diluição de soluções. 

Reações químicas: combustão, hidrólise, 

oxidação-redução (Teste de Jones) e 

reação de esterificação. 

Testes qualitativos de Cu2+ na tinta azul; 

Identificação de álcool nos diluentes de 

tintas; Síntese de ésteres. 

Funções orgânicas 

Análise das estruturas moleculares dos 

pigmentos quanto à presença de grupos 

funcionais orgânicos, como: hidróxi, amida, 

azo, halogenetos, carboxila, entre outros. 
 

Fonte: Autores. 

 

2.4 METODOLOGIAS DE ENSINO E ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS 

 

Segundo Johnstone (1993), Cassio et al., (2012), uma das principais dificuldades na 

compreensão da Química por parte dos estudantes é devido à necessidade de que se transite em 

três níveis de representação para assimilá-la: o macroscópico, o microscópico e o simbólico.   

Esse fator é motivo de inquietação entre a maioria dos professores de Química no que 

diz respeito à compreensão científica dos processos de construção do conhecimento químico, 

quando preocupados com o ensino dessa ciência, principalmente para estudantes do EM, mais 

especificadamente, em relação a que estratégia adotar para o ensino das grandezas químicas. 

A Química trabalha com diferentes ordens de grandeza ao quantificar os materiais e 

explicar os fenômenos que ocorrem na natureza. A tarefa de apresentar ao estudante assuntos 

que exijam que ele imagine, por exemplo, o tamanho de um elétron, na ordem de 10-27 g torna-

se algo bastante delicado e complexo, quando o objetivo é fazer com que esse estudante do EM 
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consiga mover-se entre os níveis de representação, principalmente do nível simbólico para o 

nível microscópico, na compreensão dos fenômenos envolvidos. 

Neste sentido, as metodologias de ensino e estratégias didáticas selecionadas para uma 

determinada atividade devem ser adequadas, “devem tratar os assuntos com os devidos 

cuidados, de modo que se evitem, a todo custo, memorizações e retenções indevidas” 

(DELIZOICIOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p. 103). Além disso, ao priorizar 

contextualizações entre os conteúdos científicos e exemplos do cotidiano poderá também 

auxiliar na aprendizagem e dar um verdadeiro significado ao ensino de Química, que à primeira 

vista, parece muito abstrato.  

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) complementam: 

 

Lembramos que o conhecimento que queremos socializar [...] não pode ser apreendido 

com apoio exclusivo de nossa memória de curto prazo; sempre é fundamental 

exercitar os níveis mais sensíveis da memória de longo prazo, apoiada pela 

argumentação, coerência lógica, conceituação e relações abstratas (DELIZOICOV, 

ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p.103). 

 

A escolha de temáticas próximas à realidade dos estudantes podem despertar o interesse 

para os estudos e exercitar os níveis da memória de longo prazo, como argumentam os autores, 

na busca da aprendizagem significativa. 

As metodologias de ensino utilizadas para o desenvolvimento das atividades desta 

pesquisa foram selecionadas de forma a favorecer a atuação ativa do estudante, como 

protagonista na construção do conhecimento. Foram planejadas atividades contextualizadas 

entre os conteúdos científicos de Química, a temática “tintas para tatuagem” e o cotidiano. 

Considera-se o item “escolha da metodologia adequada de ensino”, como primordial 

para a eficácia da comunicação entre professor e estudante, pois a intenção está em que estes 

desenvolvam capacidade para analisar e interpretar situações-problemas, na tentativa de 

resolução desses problemas e aplicação de conceitos químicos na prática, com habilidade de 

comunicação oral e escrita.  

Com o intuito de conquistar esses objetivos, ou parte deles, foram adotadas as seguintes 

metodologias de ensino nesta pesquisa: Oficinas Temáticas, atividades experimentais e estudo 

de casos. 
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2.4.1 Oficinas temáticas 

 

As Oficinas Temáticas podem ser espaços ou locais de ensino e aprendizagem onde se 

busca soluções para um problema, a partir dos conhecimentos práticos e teóricos. Para a 

resolução do problema são necessárias habilidades e competências, bem como o emprego de 

ferramentas adequadas e pensadas na base de um conhecimento. Requer trabalho em equipe, 

ação e reflexão (MARCONDES, 2008). 

Braibante e Pazinato (2014) reiteram essa característica nesse tipo de trabalho, o 

coletivo, planejado e desenvolvido para o aprimoramento da relação ensino e aprendizagem de 

Química, pois possibilita uma maior interação entre os sujeitos, visto que é possível contemplar 

os conteúdos científicos da série em estudo, com planejamento prévio, explorando-os por meio 

de variadas metodologias, como: experimentações, estudo de casos, analogias, jogos didáticos, 

dentre outros. 

As Oficinas Temáticas possuem importantes características pedagógicas, como: a 

utilização da vivência dos estudantes e do cotidiano para organizar o conhecimento e promover 

a aprendizagem; abordagem de conteúdos científicos a partir de temas relevantes que permitem 

a contextualização do conhecimento; e o estabelecimento de ligações entre a Química e outras 

áreas do conhecimento (MARCONDES, 2008). 

Nas Oficinas Temáticas, a prioridade está na escolha do tema, pois se deseja que o 

mesmo desempenhe o papel de ‘fio condutor’ para os estudos, e para o planejamento das 

atividades a serem realizadas, sendo estas embasadas nos conteúdos científicos necessários para 

a compreensão e evolução do conhecimento. 

Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), as Oficinas Temáticas possuem a 

contextualização e as atividades experimentais como princípios norteadores; podem ser 

estruturadas em três momentos pedagógicos: problematização inicial, organização do 

conhecimento e aplicação do conhecimento. Implicam em situações diferenciadas, com 

possibilidades de estabelecer uma dinâmica de atuação docente em sala de aula que contemple 

vários aspectos relacionados à apreensão do conhecimento científico. 

Neste contexto, as Oficinas Temáticas que foram aplicadas com os estudantes do Ensino 

Médio e descritas neste estudo, oportunizaram, primeiramente, a escolha do tema como “carro 

chefe” no planejamento, desenvolvimento e aplicação das atividades teóricas e experimentais, 

bem como as estratégias didáticas adotadas e a seleção dos conteúdos científicos de Química 

necessários à compreensão do assunto. Fez-se a opção em trabalhar com as dimensões dos três 

momentos pedagógicos durante as Oficinas Temáticas. 
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2.4.1.1 Os três momentos pedagógicos 

 

O Quadro 8 apresenta o papel do estudante e do professor, as características gerais e o 

ponto culminante de cada momento pedagógico.  

 

Quadro 8 - Características gerais dos Três Momentos Pedagógicos (MP) 

 

 
Os Três Momentos Pedagógicos 

1º Problematização 

inicial 

2º Organização do 

conhecimento 

3º Aplicação do 

conhecimento 

  
P

ap
el

 d
o
 e

st
u
d
an

te
 Expõe seus 

conhecimentos prévios e 

tenta associar os 

conteúdos às situações 

reais que vivencia ou 

vivenciou, a partir das 

questões 

problematizadoras. 

(Re)interpreta as questões 

problematizadoras 

iniciais a partir do 

conteúdo escolar e 

desenvolve os conteúdos a 

partir do conhecimento 

científico. 

Compara os 

conhecimentos prévios 

com os novos 

conhecimentos para a 

compreensão das questões 

problematizadas; 

Reavalia sua 

concepção inicial. 

  
  
P

ap
el

 d
o
 p

ro
fe

ss
o
r 

Problematizador: 

questiona e lança dúvidas 

sobre as questões, 

fomenta discussões acerca 

do problema, evita as 

respostas prontas e as 

explicações. 

Orientador: aborda os 

conhecimentos 

necessários na 

compreensão do 

problema; Usa de 

perspicácia; Conduz o 

estudante para a 

compreensão dos fatos 

do cotidiano de forma 

científica e significativa. 

Sistematizador: aborda 

sistematicamente o 

conhecimento que vem 

sendo incorporado pelo 

estudante, para fazer 

análises e interpretações 

entre o que se tinha e o  

que se tem. 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
a 

g
er

al
 

Momento de apreensão e 

compreensão da posição 

dos estudantes ante o 

problema posto. 

Momento de (re) 

organização dos 

conhecimentos 

necessários para a 

compreensão do 

problema. 

Articulação da estrutura do 

conhecimento científico 

com as situações 

significativas dos temas, 

para melhor entendê-las. 

C
u
lm

in
ân

ci
a  

Necessidade do estudante 

em adquirir outros 

conhecimentos que ainda 

não possui. 

 

Compreensão científica 

das situações 

problematizadas. 

 

Momento de relacionar o 

conhecimento prévio com 

o novo conhecimento. 

 

 

Fonte: Adaptação de DELIZOICOV e ANGOTTI (1991). 

 

Os três momentos pedagógicos foram utilizados durante as atividades experimentais 

desta pesquisa, as quais permearam a maioria das intervenções com os estudantes. 
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2.4.2 Atividades experimentais 

 

Estudos de Química desenvolvidos junto aos estudantes do Ensino Médio, com ênfase 

em atividades experimentais, associadas à teoria e trabalhados de forma a se perceber a relação 

existente entre a teoria e a prática, bem como suas aplicações no dia a dia, são estratégias 

eficazes de trabalho docente que auxiliam na aprendizagem dessa ciência. 

Neste contexto, Silva e Zanon (2000), descrevem as atividades experimentais como 

sendo práticas que desempenham importante papel no aprendizado de Ciência, visto que, ao 

valorizá-las, surgem importantes e essenciais relações existentes entre os saberes teóricos e 

práticos, na construção do aprendizado em Química. 

Sobre a organização das atividades experimentais, Oliveira (2010) menciona que as 

mesmas podem ser, 

 

[...] desde estratégias que focalizam a simples ilustração ou verificação de leis e teorias 

até aquelas que estimulam a criatividade dos alunos e proporcionam condições para 

refletirem e reverem suas ideias a respeito dos fenômenos científicos. [...] todas 

podem ser úteis ao ensino de ciências e sua escolha depende, dentre outros aspectos, 

dos objetivos específicos do problema em estudo, das competências que se quer 

desenvolver e dos recursos materiais disponíveis. No entanto, para que o professor 

possa explorar adequadamente todas as suas potencialidades é importante que ele 

compreenda suas diferenças e saiba quando e como aplicá-las (OLIVEIRA, 2010, p. 

147). 

 

 Araújo e Abib (2003) realizaram uma análise do grau de direcionamento das atividades 

experimentais, a partir dos dados investigados em trabalhos publicados entre 1992 e 2001 na 

Revista Brasileira de Ensino de Física (SBF), em seu encarte Física na Escola e no Caderno 

Catarinense de Ensino de Física (UFSC). Com o resultado dessa análise classificaram as 

atividades experimentais em três tipos de abordagens ou modalidades: atividades de 

demonstração, de verificação e de investigação. 

Para validação dos estudos de Araújo e Abid (2003), Oliveira (2010) elaborou um 

quadro resumo contendo as principais características sobre esses três tipos de abordagens das 

atividades experimentais, no que concerne às atribuições do professor e do estudante, o tipo de 

roteiro, salientando-se algumas vantagens e desvantagens no desenvolvimento experimental em 

cada tipo de abordagem, as quais são apresentadas no Quadro 9.  
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Quadro 9 – Principais tipos de abordagem de atividades experimentais e suas características 

 

 
Tipos de abordagem de atividades experimentais 

Demonstrativas  de Verificação Investigativas 

 

Papel do 

professor 

Executar o 

experimento; 

Fornecer 

explicações. 

Fiscalizar a atividade 

dos estudantes; 

Detectar/corrigir erros. 

Orientar as 

atividades; 

Incentivar e 

questionar as decisões. 

 

Papel do  

estudante 

Observar; 

Sugerir 

explicações. 

Executar o 

experimento; 

Explicar os fenômenos. 

 

Pesquisar, planejar e 

executar a atividade; 

Discutir explicações. 

Roteiro  
Fechado, estruturado,  

de posse do professor. 
Fechado e estruturado. 

Ausente ou aberto/não 

estruturado. 

Posição da 

atividade 

na aula 

Central, ilustrativa, 

realizada após aula 

expositiva. 

Após aula expositiva. 

 

A atividade pode ser 

a própria aula ou ocorrer 

antes da abordagem do 

conteúdo. 

 

 

Algumas 

vantagens 
 

  

 

Demandam pouco 

tempo; podem ser 

integradas à aula 

expositiva; úteis quando 

não há materiais ou 

espaço suficiente. 

Os alunos têm mais 

facilidade ao elaborar 

explicações para os 

fenômenos; evidencia a 

compreensão (ou não) 

dos conceitos. 

Os alunos ocupam uma 

posição mais ativa; 

o “erro” é mais 

aceito e contribui 

para o aprendizado. 

 

Algumas 

desvanta- 

gens 
 

 

 

A simples observação 

pode ser fator de 

desmotivação; 

dificuldades em 

manter a atenção 

do estudante. 

Pouca contribuição na 

aprendizagem de 

conceitos; não estimula 

a curiosidade, pois os 

resultados são 

previsíveis. 

Requer mais tempo 

para ser realizada; 

exige um pouco de 

experiência dos 

alunos na prática de 

atividades experimentais. 

 

Fonte: Adaptação de Oliveira (2010). 

 

Nessa perspectiva, Oliveira (2010) aponta possíveis contribuições das atividades 

experimentais para o ensino e aprendizagem de ciências: 

 Motivação e estimulação da atenção dos alunos; 

 Desenvolvimento da capacidade de trabalhar em grupo; 

 Desenvolvimento da iniciativa pessoal e a tomada de decisão; 

 Estimulação da criatividade; 

 Aprimoramento da capacidade de observação e registro de informações; 

 Aprendizagem para análise de dados e na proposição de hipóteses; 

 Aprendizagem dos conceitos científicos; 
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 Detecção e correção de erros conceituais dos alunos; 

 Compreensão da natureza da Ciência; 

 Compreensão do papel do cientista em uma investigação; 

 Compreensão das relações entre ciência, tecnologia e sociedade;  

 Aprimoramento das habilidades manipulativas. 

 

As atividades experimentais da Etapa II desta pesquisa foram realizadas em duas 

Oficinas Temáticas e serão apresentadas no Capítulo 3. 

Outro tipo de estratégia metodológica usada no ensino de Química é o Estudo de Casos, 

pela característica de enfatizar o aprendizado autodirigido, centrado no estudante, que passa a 

ser o principal responsável por seu aprendizado (SÁ e QUEIROZ, 2009). 

 

2.4.3 Estudos de Caso 

 

O método de Estudos de Caso foi desenvolvido com o intuito de colocar os estudantes 

em contato com problemas reais, estimulando o desenvolvimento do pensamento crítico, a 

habilidade de resolução de problemas e a aprendizagem de conceitos da área em questão (SÁ e 

QUEIROZ, 2009). Os estudos de casos são histórias com uma determinada mensagem, não são 

simples narrativas para entretenimento (HERREID, 1998). 

Segundo Sá, Francisco e Queiroz (2007); Sá e Queiroz (2009), Estudos de Caso é um 

método variante da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), também conhecido como 

“Problem Based Learning (PBL)”. O estudante, frente a um caso, com uma situação a ser 

resolvida, é incentivado a se familiarizar com personagens, e com as circunstâncias, 

compreendendo os fatos e contextos que estão ali inseridos, com o intuito de solucioná-lo. O 

estudante tem a oportunidade de direcionar sua própria aprendizagem, enquanto exploram a 

ciência envolvida em situações relativamente complexas. 

Um bom estudo de caso deve ter uma utilidade pedagógica e elementos relevantes para 

despertar no leitor o interesse pela questão a ser resolvida. Entre esses elementos, destacam-se:  

 Deve narrar uma história real ou fictícia e não ser extenso; 

 Deve ser atual e capaz de produzir empatia com os personagens centrais; 

 Deve provocar conflito para que o estudante seja instigado a tomar uma decisão; 

 Incluir citações, para adicionar vida e drama ao caso; 

 Deve ser relevante ao leitor e ter aplicabilidade geral e não ser específico. 
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Uma das características desta metodologia de ensino é incentivar a pesquisa dos 

conteúdos científicos relacionados ao caso, com o intuito de solucioná-lo. Esta metodologia 

oportuniza ao professor fazer uma abordagem de temáticas instigantes e que despertem a 

atenção dos estudantes, de modo que os mesmos sintam-se protagonistas, na busca de soluções 

para o problema, sem se perder de vista a cientificidade da ação pedagógica. 

Para um bom desempenho desse tipo de atividade, SÁ; FRANCISCO e QUEIROZ 

(2007) sugerem quatro (4) etapas importantes para elaboração de um caso, descritas no Quadro 

10, juntamente com as características de cada etapa. O exemplo citado está relacionado à 

temática da pesquisa deste estudo: “tintas para tatuagem”. 

 

Quadro 10 – Etapas para elaboração de um caso 

 

Etapas  Descrição Relações com esta pesquisa  

 

1ª) Escolha do 

assunto/temática 

principal 

O tema deve ser relevante no contexto 

da disciplina a ser ministrada, e de 

preferência, deve também estar 

relacionado com questões atuais e/ou 

controversas – objetivo de atrair a 

atenção dos estudantes para a 

resolução do caso.  

Temática: “tintas para 

tatuagem” 

 

Questionamento: 

Existe química envolvida nas 

tintas para tatuagem? 

 

2ª) Elaboração de 

uma lista com 

conceitos/habilidades/

atitudes que se 

pretende abordar. 

A intenção é desenvolver, 

juntamente com os estudantes, suas 

competências e habilidades em 

Química, bem como na sua atuação 

cidadã.  

Composição química das 

tintas,  solubilidade, 

interações intermoleculares, 

discussões acerca de QSC e 

tomada de decisão. 

3ª) Elaboração de 

uma lista dos 

possíveis personagens 

Apresentar características pertinentes 

à situação geral apresentada no caso. 

A personagem Ânima 

gostaria de recobrir sua 

cicatriz com uma tatuagem. 

 

4ª) Elaboração de 

questões para 

discussão em sala  

de aula. 

Auxiliar o estudante a reconhecer 

aspectos importantes, passíveis de 

serem discutidos a partir da 

resolução do caso; 

Estimular o trabalho em equipe. 

 

Relação entre as cores das 

tintas e a química;  

Discussões em grupo acerca 

dos direitos e deveres dos 

cidadãos; tomada de decisão; 

respeito às diversas culturas. 

 
 

Fonte: Adaptação de SÁ; FRANCISCO e QUEIROZ (2007). 

 

Como se percebe no exemplo citado, a temática “tintas para tatuagem” possibilita a 

discussão das QSC e tomada de decisão por parte dos sujeitos, ao questionarem-se sobre fazer 

uma tatuagem.  
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2.4.4 Questões sociocientíficas (QSC) 

 

Posto que, um dos principais objetivos da educação, descrito na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB: Lei N. 9.394/96 (BRASIL, 1996) é o preparo do educando para 

o exercício da cidadania, torna-se possível também, durante as Oficinas Temáticas, a 

abordagem das Questões sociocientíficas (MARTÍNEZ PÉREZ, 2010). 

Em decorrência disso, surge um questionamento importante: as trocas de informações, 

as relações estabelecidas e mediadas pelos indivíduos estão sendo aproximadas do contexto 

sócio-histórico e cultural, no qual os sujeitos estão inseridos? 

Uma possível resposta a esse questionamento é reconhecer que os estudantes possuem 

conhecimentos prévios, sobre as questões em estudo, sejam elas de cunho científico, 

tecnológico, social, cultural ou ambiental. Cabe ao professor fazer a mediação, entre o que se 

tem (conhecimento prévio) e onde se pretende chegar (novo conhecimento). 

Para Freire (1996), ensinar exige rigorosidade metódica, exige pesquisa, respeito aos 

saberes dos educandos, exige criticidade, estética, ética e aceitação do novo, pois, segundo 

Calderan e Ramos (2015), “estes estudantes não podem ser considerados seres com mente 

vazia, desprovidos de desejos, anseios e sonhos”. Pelo contrário, suas expectativas vão além da 

sala de aula, e isso deve ser legitimado.  

Cabe aqui ressaltar que este estudo não tem a pretensão de interferir na tomada de 

decisão dos estudantes, em relação ao feitio de uma tatuagem, por exemplo. Entretanto, à 

medida que a Escola apresenta espaços de discussões acerca de assuntos relacionados às 

vivências dos estudantes, é preciso ter a clareza de que o objetivo de um bom trabalho 

pedagógico é transitar na área de sua competência, na medida das possibilidades e com a 

clareza, de que a relação ensino-aprendizagem acontece com pessoas em interação social. 

Portanto, cabe a cada indivíduo optar em ir a Escola ou não ir a Escola, em querer 

aprender ou não aprender, em ser ou não ser um bom profissional, em decidir por fazer ou não 

fazer uma tatuagem. Afinal, apesar dos reveses, ainda se vive num contexto de democracia. 

 

No Capítulo 3 será apresentado o percurso metodológico desta pesquisa, abrangendo 

seu contexto, os sujeitos, o lócus da pesquisa e a descrição das duas etapas realizadas.   
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CAPÍTULO 3 - PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

Gatti (2015), em entrevista proferida recentemente faz algumas considerações, no que 

tange à metodologia de uma pesquisa, dizendo: 

 

[...] a lógica com que são tratados os dados, fatos e eventos da realidade é a 

metodologia de uma pesquisa. [...]. Na metodologia, devemos considerar tanto nossos 

referentes em relação às nossas concepções de mundo, de homem, de relações 

humanas, como nossos referentes de teorias específicas, que nos ajudam a tratar os 

fenômenos, por exemplo, teorias da sociologia, da antropologia, que se trabalha até, 

muitas vezes, interdisciplinarmente para compreender um fato ou um fenômeno, por 

meio de metodologias específicas” (GATTI, 2015). 

 

A autora conclui dizendo: “O jeito de fazer a pesquisa é a metodologia”. 

Nesse contexto, a pesquisa aqui descrita apresenta abordagem qualitativa, de caráter 

exploratório e explicativo quanto aos objetivos, pois se deseja identificar os fatores que 

determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos (GIL, 2008).  

Segundo Lüdke e André (1986), uma pesquisa apresenta abordagem qualitativa quando 

se deseja não somente registrar informações, mas discuti-las e compreendê-las com os sujeitos 

do estudo, com possibilidades de interação, decisão e de assumir responsabilidades.  

Quanto aos procedimentos metodológicos, caracteriza-se como metodologia de 

Pesquisa-ação, pois apresenta estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 

problema coletivo, no qual os pesquisadores e participantes representativos da situação ou do 

problema estão envolvidos de modo participativo (THIOLLENT, 2011).  Isso se justifica, pois 

a pesquisadora deste estudo, além de estar investigando, está em contato com a realidade 

pesquisada, por ser professora de Química da Escola (lócus da pesquisa).  

Segundo Severino, na pesquisa-ação: 

 

O pesquisador além de compreender, visa intervir na situação, com vistas a modificá-

la. O conhecimento visado articula-se a uma finalidade intencional de alteração da 

situação pesquisada. Assim, ao mesmo tempo em que realiza um diagnóstico e a 

análise de uma determinada situação, propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos 

mudanças que levem ao aprimoramento das práticas analisadas (SEVERINO, 2007, 

p.120). 

 

Este método se apresenta bastante eficaz, pois proporciona também ao professor 

pesquisador, sujeito coparticipante das atividades, o aprimoramento da sua prática docente, 

enquanto busca estratégias adequadas na resolução das questões problematizadoras, juntamente 

com os estudantes. 
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3.1 CONTEXTO DA PESQUISA  

 

Esta pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

de Santa Maria, RS, (CEP/UFSM) por meio da Plataforma Brasil, recebendo aprovação para 

sua execução em 27 de maio de 2016, sob parecer 1.570.950 e Certificado de Apresentação 

para Apreciação Ética - CAAE 55590216.0.0000.5346 (ANEXO A). 

Sua aplicação ocorreu em duas etapas, ambas no ano de 2016, com a utilização da 

temática “tintas para tatuagem”, sendo esta escolhida a partir de uma pesquisa de opiniões junto 

a estudantes do EM de uma das Escolas em que a pesquisadora trabalhava como regente de 

classe no ano de 2014, na disciplina de Química. 

A Etapa I foi realizada com tatuadores e tatuados e a Etapa II com estudantes de uma 

turma de 3ªdo EM de uma Escola estadual, sendo que as atividades desenvolvidas nesta Etapa 

foram relacionadas com os conteúdos programáticos de Química da 3ª série, somados 

principalmente aos conteúdos de 2ª série, bem como aos de 1ª série do EM. 

Na Figura 31 apresenta-se o desenho desta pesquisa através de um esquema geral. 

 

Figura 31 – Desenho da Pesquisa 

 

 

 

Fonte: Autores. 

Estudos de 

Caso 

 

Atividades 

Experimentais 

Questionários Questionários 

 

Observações 

sistemáticas 

Produções 

textuais 
 

PESQUISA 

“Tintas para tatuagem” 

ETAPAS 

Sujeitos 

 

ETAPA I 

Tatuadores e Tatuados 
ETAPA II 

Estudantes de 3ª série 

para tatuagem 

METODOLOGIA 

COLETA 

DE DADOS 

ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 
Análise Textual 

Discursiva (ATD) 

OFICINAS 

TEMÁTICAS 

http://www.proz.com/kudoz/portuguese_to_english/medical_general/4978382-caae.html
http://www.proz.com/kudoz/portuguese_to_english/medical_general/4978382-caae.html
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A investigação das concepções de tatuadores e tatuados, sobre a importância atribuída 

ao entendimento da composição química das tintas para tatuagem, desenvolvida na Etapa I 

dessa pesquisa foi considerada como uma estratégia didática. Também por acreditar que 

colaborariam com diversas e variadas informações relacionadas às tintas, materiais utilizados e 

equipamentos de proteção individual (EPI). Colaborações estas que somaram-se às que estavam 

sendo planejadas para aplicação na Etapa II da pesquisa, com estudantes do EM. 

As atividades desenvolvidas com os estudantes foram realizadas de forma intercalada 

com as aulas regulares de Química, durante um período de 6 meses, sendo estas atividades, 

tanto as teóricas como as experimentais aplicadas no laboratório de Ciências da Escola. Cabe 

salientar que as atividades foram interrompidas no 2º mês de aplicação, por uma greve 

deflagrada pelo magistério estadual do Rio Grande do Sul, totalizando 54 dias parados. As 

atividades relacionadas à pesquisa foram retomadas no mês de agosto, ao término da greve e se 

estenderam a novembro de 2016. 

 

3.2 SUJEITOS DA PESQUISA E INSTRUMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

Os sujeitos participantes da pesquisa foram: 

Etapa I: 15 tatuadores e 20 tatuados da cidade de Santa Maria, RS. 

Etapa II: 20 estudantes de uma turma de 3ª série do EM noturno da Escola Estadual de 

Educação Básica Augusto Ruschi, localizada na Cohab Santa Marta, Santa Maria, RS. 

A Escola possuía no ano letivo de 2016, 1050 (um mil e cinquenta) estudantes 

matriculados nos 3 turnos e 92 (noventa e dois) professores. A estrutura física da Escola é muito 

boa e organizada. O laboratório de Ciências é amplo e possui bancadas para a realização das 

práticas experimentais, além de grande variedade de vidrarias, portanto, a maioria das 

intervenções foram realizadas no laboratório, tanto as experimentais quanto as teóricas 

contando também com o auxílio do projetor multimídia. A professora regente da turma é uma 

das pesquisadoras deste estudo, possuindo formação em Química Licenciatura pela UFSM. 

A direção e coordenação pedagógica da Escola manifestam-se de forma receptiva à 

promoção de atividades que contribuam em diminuir a distância entre os conteúdos científicos 

e sua aplicabilidade. A temática “tintas para tatuagem”, escolhida para esta pesquisa mostrou-

se favorável para desenvolver atividades relacionadas aos conteúdos de Química com materiais 

encontrados e utilizados no dia a dia de diversas pessoas, como o caso das tintas para tatuagem, 

além de ser um tema que despertou a atenção dos estudantes. 
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Os instrumentos utilizados para coleta de dados desta pesquisa foram questionários 

investigativos, com perguntas abertas e fechadas para tatuadores, tatuados e estudantes, sendo 

que na Etapa II foram feitas observações sistemáticas e utilizadas as produções textuais dos 

estudantes. Ainda, os estudantes resolveram exercícios propostos, além de elaboração de textos, 

como resposta a um caso proposto, sendo organizado um grupo no aplicativo WhatsApp 

Messenger para os estudantes interagirem e solucionarem o caso apresentado.   

WhatsApp Messenger é um programa usado para envio ou recebimento de mensagens 

em forma de texto, imagem, vídeo ou áudio. WhatsApp originou-se da aglutinação 

de What’sup + App, da língua inglesa. What’sup? Significa: E aí? Qual é o problema? O que 

está acontecendo? Já App significa aplicativo, sendo a abreviação de application program 

(CAMBRIDGE DICTIONARY, 2017). 

O instrumento de coleta de dados mais utilizado nesta pesquisa foi o questionário. 

Considera-se o questionário uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas por 

escrito pelo informante, precisa ser objetivo, limitado em extensão e estar acompanhado de 

instruções que esclareçam o propósito de sua aplicação, ressaltando a importância da 

colaboração do informante e facilitar o preenchimento (CERVO, 1996). Todos esses detalhes 

foram considerados na elaboração desse instrumento de coleta de dados para este estudo. 

 

3.3 DESENVOLVIMENTO E APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Primeiramente será apresentada a pesquisa feita na Etapa I, com tatuadores e tatuados, 

na sequência serão descritas as Intervenções realizadas na Escola com os estudantes do EM, na 

Etapa II. 

 

3.3.1 Etapa I - Percepções de tatuadores e tatuados 

 

A Etapa I da pesquisa compreendeu a aplicação de dois questionários, um para os 

tatuadores (Apêndice A) e outro para os tatuados (Apêndice B), selecionados aleatoriamente. 

O objetivo foi analisar as respostas dadas por eles, quando questionados, principalmente, sobre 

a importância de conhecer a composição química das tintas utilizadas nas tatuagens. 

Os tatuadores participantes como sujeitos da pesquisa foram convidados pessoalmente, 

por meio de uma visita feita pela pesquisadora, diretamente nos estúdios de tatuagem (local de 

trabalho dos mesmos), esclarecendo aos mesmos as razões e os objetivos da pesquisa. Após o 

aceite em participar da pesquisa, entregava-se o questionário, marcando-se a data da visita de 

http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/whats-up
http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/app
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retorno, para recebê-lo preenchido. Para os tatuados que participaram da pesquisa, o convite foi 

feito em diversos locais da cidade: na Escola, nas lojas, na Universidade, no clube e entre os 

amigos, sendo o convite feito de forma educada e informal.  

Entre as perguntas feitas para os tatuadores, destacam-se: qual a importância que você 

atribui ao seu entendimento da composição química das tintas usadas nas tatuagens? Qual o 

público que mais procura por seus serviços, quanto à faixa etária? Você acha importante o uso 

de equipamentos de proteção individual (EPI), como luvas e máscaras? Qual a sua opinião 

quanto a arte de tatuar?  

Das perguntas feitas para os tatuados, salientam-se as seguintes: você acha importante 

conhecer a composição química das tintas para tatuagem? Qual a sua idade quando fez a 

primeira tatuagem? Você se arrependeu de fazer a (as) tatuagem (ens)? Qual a importância que 

você atribui ao uso de EPI pelo tatuador, como luvas e máscaras? Qual a sua opinião quanto a 

arte de tatuar?  

Cabe ressaltar, que os questionários foram distribuídos junto como Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) aos tatuadores (Anexo B) e aos tatuados (Anexo 

C), para aprovação e assinatura. Foi explicado aos respondentes, a importância de sua 

colaboração para o sucesso da Etapa II da pesquisa, quando os conteúdos científicos de Química 

seriam estudados e contextualizados com a temática “tintas para tatuagem” com o objetivo de 

favorecer a aprendizagem dos estudantes do EM. 

Ao optar pela temática “tintas para tatuagem” torna-se coerente relacioná-la a diversos 

elementos concernentes à mesma, entre eles: concepções dos profissionais que manuseiam 

essas tintas e os diversos materiais relacionados à essa técnica. O diferencial e instigante para 

os estudantes participantes dessa pesquisa está em estudar a composição química dessas tintas, 

entre outros assuntos, de uma forma que os incentive a aprender Química. 

Para evidenciar o que foi dito registrou-se algumas opiniões de tatuadores e tatuados, 

quanto à importância atribuída por eles, a esse tipo de atividade desenvolvida na Escola. 

Alguns desses relatos serão apresentados e discutidos no Capítulo 4. 

 

3.3.2 Etapa II - Intervenções na Escola 

 

A Etapa II da pesquisa, desenvolvida e aplicada na Escola compreendeu 10 (dez) 

Intervenções com os estudantes, a Intervenção 1 foi destinada à apresentação geral da pesquisa, 

as Intervenções de número 2 a 9, inseridas em duas Oficinas Temáticas (OT) foram destinadas 
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ao estudo dos conceitos científicos de Química contextualizados com a temática escolhida, e a 

última Intervenção foi reservada para as atividades de encerramento da pesquisa. 

O Quadro 11 apresenta a descrição geral das atividades realizadas nas Intervenções. 

 

Quadro 11 - Quadro geral descritivo das Intervenções na Escola - Etapa II 

 

Intervenção 

(horas/aula) 
Atividades Descrição das atividades OT 

1 

(1 h/a) 

 

Apresentação da pesquisa; 

Orientações para o TCLE; 

Aplicação do questionário geral 

inicial. 

Interação com os estudantes e 

introdução da temática; 

Identificação do perfil dos 

estudantes. 

- 

2 

(3 h/a) 

 

Apresentação de dois vídeos:  

um sobre Tatuagem e outro sobre 

Pele humana. 

1ª Atividade Experimental: 

Solubilidade das tintas para 

tatuagem em diferentes solventes. 

Contextualizações por meio da 

temática; 

Investigação dos conhecimentos 

prévios dos estudantes; 

Solubilidade, polaridade, 

interações intermoleculares. 

I 

3 

(2 h/a) 

 

2ª Atividade Experimental: 

Diluição de Soluções. 

Concentração de soluções; 

Fatores que interferem na 

solubilidade. 

4 

(4 h/a)  

3ª Atividade Experimental: 

Identificação Cu+2 na tinta azul, 

utilizando K₄[Fe(CN)₆]. 

Composição química das tintas 

para tatuagem; 

Análise qualitativa. 

5 

(2 h/a) 

 

4ª Atividade Experimental: 

Identificação de íons de metais em 

sais e tintas- Teste de chama. 

Análise qualitativa; 

Metais;  

Oxidação-redução. 

6 

(2 h/a) 

5ª Atividade Experimental: 

Investigação da estabilidade 

térmica das tintas para tatuagem. 

Pigmentos e corantes; 

Propriedades físico-químicas e 

diferenças entre compostos 

orgânicos e inorgânicos. 

 

 

 

 

 

II 7 

(2 h/a) 

6ª Atividade Experimental: 

Identificação do grupo funcional 

hidroxila (OH) - Teste de Jones. 

Funções orgânicas; 

Estruturas moleculares; 

Classificação das substâncias. 

8 

(4 h/a) 
7ª Atividade Experimental: 

Reação de Esterificação. 
Reações Orgânicas. 

9 

(4 h/a) 

Estudo de Caso: 

A Tatuagem de Ânima. 

Questões sociocientíficas (QSC); 

Uso do aplicativo WhatsApp. 

10 

(2 h/a) 

Encerramento das atividades;  

Aplicação do questionário geral 

final. 

Verificação da evolução do 

conhecimento dos estudantes. 

 

- 

26 Total de horas/aula 
 

Fonte: Autores. 

Para o desenvolvimento das Intervenções durante as Oficinas Temáticas (OT) utilizou-

se o método dos três Momentos Pedagógicos (MP), segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco 
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(2009), que consiste em: 1ºMP - Problematização inicial; 2ºMP - Organização do conhecimento 

e 3ºMP - Aplicação do conhecimento. 

A primeira Intervenção com os estudantes compreendeu a apresentação da pesquisa, a 

descrição de todas as atividades planejadas para serem aplicadas junto à turma, os 

esclarecimentos da importância desse tipo de trabalho para inovar as aulas de Química, 

valorizando a participação discente e o trabalho docente. Apresentou-se o TCLE (Anexo D) 

para aprovação e assinatura, sendo que os estudantes com idade inferior a 18 anos levaram o 

documento para os pais assinarem, permitindo assim, a participação de seus filhos como 

sujeitos da pesquisa.  

Na sequência foi aplicado aos estudantes, um questionário geral inicial, o qual foi 

dividido em dois blocos de questões (Apêndice C). O 1º bloco de questões com o objetivo de 

traçar o perfil dos estudantes e o 2º bloco, contendo questões mais específicas de Química e 

sobre “tintas para tatuagem". Esse questionário foi aplicado antes de qualquer atividade teórica 

ou experimental desenvolvida com os estudantes, pois desejava-se averiguar os conhecimentos 

prévios dos mesmos, acerca de diferentes tópicos relacionados com a temática, bem como de 

seus conhecimentos de Química. Pré-testes e pós-testes foram aplicados em todas as 

Intervenções feitas durante as OT para analisar a evolução do conhecimento desses estudantes. 

Dentre as questões do questionário geral inicial, destacam-se: 

1º bloco de questões: 

1. Você gosta de estudar Química? 

2. Em sua opinião, por que se estuda Química? É importante para você estudá-la?  

3. Você consegue perceber a relação existente entre tudo o que você já aprendeu sobre 

Química na Escola, com o seu dia a dia? 

2º bloco de questões: 

1. Você acha que existe Química envolvida nas tatuagens? 

2. Você conhece a composição química das tintas usadas para tatuagem? Caso a resposta 

for afirmativa, o que você conhece sobre o assunto?  

3. Quais as substâncias químicas que você acha que estão presentes nas tintas, mais 

especificamente nas tintas para tatuagens? 

Na Intervenção 10, no encerramento das atividades da pesquisa foi aplicado aos mesmos 

estudantes, um questionário geral final (Apêndice D), organizado com questões reelaboradas a 

partir das questões iniciais, com o objetivo de obtenção de dados para analisar os conhecimentos 

adquiridos ao longo das atividades. 
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A descrição das atividades desenvolvidas nas duas OT será detalhada no curso deste 

Capítulo, a começar pela OT I, intitulada “Química das Soluções e as tintas para tatuagem”. 

 

3.3.2.1 Oficina Temática I - A Química das soluções e as tintas para tatuagem  

 

A OT I teve o objetivo de revisar conceitos de Química relacionados aos conteúdos 

programáticos de 2ª série, principalmente os de “Soluções”, abordando-se também 

conteúdos de 1ª série, como modelos atômicos e ligações químicas. 

O Quadro 12 apresenta a descrição das atividades referentes às Intervenções e os MP. 

A OT I foi dividida em duas partes, A e B, para diferenciar os conteúdos químicos 

desenvolvidos: na parte A (Intervenções 2 e 3), conteúdos de solubilidade e diluição; na parte 

B (Intervenções 4 e 5) relaciona-se à identificação de íons de metais. 

 

Quadro 12 – Descrição da Oficina Temática I (OT I) 

 

OT I - Química das Soluções e as Tintas para Tatuagem 

Parte Intervenção Atividades MP 

A 

 

 

 

2 

 

 

 

Apresentação de dois vídeos: um sobre 

Tatuagem e outro sobre Pele; 

Apresentação dos materiais e reagentes. 

1º. Problematização 

inicial 

1ª Atividade experimental: 

Solubilidade das tintas para tatuagem em 

diferentes solventes. 

2º. Organização do 

conhecimento  

3 
2ª Atividade experimental: 

Diluição de Soluções. 

3º. Aplicação do 

conhecimento 

B 

4 

Apresentação de um vídeo: 

Fogos de artifício. 

1º. Problematização 

inicial 

3ª Atividade experimental: 

Identificação de Cu+2na tinta azul, 

utilizando K₄[Fe(CN)₆]. 

2º. Organização do 

conhecimento 

5 

 4ª Atividade experimental: 

Identificação de íons de metais em sais e 

nas tintas de tatuagem- Teste de chama. 

3º. Aplicação do 

conhecimento 

 

Fonte: Autores. 

 

As atividades relacionadas aos três MP na Etapa II dessa pesquisa, mais especificamente 

às referentes à OT I foram assim sistematizadas: 
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1º MP - Problematização Inicial  

 

A problematização inicial (1º MP), relacionada às atividades da OT I, bem como para 

as demais atividades desenvolvidas na Etapa II dessa pesquisa aconteceu com a apresentação 

de dois vídeos. O primeiro deles versando sobre a técnica e a arte de tatuar, desde os primórdios 

até a atualidade, materiais e tintas utilizadas para tatuagem nas diferentes culturas1. O segundo 

vídeo (em duas partes) contendo informações sobre anatomia e fisiologia da pele humana e as 

camadas da pele2 e a segunda parte, identificando em qual das camadas da pele são introduzidos 

os pigmentos durante o processo da tatuagem3. Para a problematização inicial relacionada à 

parte B da OT I, na Intervenção 4, os estudantes assistiram a um terceiro vídeo, sobre fogos de 

artifício4.  

Os estudantes foram convidados pela pesquisadora para se manifestarem oralmente, 

sobre o que conheciam a respeito do conteúdo dos vídeos apresentados, com o objetivo de 

incentivá-los para o desenvolvimento das atividades. Com essa intenção, também foi 

apresentado aos estudantes, os materiais de laboratório, reagentes e as tintas para tatuagem 

adquiridas no comércio local para a execução dos experimentos, sendo informados que iriam 

manusear os materiais, pois os experimentos não seriam apenas demonstrativos.  

 

2º MP – Organização do Conhecimento 

 

Tanto na parte A, quanto na parte B da OT I, para contemplar o início do 2º MP, 

referente à organização do conhecimento, os estudantes realizavam os experimentos, anotando 

o que observavam e concluindo, ao final, com suas próprias palavras. 

Na sequência e término do 2º MP, os estudantes participaram de aulas expositivas e 

dialogadas conduzidas pela pesquisadora, com auxílio de recurso multimídia para data show, 

versando sobre a temática escolhida e os conteúdos científicos de Química, relacionando-os 

quando possível a outras áreas do conhecimento, como Biologia, Arte, Física e Matemática, 

caracterizando-se dessa forma, também a ação interdisciplinar da pesquisa, pois contemplou-se 

temas interdisciplinares. Portanto, nesse momento de organização do conhecimento, “as mais 

variadas atividades são empregadas, de modo que o professor possa desenvolver a conceituação 

                                                           
1 htttp:// www.youtube.com/watch?v=fqUelQRhlIo 
2 https://www.youtube.com/watch?v=APL0WU_br_0 
3 https:// www.youtube.com/watch?v=1qv-19kMTy8 
4 https:// www.youtube.com/watch?v=VK-mzVXPYRE 
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identificada como fundamental para uma compreensão científica das situações 

problematizadas” (DELIZOICOV, ANGOTTI e PERNAMBUCO, 2011, p.201).  

 

3º MP – Aplicação do Conhecimento 

 

Segundo Delizoicov e Angotti (1991), esse é o momento em que o professor aborda 

sistematicamente o conhecimento que vem sendo incorporado pelo estudante e este, compara 

os conhecimentos prévios com os novos conhecimentos para a compreensão das questões 

problematizadas. 

Assim, na OT I, tanto na parte A como na parte B, os estudantes foram orientados a 

executarem um novo experimento, onde revisaram e reavaliaram o que haviam aprendido no 

experimento anterior, sendo que deveriam lembrar-se dos conceitos fundamentais de 

solubilidade trabalhados na Intervenção 2, na parte A, para aplicarem o conhecimento e 

desenvolverem a atividade da Intervenção 3. Já na parte B, deveriam aplicar os conhecimentos 

adquiridos sobre elementos químicos e a cor, trabalhados na Intervenção 4, para desenvolverem 

o experimento proposto na Intervenção 5. Caracteriza-se dessa forma, como o momento de 

relacionar o conhecimento prévio com o novo conhecimento. 

Na continuidade da apresentação da OT I serão descritas as atividades experimentais 

aplicadas com os estudantes, nas Intervenções 2, 3, 4 e 5. 

 

3.3.2.1.1 Solubilidade das tintas para tatuagem em diferentes solventes  

 

A atividade experimental realizada durante a Intervenção 2 teve por objetivo, a 

investigação da solubilidade das tintas para tatuagem em diferentes solventes: água, etanol, 

hexano e óleo, bem como a compreensão dos fatores físico-químicos que a justifica, 

relacionados às interações intermoleculares. Os conteúdos de Química abordados nessa 

atividade foram: polaridade, solubilidade, interações intermoleculares, diferenciação entre 

substâncias orgânicas e inorgânicas, fórmulas estruturais moleculares das substâncias 

envolvidas.  

Os estudantes responderam um questionário inicial para verificação de seus 

conhecimentos prévios quanto à definição do termo solubilidade; a ocorrência de solubilidade 

entre as tintas para tatuagem e os solventes disponibilizados; as ligações químicas 

intermoleculares conhecidas por eles e sobre a polaridade das moléculas (Apêndice E). 
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Na sequência, os estudantes assistiram aos dois vídeos (1º MP) mencionados 

anteriormente, após foram encaminhados ao laboratório de Ciências da Escola, sendo a turma 

organizada em 5 (cinco) grupos de 4 (quatro) componentes cada grupo, identificados por grupo, 

Gr1 a Gr5 e por estudante, E1 a E20.  

Cada grupo recebeu um kit de materiais: 1 tubo de tinta para tatuagem (cada grupo com 

uma cor de tinta), recipientes contendo os solventes água, álcool, hexano e óleo, 1 proveta, 1 

pipeta, 1 bastão de vidro, 4 tubos de ensaio e 1 estante para tubos de ensaio, como pode ser 

visualizado na Figura 32(a). A Figura 32(b) apresenta os estudantes de um dos grupos formados 

executando o experimento e fazendo as devidas anotações. 

 

Figura 32 - Kit de materiais disponibilizado (a) e estudantes executando o experimento (b) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       (a)                                                              (b) 
 

Fonte: Autores. 

 

As anotações eram feitas em um quadro resumo disponibilizado durante a execução do 

experimento, no qual escreviam o que estavam visualizando.  

A escolha para que respondessem os questionamentos em grupo foi no sentido de 

fomentar as discussões sobre o assunto e favorecer a troca de experiências, sendo esse momento 

caracterizado como segundo momento pedagógico, o de organização do conhecimento, por 

parte dos estudantes. Momento em que os estudantes (re) interpretam as questões 

problematizadas inicialmente. Dessa forma, segundo Ausubel (1982), na perspectiva da Teoria 

da Aprendizagem Significativa, a socialização de significados é promovedora de aprendizagens 

significativas. 

Ao término da atividade experimental, os estudantes foram reunidos em um grande 

grupo, onde um representante de cada grupo relatou a execução e os resultados obtidos com o 

experimento aos outros estudantes. Esta atividade foi mediada pela pesquisadora, permitindo a 

a análise dos pontos comuns encontrados pelos diferentes grupos, quando dissolveram as tintas 
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utilizando solventes polares, como a água (H2O) e etanol (C2H5OH), e quando utilizaram os 

solventes apolares, como óleo e hexano (C6H14). 

Essa Intervenção possibilitou o aprofundamento dos estudos relacionados ao tópico 

“Soluções” como: polaridade, solubilidade (substâncias lipossolúveis e hidrossolúveis) e 

interações intermoleculares, oportunizando a apreensão dos conhecimentos pelos estudantes, 

pois já haviam estudado a respeito no ano letivo anterior. Entretanto, constatou-se a necessidade 

de revisá-los, para aprimorar o entendimento de solubilidade e as diferenças fundamentais 

existentes entre compostos inorgânicos e orgânicos (estes de 3ª série). 

Esses conteúdos foram revisados por meio de aulas expositivas utilizando projetor 

multimídia, quadro verde e modelos moleculares de bolas e varetas. Foi feita uma análise das 

estruturas moleculares, dos diferentes átomos presentes nas moléculas presentes nas tintas para 

tatuagem e de suas geometrias moleculares, pois auxiliam na definição de polaridade dessas 

moléculas, consequentemente, no tipo de interação intermolecular estabelecida com os 

solventes, justificando a solubilidade ou a falta dela no meio analisado. 

Na Figura 33 pode-se visualizar o comportamento de uma das amostras de tinta para 

tatuagem em diferentes solventes. Da esquerda para a direita: em água (a), em etanol (b) - 

polares (solubilizaram a tinta); óleo (c) e hexano (d) - apolares (não solubilizaram a tinta). 

 

Figura 33 - Amostras de tinta para tatuagem em diferentes solventes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores.  

 

Durante as explicações, os estudantes lembraram o conteúdo dos vídeos que assistiram 

na ocasião das primeiras atividades desta pesquisa desenvolvidas na Escola. Discutiu-se sobre 

   a        b                c        d        
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a impregnação das tintas na derme durante o processo de tatuagem e sobre a importância da 

escolha das tintas. 

Se uma tinta se dissolve em água, também poderá dissolver-se ou dispersar-se 

facilmente se entrar em contato com o sangue. Isto pode ser problemático se os pigmentos não 

são colocados na camada de pele propícia à tatuagem (a derme). No entanto, as tintas solúveis 

em óleo apresentam o risco de moverem-se em tecidos gordurosos do corpo. Isto pode não ser 

tão ruim, uma vez que os pigmentos permanecerão no tecido adiposo (TIMKO et al., 2001; 

STUCKEY e EILKS, 2015; GIARETTA, 2015). 

Apresentou-se nesse momento da Intervenção uma ocasião ideal para priorizar o diálogo 

entre os estudantes - característica Freireana, bem como a importância da tomada de decisão. 

Sobretudo, percebe-se que a alfabetização científica é um caminho importante para que as 

decisões sejam o mais acertadas possíveis. À medida que os estudantes adquirem autonomia e 

conhecimentos científicos para justificarem as características de determinadas substâncias 

químicas, com base na experiência de vida e principalmente, com o respaldo da cientificidade 

que só se aprende na Escola, abrem-se novas perspectivas futuras. 

Após as devidas explicações, ao final da atividade experimental os estudantes 

responderam um questionário final (Apêndice F), contendo entre as questões: 

1. Você reformularia seu conceito inicial sobre Solubilidade, após a atividade 

experimental? Qual seria o conceito reformulado? Explique. 

2. Explique por que não ocorre solubilidade entre as tintas para tatuagem e o óleo? Quais 

as interações intermoleculares que ocorrem entre essas substâncias?  

As análises e discussões acerca das respostas dadas pelos estudantes, bem como sobre 

a apreensão dos conhecimentos serão apresentadas no Capítulo 4. 

Os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante as atividades desenvolvidas 

nessa primeira atividade experimental serviram como base para a próxima atividade, na 

Intervenção 3, considerada como um momento de aplicação do conhecimento (3º MP), pois os 

estudantes deveriam ter conhecimento de qual dos solventes utilizariam para a técnica de 

“Diluição de soluções”. Segundo Delizoicov, Angotti e Pernambuco (1991), nesse momento os 

estudantes comparam os conhecimentos prévios com os novos conhecimentos para a 

compreensão das questões problematizadas e reavaliam suas concepções iniciais.  
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3.3.2.1.2 Diluição de soluções 

 

O objetivo dessa atividade experimental foi definir com mais clareza o termo “diluição” 

com os estudantes. Como ocorre o processo de diluição e principalmente, para que é utilizada. 

Justifica-se a importância de melhorar a compreensão dessa importante técnica de laboratório, 

pois a pesquisadora, ao longo de sua carreira como regente de classe constatou que os estudantes 

apresentam dificuldades de compreensão quanto a esse conteúdo específico. 

De uma maneira geral, os estudantes fazem interpretações errôneas em relação à massa 

de soluto no momento da diluição (mudança conceitual, segundo Ausubel, 1982). A maioria 

deles responde que ocorre diminuição de massa de soluto na diluição, o que não é verdade, pois 

a massa de soluto permanece constante. A diluição acarretará diminuição na concentração dessa 

solução e não na quantidade de soluto. O aumento acontecerá no volume dessa solução 

(VOGEL, 1981). 

Outra justificativa da importância de sanar as dúvidas sobre “diluição” está no fato de 

ser um dos procedimentos mais utilizados nos laboratórios, pois as soluções mantidas em 

estoque estão mais concentradas (a 12 mol/L, por exemplo). Na diluição, um pequeno volume 

dessa solução é diluído para sua utilização, quando concentrações menores são requeridas.  

Antes de iniciar o experimento, os estudantes foram questionados sobre seus 

entendimentos de diluição e concentração de soluções. Foram lembrados sobre as atividades 

realizadas na Intervenção anterior (Intervenção 2), onde os mesmos testaram a solubilidade das 

tintas para tatuagem em diferentes solventes. Relembraram sobre o comportamento das tintas 

para tatuagem frente aos solventes utilizados e que usariam a água para solubilizar as tintas, já 

que haviam verificado a miscibilidade dessas tintas em água. 

Na sequência, a turma foi dividia em 5 grupos e orientados para que cada grupo 

preparasse uma solução concentrada, utilizando aproximadamente 20 gotas de tinta para 

tatuagem (~ 6 g) e água. Esse valor de massa de soluto (tinta) foi arbitrário, sendo que deveriam 

dissolvê-la em alguns mililitros (mL) de água, em balão volumétrico de 200 mL, completando 

o volume com água até a marca de aferição. Após esse procedimento transferiram o conteúdo 

do balão volumétrico para um béquer de 200 mL. 

A Figura 34 apresenta as imagens das soluções preparadas pelos estudantes: a solução 

inicial mais concentrada (a), o volume retirado da solução inicial para as diluições (b) e as 

soluções finais, após a diluição (c). 
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Figura 34 - Soluções preparadas pelos estudantes 

 

                

                                   (a)                             (b)                                   (c) 

Fonte: Autores. 

 

A partir da solução inicial mais concentrada, de concentração conhecida, ou seja, 30g/L, 

os estudantes prepararam outras 5 (cinco) soluções de concentrações diferentes, utilizando 1mL 

da solução inicial e acrescentando volumes crescentes de água (5 mL, 10 mL, 20 mL, 30 mL e 

40 mL), valores estes atribuídos também de forma aleatória pela pesquisadora, conforme podem 

ser melhor visualizados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Dados iniciais das soluções 

 

Solução 
Concentração 

inicial (Ci) 

Volume da solução 

Inicial (Vi) 

Volume de 

água 

 Concentração 

final (Cf)  

1 30 g/L 1 mL 5 mL  

2 30 g/L 1 mL 10 mL  

3 30 g/L 1 mL 20 mL  

4 30 g/L 1 mL 30 mL  

5 30 g/L 1 mL 40 mL  
 

Fonte: Autores. 

 

Após o procedimento experimental e de posse das anotações foi proposto aos estudantes 

que calculassem as concentrações (Cf), em gramas por litro (g/L), de cada solução preparada, a 

partir do valor da concentração da solução inicial (Ci) igual a 30 g/L para verificar e comparar 

os valores das concentrações finais, após a diluição. 

Para o término da Intervenção e verificação da aprendizagem, os estudantes 

responderam aos questionamentos:  

1. O que você entende por diluir uma solução?  

2. Você acha que a massa, em gramas, das substâncias presentes na tinta estão em 

quantidades diferentes nas soluções 1, 2, 3, 4 e 5? Por quê?  

3. A massa de água está em quantidade diferente nas soluções preparadas? Por quê?  
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4. O que você entende por concentração de solução?  

Os valores das concentrações finais calculadas pelos estudantes, bem como as respostas 

dadas pelos estudantes aos questionamentos anteriores serão apresentados no Capítulo 4, 

juntamente com as análises e discussões. 

Além das respostas dadas aos questionamentos, os estudantes foram estimulados pela 

professora regente de classe nas aulas regulares, a estudarem e fazerem uma pesquisa sobre 

várias situações encontradas no ambiente escolar, nas suas residências e nos seus ambientes de 

trabalho (para os estudantes que trabalhavam). As situações pesquisadas deveriam ser alusivas 

aos dois assuntos relacionados às duas intervenções feitas: “Solubilidade das tintas em diversos 

solventes” e “Diluição de soluções”. 

Os estudantes também deveriam resolver exercícios propostos, para fixação dos cálculos 

de concentração das soluções, porém, mais abrangentes, envolvendo outros tipos de 

concentrações, como a concentração molar, descrita em mol/L (Apêndice G). 

 

Na sequência serão descritas as duas atividades experimentais correspondentes às 

Intervenções 4 e 5, da parte B da OT I, que dizem respeito à identificação de íons de metais nos 

pigmentos das tintas para tatuagem e nos sais de metais. 

Os objetivos das Intervenções 4 e 5 foram: determinação qualitativa dos principais íons 

de metais presentes em tintas para tatuagem, pelos estudantes, a fim de compararem com os 

íons presentes em sais de metais; compreensão do processo da cor e o estabelecimento de 

relações com os conteúdos químicos. 

Foram propostas duas atividades experimentais para a identificação de íons cobre (Cu+2) 

numa amostra de tinta para tatuagem de coloração azul: Teste da tinta azul com ferrocianeto de 

potássio (K₄ [Fe(CN)₆]) e o Teste de chama. Entre os conteúdos de Química abordados durante 

essas Intervenções destacam-se: oxidação-redução, análise qualitativa, composição química das 

substâncias (tintas), metais e modelo atômico de Bohr. 

No primeiro momento, os estudantes responderam a um questionário inicial (Apêndice 

H), onde se destacam as seguintes questões:  

1. Os fogos de artifício são coloridos. A que você atribui as diferentes cores visualizadas 

na queima dos fogos de artifício? 

2. O Teste de chama visa a análise qualitativa de cátions presentes nas amostras levadas 

ao contato com a chama. Você sabe o que são cátions? Comente. 

3. O que você acha que acontecerá quando submetermos à chama, amostras de diferentes 

substâncias (sais) e algumas gotas de tintas para tatuagem? 
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Na sequência, os estudantes assistiram a um vídeo sobre fogos de artifício, dando 

continuidade à problematização inicial estimulada com os questionamentos anteriores. Em 

seguida foram conduzidos ao laboratório de Ciências para execução do experimento referente 

à Intervenção 4: identificação de Cu+ na tinta para tatuagem de coloração azul. 

 

3.3.2.1.3 Identificação de Cu+2 na tinta azul - Teste com K₄[Fe(CN)₆]  

 

Inicialmente os estudantes receberam um kit de materiais para a execução do 

experimento contendo os seguintes reagentes: solução de nitrato de cobre (CuNO3), tinta para 

tatuagem de coloração azul, ácido nítrico (HNO3) 6 mol/L e solução de ferrocianeto de potássio 

(K4 [Fe(CN)6]), sendo orientados quanto ao objetivo do experimento e convidados a analisarem 

os reagentes que seriam usados. 

Os estudantes observaram as características macroscópicas, principalmente quanto a 

cor, da solução de nitrato de cobre e da tinta azul para tatuagem, comparando-as, e foram 

questionados sobre a possibilidade de descobrirem a composição química das substâncias, 

apenas fazendo esse tipo de observação. 

Nesse momento, alguns estudantes observaram os rótulos dos recipientes das tintas para 

tatuagem de coloração azul, respondendo que poderia ser o cobre (Cu), também devido à 

semelhança com a coloração azul da solução de CuNO3.  

 Outra atividade feita com os estudantes foi a diluição da solução de ácido nítrico 6 

mol/L, pois optou-se em trabalhar com concentração menor do ácido, uma vez que a Escola 

não dispunha de laboratório de Ciências equipado com sistema de exaustão. 

 A atividade de diluição do ácido nítrico (HNO3), de concentração igual a 6 mol/L 

corroborou para a revisão dos conteúdos vistos na Intervenção 3 (sobre “Diluição”). Esse 

momento foi importante, pois percebeu-se que os estudantes sabiam responder quando 

questionados sobre a quantidade de água que deveriam adicionar. Questionou-se: qual o volume 

de água necessário para preparar uma solução 1 mol/L de HNO3, a partir de 10 mL de solução 

6 mol/L do mesmo ácido?  

Vários estudantes responderam que sendo necessário preparar uma solução de 

concentração 6 vezes menor, ou seja, 1 mol/L, partindo de uma solução 6 mol/L, o volume da 

solução final deveria ser igual a 60 mL, ou seja, 6 vezes maior. Dessa forma, deveriam adicionar 

50 mL de água para obterem a solução 1 mol/L. Mesmo os estudantes que não fizeram esse 

raciocínio inicial, concordaram depois de executada a diluição, ou seja, que a mesma teria sua 
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concentração diminuída 6 vezes, pois o volume aumentou 6 vezes. Nesta atividade 

evidenciaram-se as relações matemáticas entre grandezas feitas pelos estudantes (evidências de 

ação interdisciplinar da pesquisa).  

 

Procedimento experimental 

A turma de estudantes foi dividida em três grupos, sendo que dois dos grupos testaram 

duas amostras de tinta para tatuagem de coloração azul e outro grupo testou a solução aquosa 

de CuNO3. Cinco (5) gotas de tinta de tatuagem azul e 2 mL de ácido nítrico 1 mol/L foram 

colocados num tubo de ensaio. A mistura foi aquecida cuidadosamente até restar um resíduo 

seco esbranquiçado. Esse resíduo foi então dissolvido com 5 mL de água destilada e fervida até 

secar novamente. O resíduo sólido foi ainda dissolvido em mais 5 mL de água destilada, e então 

adicionado solução de ferrocianeto de potássio (K4 [Fe(CN)6]). 

Ao adicionar a solução de ferrocianeto de potássio nos três tubos de ensaio, onde dois 

deles continham os resíduos de tinta e outro, a solução de CuNO3, os estudantes puderam 

verificar a mudança da coloração amarelo-pálido para marrom-pardo no conteúdo de um dos 

tubos de ensaio contendo os resíduos de tinta, o que comprovou a existência de cobre na tinta 

azul, pois o mesmo ocorreu na solução de CuNO3, considerada padrão. A reação que ocorre 

nesse processo está representada na Figura 35. 

 

Figura 35 -  Reação de formação do ferrocianeto de cobre 

 

                       K4 [Fe(CN)6]    +     2Cu2+               Cu2[Fe(CN)6]   +   4K+ 

                                 amarelo-pálido                               marrom-pardo 

 
Fonte: Adaptado de SHRIVER e ATKINS (2008). 

 

A Figura 36 (a) apresenta os estudantes de um dos grupos que realizaram a atividade 

experimental. Na Figura 36 (b) pode-se observar que o aquecimento está sendo feito em um 

fogão a gás, pois o laboratório de Ciência da Escola não possui adaptadores adequados para 

instalação do bico de Bunsen, ideal para experimentos que requerem um aquecimento brando. 

Apesar disso, o aquecimento alternativo mostrou-se bastante funcional. 
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Figura 36 - Grupo de estudantes (a) e aquecimento das soluções (b) 

 

 

 

 

 

 

         

                                                  (a)                                                              (b)                                         
Fonte: Autores.       

                  

A reação química representada na Figura 35 é de formação de ferrocianeto de cobre II 

e pode ser visualizado no conteúdo do tubo de ensaio na Figura 37(a), pois contém 

Cu2[Fe(CN)6] produzido a partir da reação entre solução de CuNO3 e K4[Fe(CN)6] - solução 

padrão. O tubo de ensaio na Figura 37(b) contém uma das soluções aquosas de Cu2[Fe(CN)6] 

produzido a partir de resíduos da tinta para tatuagem azul e K4 [Fe(CN)6] - solução problema. 

A Figura 37(c) representa outra amostra que continha inicialmente resíduos de tinta azul, onde 

um grupo de estudantes não obteve êxito na identificação de cobre, pois utilizaram somente 1 

gota de tinta, e não 5 gotas, como descrito no procedimento experimental. 

 

Figura 37 - Soluções contendo Cu2[Fe(CN)6] (a) e amostras da tinta de tatuagem azul (b) e (c)  

 

 
 

Fonte: Autores. 

 

A mudança de cor de amarelo-pálido para marrom-pardo indicou a presença de Cu2+nos 

resíduos de tinta da solução inicial. Os mesmos reagiram formando (Cu2[Fe (CN)6]). Isso pode 

ser visualizado nas soluções contidas nos tubos de ensaio representados na Figura 39(a) e 39(b). 

      a      b      c       
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Outra forma para que os estudantes notassem a presença de Cu2+ na tinta azul para tatuagem foi 

pela análise da estrutura molecular do pigmento Phthalocyanine Blue (Figura 38). 

 

Figura 38 - Phthalocyanine Blue (pigmento azul) - CI 74160 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

 Todas as atividades referentes à Intervenção 4 culminaram na organização do 

conhecimento por parte dos estudantes (2º MP), pois executaram o experimento, compararam 

os resultados, receberam informações por meio de explicações, bem como analisaram estruturas 

moleculares, percebendo dessa forma a presença do metal cobre na tinta para tatuagem. 

 A aplicação do conhecimento deu-se com a execução de um novo experimento, na 

Intervenção 5, onde os estudantes identificaram e certificaram-se da presença de Cu2+ na tinta 

para tatuagem de coloração azul, além de outros íons de metais, porém, utilizando outra técnica. 

 

3.3.2.1.4 Identificação de íons metálicos de sais e nos pigmentos das tintas para tatuagem - 

Teste de chama 
 

O Teste de chama foi realizado com os seguintes objetivos: identificação de íons 

metálicos presentes em sais (amostras-padrão) usando o efeito oxidante do fogo, por meio da 

observação da cor da chama; identificação do Cu2+ nos resíduos de tinta para tatuagem obtido 

no experimento da Intervenção 4 (solução-problema). Ainda, o estudo das transições eletrônicas 

explicadas pelo modelo atômico de Bohr para o entendimento do fenômeno da cor. 

 

Procedimento experimental:  

Os estudantes receberam os materiais e reagentes necessários: bastões de vidro, placa 

de Petri, cloreto de sódio (NaCl), cloreto de potássio (KCl), cloreto de cobre (CuCl), sullfato 

de cobre (CuSO4) e duas amostras de tinta para tatuagem de cor azul e verde (soluções-

problema). Umedeceu-se a ponta do bastão de vidro com água, onde foram aderidos alguns 

N

Cu

N

N

N

NN

N

N
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cristais dos diferentes sais a serem analisados (Figura 39a), submetendo-os à chama e 

observando-se a cor desprendida: do NaCl visualizou-se uma coloração amarelo intenso quando 

submetido ao calor da chama (Figura 39b) e do KCl, uma coloração lilás (Figura 39c). 

 

Figura 39 - Teste de chama utilizando NaCl (a) e cor de sua chama (b), chama do KCl (c) 

 

                                            

                                   (a)                                   (b)                                 (c) 

 
Fonte: Autores. 

 

Repetiu-se a operação para cada amostra de sal, de forma que todos os estudantes 

pudessem participar do experimento. Os estudantes mostraram-se bastante curiosos e 

motivados, observando e caracterizando cada metal presente nos sais e nas tintas em estudo. 

A Figura 40(a) ilustra a utilização de CuSO4 como solução-padrão e a Figura 40(b), 

resíduos de tinta para tatuagem de coloração azul (obtidos na atividade experimental da 

Intervenção 4), como solução-problema. Quando submetidos à chama, tanto CuSO4, quanto os 

resíduos da tinta desprenderam a mesma cor azul (Figura 40c), sugerindo a presença de Cu2+. 

 

Figura 40 - Teste de chama utilizando CuSO4 (a), resíduos de tinta azul (b) e cor da chama (c)  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

                              (a)                                       (b)                                       (c) 

Fonte: Autores. 
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 Durante o desenvolvimento da atividade experimental foi solicitado aos estudantes que 

fizessem registros de todos os detalhes que julgassem importantes, além de suas observações e 

dúvidas, sendo disponibilizado um quadro resumo para esses registros, além de anotarem as 

cores visualizadas e os metais correspondentes (Quadro 13). 

 

Quadro 13 – Quando resumo disponibilizado aos estudantes durante o Teste de chama 

 

Teste de Chama 

Amostra Cor da Chama Metal presente - Observações 

NaCl   

KCl   

CuSO4   

SrCl2   

Resíduos de tinta azul   

 
Fonte: Autores. 

 

À medida que os experimentos foram sendo executados e as anotações feitas, a 

pesquisadora interagia com os estudantes, instigando-os a pensarem sobre o que estaria 

provocando o aparecimento daquelas cores brilhantes e coloridas. 

A Figura 41 apresenta as diferentes zonas de queima da chama: oxidante, redutora e 

neutra. A zona neutra é uma região fria, próxima à saída do gás; a redutora é a região mais 

aquecida, localizada acima da zona neutra onde se inicia a queima do gás. A zona oxidante é 

uma região muito quente, localiza-se acima da redutora, onde ocorre a queima completa do gás.  

 

Figura 41 – Representação das zonas de queima de uma chama 

 

 
                                                                           

Fonte: Autores. 
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A energia produzida na zona oxidante é suficiente para ativar os elétrons dos átomos, 

fazendo-os saltar para níveis mais energéticos. Ao terem seus elétrons ativados, esses cátions 

se movem em direção à zona redutora ou à zona neutra. Isso faz com que os elétrons voltem 

aos níveis de energia que ocupavam antes, devolvendo a energia recebida na zona oxidante na 

forma de luz. 

           As diferentes cores visualizadas resultam do efeito chamado transição eletrônica (BOHR, 

et al., 1924). De acordo com o modelo atômico de Bohr, representado de forma esquemática na 

Figura 42, sabe-se que a eletrosfera é dividida em camadas e os elétrons possuem níveis de 

energia diferentes, subdivididos em subníveis de energia, sendo a primeira camada o nível mais 

baixo e a última o mais alto (RUSSEL, 1994). 

 

Figura 42 - Esquema representacional do modelo atômico de Bohr 

 

elétron
absorve energia

emissão de luz

 
 

Fonte: Autores. 

 

A explicação para o aparecimento da cor da chama se dá a nível atômico. Com o 

aquecimento é fornecida energia para os elétrons das substâncias testadas, dessa forma, esses 

elétrons saltam de uma camada mais interna para outra mais externa, onde, apresentam um nível 

de excitação maior, mas esse estado é instável e temporário. Por esse motivo, os elétrons tendem 

a retornarem para suas órbitas de origem, para um estado mais estável. Para esse processo, os 

elétrons precisam liberar o excesso de energia, e fazem isso, emitindo luz visível, cujo 

comprimento de onda corresponde a uma determinada cor (RUSSEL, 1994).  

Segundo Bohr et al., (1924) para os elétrons saltarem para um nível mais externo, ocorre 

a absorção de energia em quantidade suficiente para promover esse salto. Ao retornarem ao seu 

estado fundamental liberam a energia absorvida durante o processo, na forma de fótons. 

As diferenças de cores variam de acordo com cada elemento químico, pois apresentam 

níveis de energia e número de elétrons diferentes. Por exemplo, o sódio (Na), amarelo; cobre 

(Cu), verde; cálcio (Ca) e estrôncio (Sr), vermelho; lítio (Li) e potássio (K), rosa; magnésio 
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(Mg), branco brilhante; chumbo (Pb) e zinco (Zn), azul (RETONDO e FARIA, 2009; 

PEDROSA, 2004). 

Outra explicação para o processo da cor, a nível molecular, está relacionada a compostos 

orgânicos. Para que um composto orgânico apresente cor é preciso que sua estrutura química 

possibilite ressonâncias eletrônicas, sendo capaz de absorver radiações eletromagnéticas e 

emitir energia com comprimento de onda na região do espectro visível (RETONDO e FARIA, 

2009). 

O questionário final (Apêndice I) dessa Intervenção foi planejado para que os estudantes 

aplicassem seus conhecimentos, respondendo as questões reelaboradas a partir dos 

questionamentos iniciais, aplicados no início da Intervenção (Apêndice H). Também no sentido 

de verificar a apreensão dos novos conhecimentos, bem como em relação aqueles adquiridos 

por meio da análise das estruturas moleculares dos pigmentos presentes nas tintas para 

tatuagem. Entre as questões do questionário final, destacam- se: 

1. Após você ter feito o experimento e identificado vários cátions presentes em sais e 

nas tintas de tatuagem, o que você entende por cátion? Comente sua resposta e cite exemplos. 

2. Os fogos de artifício são coloridos. A que você atribui às diferentes cores visualizadas 

na queima dos fogos de artifício? 

3. Por que você acha que visualizamos cores diferentes quando submetemos à chama, 

amostras de diferentes substâncias (sais), bem como resíduos de tinta para tatuagem? 

As questões do questionário final foram elaboradas contemplando também outros 

conteúdos relacionados à série em que os estudantes frequentavam, além dos assuntos 

específicos relacionados aos experimentos. Isso se deve ao fato de que o objetivo da 

pesquisadora era trabalhar os conteúdos científicos relacionados à química orgânica que 

estavam sendo estudados durante as aulas regulares, como: fórmulas moleculares, tetravalência 

do carbono, classificação das cadeias carbônicas, nomenclatura, entre outros.  

 

Na OT II, intitulada “Química Orgânica e as tintas para tatuagem” contemplou-se os 

conteúdos referentes à Química Orgânica, correspondendo ao conteúdo programático de 3ª série 

do EM, totalizando 4 (quatro) Intervenções que serão descritas a seguir. 
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3.3.2.2 Oficina Temática II – Química Orgânica e as Tintas para Tatuagem 

 

A OT II foi planejada com o objetivo de estudar compostos orgânicos. Para tanto, 

inicialmente analisou-se com os estudantes, as diferenças fundamentais entre os compostos 

orgânicos e inorgânicos quanto à estabilidade térmica, observando o comportamento das 

tintas para tatuagem frente ao aquecimento. Para a compreensão do processo da cor 

analisou-se as estruturas moleculares dos pigmentos presentes na composição química das 

tintas para tatuagem. Ainda, identificou-se as funções orgânicas das substâncias 

constituintes dessas tintas. Na sequência, explorou-se conhecimentos com um maior grau 

de dificuldade para os estudantes, como o estudo das reações orgânicas, neste caso, a 

reação de esterificação. Por último, utilizou-se a metodologia de estudo de casos na 

resolução de um caso proposto aos estudantes, com a inserção das QSC.  

As 4 (quatro) Intervenções constituintes da OT II, numeradas de forma contínua, a partir 

da OT I serão descritas na sequência deste Capítulo. No Quadro 14 encontra-se a descrição 

geral das atividades associadas aos MP. 

 

Quadro 14 - Descrição da Oficina Temática II 

 

Intervenção Atividades MP 

6 
Investigação da estabilidade térmica das tintas para 

tatuagem e de substâncias presentes no dia a dia. 
 

1º, 2º e 3º 

7 
Identificação do grupo funcional hidróxi (OH): 

Teste de Jones. 
1º e 2º 

8 Reação de Esterificação. 3º 

9 
Estudo de Caso: A tatuagem de Ânima; 

Questões sociocientíficas (QSC). 
3º 

 

Fonte: Autores. 

 

3.3.2.2.1 Estabilidade térmica das tintas para tatuagem e de substâncias presentes no dia a dia 

 

O objetivo deste experimento foi investigar o comportamento térmico de duas amostras 

de tinta para tatuagem de cores diferentes, diferenciando algumas das substâncias que as 

compõem em orgânicas e inorgânicas, bem como, comparar o comportamento térmico dessas 

tintas ao de outras substâncias do dia a dia. 
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O 1º e o 2º MP foram planejados para acontecerem simultaneamente. Assim, os 

estudantes responderam o questionário inicial enquanto desenvolviam o experimento, a 

começar pela seguinte questão: Você sabe a diferença entre compostos orgânicos e inorgânicos?  

Após terem refletido e respondido sobre as diferenças, os estudantes foram orientados a 

executar a técnica, adicionando 3 ou 4 gotas de tinta para tatuagem numa cápsula de porcelana, 

aquecendo-a numa chapa de aquecimento, sendo anotado sobre o que observavam. 

 Os estudantes deveriam usar duas amostras de tintas de colorações diferentes (azul e 

vermelha) e aquecê-las por alguns instantes em cápsulas separadas e fechadas com vidro de 

relógio. A Figura 43 apresenta uma das amostras de tinta antes (a) e após o aquecimento (b). 

 

Figura 43 – Amostra de tinta de coloração vermelha antes (a) e após aquecimento (b) 

 

 

 

 

 

 

                                    (a)                                              (b) 
 

Fonte: Autores. 

 

Para a organização do conhecimento (2º MP) os estudantes responderam a questão: De 

acordo com suas observações, você acha que na composição química das tintas para tatuagem 

analisadas estão presentes compostos orgânicos ou inorgânicos? Comente. 

 Na aplicação do conhecimento (3º MP) foram disponibilizadas para os estudantes várias 

amostras de substâncias: sal de cozinha (NaCl), açúcar de cana (C12H22O11), carbonato de cálcio 

ou calcário (CaCO3), carbamida ou ureia (CO(NH2)2), para que executassem o mesmo 

procedimento experimental feito com as tintas (investigação da estabilidade térmica). 

 Dessa forma, os estudantes puderam visualizar quais das substâncias comportavam-se 

de forma semelhante às amostras de tintas analisadas. Com a ajuda e orientação da pesquisadora 

completaram um quadro resumo para sistematização de suas respostas (Quadro 15). 
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Quadro 15 – Quadro resumo disponibilizado aos estudantes sobre estabilidade térmica 

 

 
Fonte: Autores. 

 

Ao final do experimento, os estudantes foram orientados a reverem suas respostas 

iniciais e caso quisessem, poderiam reformulá-las. A análise das respostas iniciais fornecidas 

pelos estudantes, bem como as reformulações feitas serão discutidas no Capítulo 4. 

 

3.3.2.2.2 Identificação do grupo funcional hidroxila (-OH) - Teste de Jones  

 

Esta atividade se caracterizou como uma atividade experimental investigativa e teve 

como objetivo, a identificação do grupo funcional hidroxila (OH) em diferentes substâncias, 

pelo Teste de Jones, bem como a análise da presença desse grupo funcional nas estruturas 

moleculares dos pigmentos das tintas para tatuagem e de substâncias presentes na pele. 

Inicialmente, os estudantes responderam um questionário inicial para averiguar seus 

conhecimentos prévios (Apêndice J), por meio de consultas a materiais disponibilizados nas 

aulas regulares de Química, pois estavam estudando as Funções Orgânicas (Figura 44). 

 

Figura 44 - Estudantes respondendo o questionário inicial – Teste de Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                           

Fonte: Autores. 

 

Substâncias e 

amostras de tinta 

Comportamento 

térmico 

Fórmula ou 

elementos químicos 

Classificação: orgânica 

ou inorgânica 

Cloreto de sódio  NaCl  

Sacarose  C12H22O11  

Carbonato de cálcio  CaCO3  

Ureia  CO(NH2)2  

Tinta vermelha  C, H, N e O  

Tinta azul  C, H, N e Cu  
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Entre as questões elaboradas para o questionário inicial (Apêndice J) acrescentou-se 

questões contextualizadas com a temática “tintas para tatuagem”, caracterizando-se nesse 

momento a problematização inicial (1º MP). Entre elas, pode-se citar: 

 Você acha que as tintas usadas para tatuagem apresentam em sua composição compostos 

orgânicos? Por quê? Caso a resposta for “sim”, você acha que nas tintas para tatuagem há a 

presença de um certo tipo de Álcool? (Questão 3 e 4). 

 Represente a estrutura molecular de um Álcool, a partir dos conhecimentos que você já 

adquiriu nas aulas regulares de Química (Questão 5). 

 

Procedimento experimental (BRAIBANTE et al., 2010): 

Foram disponibilizados para os estudantes: etanol, glicerina e água (armazenados em 

recipientes sem identificação), placas de petri, pipetas de Pasteur e reagente de Jones (CrO3/H
+). 

Os materiais e os reagentes necessários para o experimento foram dispostos sobre a 

bancada do laboratório de Ciências, sendo que a pesquisadora explicou aos estudantes, o 

objetivo do experimento, como deveriam executar os experimentos, orientando que 

verificassem quais as semelhanças e/ou diferenças observadas nas características físicas 

ocorridas com as substâncias, quando adicionado a elas, algumas gotas de reagente de Jones. 

 O momento de organização do conhecimento (2º MP) iniciou-se com a execução do 

experimento (Figura 45), pois em uma atividade experimental investigativa, os estudantes 

pesquisam, planejam e executam a atividade. Os estudantes ocupam uma posição mais ativa; o 

“erro” é mais aceito e contribui para o aprendizado (OLIVEIRA, 2010). 

 

Figura 45 - Estudantes executando o experimento - Teste de Jones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

 

Fonte Autores. 
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Segundo Oliveira (2010), o professor na abordagem experimental investigativa orienta 

as atividades, incentiva e questiona sobre as decisões. 

Durante o experimento, os estudantes observaram em qual das amostras analisadas 

ocorria a mudança de coloração, quando adicionavam o reativo de Jones, concluindo dessa 

forma a ocorrência de reação entre as substâncias e o regente de Jones (glicerina e etanol - 

coloração azul esverdeado), bem como em qual delas não reagia (água - permanecendo a 

coloração amarela inicial do regente), como pode ser visualizado na Figura 46.  

 

Figura 46 – Reação entre reagente de Jones e água (a), glicerina (b) e etanol (c) 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

 Os estudantes deduziram também, que nas placas de petri, onde visualizavam coloração 

azul, continha substâncias pertencentes à função Álcool, consequentemente, estas 

apresentariam em suas estruturas o grupamento hidroxila (-OH). 

Neste momento discutiu-se sobre o tipo de reação envolvida no processo (Figura 47), 

sendo que a professora pesquisadora escreveu no quadro verde a reação característica do Teste 

de Jones – oxidação com ácido crômico, pormenorizando as explicações, em termos dos 

conteúdos científicos relacionados à oxidação-redução de compostos orgânicos, estruturas 

moleculares e reações com ácido crômico (CrO3/H
+) de álcoois primários, secundários e 

terciários, funções orgânicas, principalmente, os Álcoois. 

 

 

 

 

 

 (a)                   (b)                   (c)        
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Figura 47 - Reações de identificação de Álcoois com CrO3/ H
+ - Teste de Jones  

 

RCH2OH  +  CrO3  +  H2SO4 R C
O

H

R C

O

OH

+   Cr2(SO4)3

azul esverdeado
amareloincolor

R2CHOH  +  CrO3  +  H2SO4 R C
O

Ramareloincolor

+   Cr2(SO4)3

R3COH  +  CrO3  +  H2SO4

amareloincolor

não reage

1º)

2º)

3º)

azul esverdeado

 
 

 

Fonte: Autores. 

 

 O teste de Jones é utilizado para identificação de álcoois primários e secundários. 

Baseia-se na oxidação de álcoois primários e secundários a ácidos carboxílicos e cetonas, 

respectivamente, pelo ácido crômico (CrO3/H
+). A oxidação é acompanhada pela formação de 

um precipitado azul esverdeado de sulfato crômico Cr2(SO4)3, identificando a presença de 

Álcoois. (SOARES, SOUZA e PIRES,1988; BRAIBANTE et al., 2010; BRAIBANTE, 2015). 

Na semana seguinte, para finalizar a intervenção, os estudantes responderam o 

questionário final (Apêndice K), contendo questões que possibilitassem a verificação da 

evolução do conhecimento químico, bem como a compreensão dos mesmos pelos estudantes. 

Entre as questões destacam-se as que foram contextualizadas com a temática “tintas para 

tatuagem”, bem como a questão de identificação dos Álcoois. Entre elas: 

 Observando o rótulo e a bula da tinta para tatuagem da marca Electri-ink®, no item 

composição do produto está escrito: água deionizada, surfactante não iônico, glicerina 

vegetal USP, propileno glicol USP e pigmentos. Pergunta-se: 

a) Quais desses compostos pertencem à função Álcool? 

b)  Por que você chegou a essa conclusão? 

 A seguir estão representadas estruturas moleculares de Álcoois. Classifique-os em 

primário, secundário e terciário e diga em qual deles o Teste de Jones daria positivo. 

Justifique sua resposta. 

CH3      CH2       CH2     OH CH3      CH        CH2      CH3

OH

H3C
C

CH3

OH

CH3

; ;  
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As respostas dos estudantes a essas questões e suas análises serão discutidas no Capítulo 

4, juntamente com as respostas aos questionamentos feitos para a última atividade experimental 

na Intervenção 8, na qual foi abordada novamente a função Álcool, porém de forma mais 

aprofundada a partir da reação de esterificação. Considerou-se assim, as atividades da 

Intervenção 8 como aplicação do conhecimento (3º MP). 

 

3.3.2.2.3 Reação de Esterificação  

 

 O objetivo principal da aplicação deste experimento foi verificar com os estudantes, a 

ocorrência de uma reação química na obtenção de um composto orgânico através da reação de 

esterificação de Fischer, bem como, proporcionar aos estudantes um nível de compreensão mais 

elevado, favorecendo a aplicação dos conhecimentos adquiridos no decorrer desta pesquisa, 

visto que, os estudantes já tiveram contato com atividades envolvendo as principais funções 

orgânicas envolvidas neste tipo de reação: Álcoois, Ácidos carboxílicos e Ésteres. 

 

Organização da atividade: 

Inicialmente, os estudantes responderam um questionário inicial para verificar seus 

conhecimentos prévios (Apêndice L). Na questão de número 4 apresentou-se estruturas 

moleculares de diversas substâncias orgânicas, na questão 7, a estrutura molecular de um 

pigmento orgânico presente nas tintas para tatuagem, para que os estudantes identificassem os 

grupos funcionais e a que função orgânica pertenciam. Foi também indagado a eles, na questão 

5, qual compreensão tinham sobre reação química. 

A pesquisadora revisou com os estudantes, vários assuntos relacionados às funções 

orgânicas, detendo-se na ocorrência desses compostos no cotidiano das pessoas, como por 

exemplo: ácido acético, no vinagre; álcool etílico, nos combustíveis e nas bebidas alcoólicas; 

acetato de etila, nos esmaltes; glicerina, nas tintas; e assim por diante, instigando e questionando 

os estudantes a (re) lembrarem os conteúdos científicos relevantes, como os grupos funcionais 

que identificam e diferenciam os compostos orgânicos.  

Para aguçar a curiosidade dos estudantes e motivá-los à realização do experimento, a 

pesquisadora informou que obteriam produtos com odores agradáveis, de frutas, flores e que 

eles deveriam tentar identificá-los, por seus odores característicos. Os estudantes mostraram-se 

interessados a desenvolverem o experimento. 
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Como parte da organização do conhecimento foi sistematizado um quadro resumo das 

funções orgânicas oxigenadas (Apêndice M) e disponibilizado aos estudantes, com o objetivo 

de favorecer o acompanhamento e as discussões durante a atividade experimental.  

Organização do experimento: a turma de estudantes foi dividida em dois grupos, sendo que 

cada grupo seria responsável pela síntese de um determinado éster, a partir dos reagentes 

disponibilizados. 

Equipamentos e materiais: suporte para tubo de ensaio, coletores de gases (neste experimento 

foram substituídos por pipeta de pasteur seccionadas), béquer e tubos de ensaio. 

Reagentes: ácido acético glacial (CH3COOH), álcool metílico (CH3OH), álcool isoamílico 

(C5H11OH), ácido salicílico (C7H6O3) e ácido sulfúrico concentrado (H2SO4).  

Procedimento (adaptado de CRUZ e FILHO, 2004): 

 Os estudantes de um dos grupos formados foram orientados para adicionarem em um 

tubo de ensaio: 10 gotas de álcool isoamílico e 10 gotas de ácido acético. Em seguida, agitar 

levemente e adicionar 3 gotas de ácido sulfúrico (H2SO4) concentrado. O tubo de ensaio foi 

fechado com o coletor de gases e depositado no béquer contendo água fervente até 3/4 do seu 

volume, deixando-se aquecer em “banho-maria” por aproximadamente 10 minutos. 

 O 2º grupo de estudantes deveria proceder de maneira semelhante, porém usando 10 

gotas de álcool metílico, uma pitada de ácido salicílico e 3 gotas de ácido sulfúrico concentrado. 

 A Figura 48 ilustra o banho-maria durante a reação de esterificação.   

 

Figura 48 - Banho-maria durante a reação de esterificação 

 

 
                                                            

                                                          

Fonte: Autores. 

 

        (a)                            (b)         
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 Na Figura 48 (a) observa-se a reação de obtenção do salicilato de metila, onde a 

execução ficou à cargo dos estudantes de um dos grupos (Gr1), e na Figura 48 (b)a reação para 

a obtenção do acetato de isoamila, executada pelos estudantes do outro grupo (Gr2), sendo que 

esta reação se diferencia da primeira pela cor marrom-castanho (característica do óleo de 

banana que está sendo produzido). 

Ao final da reação, os tubos de ensaio foram resfriados e apoiados no suporte para tubo 

de ensaio e os coletores de gases foram retirados, adicionando-se 10 gotas de água 

aproximadamente. Os tubos de ensaio foram tampados e agitados para a dissolução de eventuais 

vapores de álcoois e ácidos presentes. 

Em seguida, os estudantes foram orientados pela pesquisadora a cheirarem os vapores 

recolhidos nos coletores de gases, sendo questionados quanto à semelhança do cheiro com 

alguma fruta, ou com algum produto conhecido. Foi solicitado a eles que anotassem sobre essa 

característica, sobre as alterações observadas durante o processo, bem como sobre os 

procedimentos feitos. 

Na sequência foi explicado aos estudantes a reação geral de esterificação, mencionando-

se sobre a desidratação ocasionada pela catálise com ácido sulfúrico concentrado (H2SO4), 

quando Ácido Carboxílico e Álcool reagiram, obtendo o Éster correspondente (BRAIBANTE, 

2015).  

A Figura 49 apresenta a reação geral de esterificação entre o álcool etílico e o ácido 

acético na obtenção do acetato de etila. 

 

Figura 49 - Reação de esterificação de obtenção do acetato de etila 

 

O

O

HO O   +   H2O

Álcool etílico   +    Ácido acético                        Acetato de etila     +      Água

OH  +
H2SO4

 

Fonte: Autores. 

 

 A Figura 50 apresenta um esquema da reação de esterificação com ataque nucleofílico 

em grupamentos acila, tendo Álcool como nucleófilo. 
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Figura 50 - Reação de esterificação de Fischer: reação nucleofílica em grupos acila  

 

 
 

Fonte: Autores. 

 

Segundo Soares, Souza e Pires (1988) e Braibante (2015), os ésteres mais simples são 

normalmente preparados pela reação de um Ácido Carboxílico com um Álcool, na presença de 

um ácido mineral como catalisador, chamada reação de esterificação de Fischer. 

Para finalizar o 3º MP, na aplicação do conhecimento, os estudantes responderam a um 

questionário final (Apêndice N), contendo questões que possibilitassem a verificação da 

evolução dos conhecimentos adquiridos durante a atividade experimental, sendo que algumas 

delas eram as mesmas do questionário inicial (Apêndice L). Para que os estudantes pudessem 

analisar e diferenciar as estruturas moleculares pertencentes às funções oxigenadas como, 

Álcoois, Ácidos carboxílicos, Ésteres, Éteres e Cetonas repetiu-se a questão de número 4 no 

questionário final. 

A Figura 51 apresenta imagens de estudantes respondendo o questionário final e 

compartilhando seus conhecimentos com os colegas. 

 

Figura 51 - Estudantes respondendo ao questionário final referente à Intervenção 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 

Fonte: Autores. 
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Durante as Intervenções anteriores (Intervenção 2 a 8), inseridas nas duas OT, variados 

conteúdos científicos de Química foram estudados considerando a temática “tintas para 

tatuagem”, sendo utilizadas atividades experimentais. Na Intervenção 9 utilizou-se outra 

estratégia metodológica, o estudo de caso, que foi elaborado com o objetivo de contextualizar 

os conteúdos científicos e envolver também as QSC com os estudantes. 

 

3.3.2.2.4 Estudos de Caso: A tatuagem de Ânima e Questões sociocientíficas (QSC) 

 

No início dessa Intervenção, os estudantes assistiram a um feed back onde apresentou-

se um resumo de todas as atividades realizadas durante as intervenções anteriores, na sala de 

vídeo da Escola, juntamente com fotos dos experimentos realizados. Nessa ocasião, os 

estudantes receberam explicações sobre o que são QSC, bem como os objetivos de estudos 

relacionados a essas questões. A Figura 52 ilustra um dos slides apresentado aos estudantes, 

com exemplos de QSC, bem como a importância da tomada de decisão por parte do cidadão. 

 

Figura 52 - Exemplo ilustrativo de QSC apresentado aos estudantes 

 

Ensino e aprendizagem de Química a partir da temática 

“Tintas para Tatuagem”

Lixo ou material reutilizável?

OU

 

 

Fonte Autores. 

 

Uma das imagens apresentadas no slide retrata um problema social, o acúmulo de 

resíduos e a outra, um exemplo de reutilização. A intenção foi chamar atenção e incentivar os 

estudantes para a tomada de decisão em relação a essas questões. 
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Depois de um diálogo estabelecido sobre as QSC e sobre a importância da tomada de 

decisão dos sujeitos, os estudantes receberam como atividade, o caso intitulado “A tatuagem de 

Ânima” (Quadro 16), onde as QSC estavam inseridas. Estabeleceu-se o período de uma semana 

para pesquisarem e buscarem soluções para o problema a ser resolvido, prorrogando-se esse 

tempo por outras duas semanas, pois coincidiu com o período de avaliações. Para auxiliá-los na 

busca por soluções, os estudantes receberam artigos impressos, reportagens e orientações para 

acesso a informações online. Foram também apresentadas aos estudantes, algumas questões 

norteadoras para auxiliá-los a resolver o caso proposto: 

1. Os pigmentos quando implantados na pele, podem mover-se no tecido adiposo 

(gordura)? Eles são solúveis em óleo? Escreva dizendo se o óleo é um composto polar ou apolar 

e o tipo de ligação intermolecular que o mesmo estabelece? E a água? 

2. Agora que você sabe o que significam as QSC, poderá dar sua opinião à Ânima. 

 

Quadro 16 - Caso produzido e apresentado aos estudantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

A TATUGEM DE ÂNIMA 

Ânima é uma garota estudiosa e que se dedica muito em enfrentar todos os desafios 

que se apresentam. Nasceu em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul e com o apoio 

de seu pai foi morar em Santa Maria, onde concluiu sua faculdade, na UFSM. Aos 21 anos 

de idade submeteu-se a uma cirurgia no fêmur da perna esquerda, a qual deixou uma cicatriz 

de aproximadamente 12cm de extensão. Atualmente, Ânima pensa em encobrir essa cicatriz 

com uma tatuagem, pois admira essa arte, porem tem algumas dúvidas quanto à composição 

química das tintas, à possíveis alergias que poderá desenvolver e também, aos cuidados que 

deverá ter com o passar dos anos. 

Sua tarefa, como estudante de Química é ajudar Ânima a sanar suas dúvidas e tomar 

a decisão mais acertada. Depois de ter participado das atividades propostas pela pesquisa, 

onde foram estudados diversos conteúdos científicos de Química contextualizados com a 

temática “tintas para tatuagem”, e de participar de discussões acerca de QSC, creio que terá 

subsídios para redigir uma resposta e auxiliar Ânima na tomada de sua decisão.  

Para dinamizar essa atividade será criado um grupo no aplicativo de mensagens 

WhatsApp, onde você poderá se manifestar e trocar informações com os colegas. 

As respostas e os comentários no aplicativo deverão conter elementos sólidos que 

demonstrem conhecimento do assunto, ao mesmo tempo, elementos que não comprometam 

a decisão de Ânima. 

Ao final, será redigida uma carta contendo todas as informações relevantes contidas 

nos diálogos estabelecidos e encaminhada à Ânima. Primeiramente, a carta será endereçada 

ao LAEQUI/UFSM, Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 

97.105.900 Santa Maria, sob os cuidados da pesquisadora: Arlete Pierina Calderan, que se 

responsabiliza para que a carta chegue às mãos de Ânima. 

Vamos lá turma, formar o grupo no WhatsApp e ajudar Ânima a tomar sua decisão! 
 

https://web.whatsapp.com/
https://web.whatsapp.com/
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Durante as explicações sobre QSC foi relatado aos estudantes, um exemplo de trabalho 

com QSC relacionado à arte da tatuagem: o projeto “A pele da Flor”, coordenado por uma 

tatuadora que desenvolve seu trabalho na cidade de Curitiba, PR (CARVALHO, 2016). Essa 

tatuadora trabalha de forma voluntária, encobrindo gratuitamente cicatrizes de mulheres que se 

submeteram à mastectomia e cicatrizes resultantes de violência doméstica (Figura 53). 

 

Figura 53 – Tatuagem de cobertura de cicatriz desenvolvida no projeto “A Pele da Flor” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de CARVALHO, F. (2016). 

 

Para dinamizar a atividade proposta nessa Intervenção (a resolução do caso) foi criado 

um grupo no aplicativo WhatsApp Messenger para os estudantes interagirem entre eles e com 

a pesquisadora, de modo a favorecer a busca da solução do caso apresentado. 

A Figura 54 ilustra o início dos diálogos estabelecidos entre pesquisadora e estudantes. 

 

Figura 54 – Diálogo inicial entre pesquisadora e estudantes no WhatsApp Messenger 

 

 

(a)                                              (b)                                                                      

Fonte: Dados da pesquisa. 
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A Figura 54 (a) apresenta o convite feito pela pesquisadora aos estudantes, para compor 

o grupo cujo nome de perfil foi “Química - Estudo de Caso”, no período proposto para a 

atividade, bem como para a aula a ser realizada sobre QSC (Figura 54 b). Ressalta-se que as 

atividades se estenderam por um período maior do previsto, pois esse canal de comunicação 

mostrou-se bastante eficaz para compartilhar informações. A Figura 55 (a) apresenta imagens 

dos estudantes bastante animados, participando da aula sobre QSC. 

 

Figura 55 - Imagens dos estudantes participando da aula sobre QSC (a) e diálogos (b) 

 

                                  

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                         (b) 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 55 (b) apresenta o diálogo de agradecimentos feitos pela pesquisadora à 

participação ativa dos estudantes na Intervenção anterior, bem como o início da interação com 

a história apresentada no caso a ser resolvido. 

O desfecho do caso e os diálogos subsequentes serão apresentados no Capítulo 4, na 

análise e discussão dos resultados, bem como apreciações acerca da importância da abordagem 

das QSC neste estudo. 

 

3.3.3 Encerramento das atividades e aplicação do questionário geral final 

 

Ao final das atividades, na última Intervenção com os estudantes (Intervenção 10) foi 

aplicado o questionário geral final (Apêndice D) para a coleta de dados em relação à apreensão 
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dos conteúdos científicos e das possíveis relações que os estudantes fizeram com a temática 

“tintas para tatuagem”, bem como entre seus conhecimentos prévios e os novos conhecimentos 

adquiridos ao longo desse estudo. Ainda, foram elaboradas questões para que opinassem sobre 

a importância dessa pesquisa. Dentre essas questões, destacam-se: 

 Você acha importante desenvolver os conteúdos específicos da disciplina de Química 

associados a uma temática? Como você avalia sua aprendizagem sob este aspecto? 

Melhora, dificulta ou é a mesma coisa? Justifique sua resposta. 

 Quais as substâncias químicas que você acha que estão presentes nas tintas, mais 

especificamente nas tintas para tatuagens? 

A análise e discussão das respostas dos estudantes serão apresentadas no Capítulo 4. 

 

3.4 METODOLOGIA DE ANÁLISE DE DADOS 

 

A análise de dados das duas etapas desta pesquisa foi desenvolvida aos moldes da 

Análise Textual Discursiva (ATD), pois é uma metodologia que está compreendida, como um 

processo auto-organizado de construção de novos significados, em relação a determinados 

objetos de estudo, a partir de materiais textuais referentes a esses fenômenos (MORAES, 2003; 

MORAES e GALIAZZI, 2007). 

 

Pesquisas qualitativas têm cada vez mais se utilizado de análises textuais. Seja 

partindo de textos já existentes, seja produzindo o material de análise a partir de 

entrevistas e observações, a pesquisa qualitativa pretende aprofundar a compreensão 

dos fenômenos que investiga a partir de uma análise rigorosa e criteriosa desse tipo 

de informação, isto é, não pretende testar hipóteses para comprová-las ou refutá-las 

ao final da pesquisa; a intenção é a compreensão (MORAES, 2003, p. 191).  

 

 Para a utilização da ATD, na compreensão dos fenômenos investigados em uma 

pesquisa, é importante seguir determinados passos: 1º) Definição do corpus de análise; 2º) 

Processo de desconstrução e unitarização do corpus; 3º) Definição das categorias emergentes, 

que são conjuntos de elementos de significação próximos para a organização do metatexto; e 

4º) Redação do metatexto (MORAES e GALIAZZI, 2006).  

 O corpus textual de análise é o texto inicial, constituído pelos dados (informação), 

sendo o pesquisador o autor das interpretações que constrói dos textos que analisa. O texto 

construído é o metatexto (novo texto), podendo ser descritivo ou interpretativo. Será descritivo 

quando próximo do corpus original e interpretativo, quando se afasta do material original, 

agregando um sentido de abstração mais aprofundado (MORAES e GALIAZZI, 2007). 
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As categorias de análise podem ser criadas a priori, correspondendo às construções que 

o pesquisador elabora antes de realizar a análise propriamente dita dos dados, ou a posteriori, 

as emergentes, sendo construções teóricas que o pesquisador elabora a partir das informações 

do corpus. Sua produção é associada aos métodos indutivos e intuitivos (MORAES, 2003). 

 

No Capítulo 4 será apresentada a análise e discussão dos dados, referentes às respostas 

dos sujeitos da pesquisa, as categorias emergentes dessas respostas, bem como as novas 

produções textuais elaboradas a partir das análises e interpretações. 
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CAPÍTULO 4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados, analisados e discutidos os resultados obtidos nas duas 

etapas da pesquisa, por meio da ATD, segundo Moraes e Galiazzi (2007). 

Etapa I - Investigação com 15 tatuadores e 20 tatuados.  

Etapa II - Realização de 10 Intervenções com 20 estudantes de uma turma de 3ª série do EM. 

Na Etapa I, a identificação dos tatuadores foi realizada por meio das expressões Tdr1 a Tdr15 

e a dos tatuados, por Tdo1 a Tdo20, resguardando-se a identidade dos mesmos. De forma 

semelhante, na Etapa II, os estudantes foram identificados pela letra “E” seguida de números 

de 1 a 20, atribuídos aleatoriamente a cada um deles. 

 

4.1 ETAPA I - CONCEPÇÕES DE TATUADORES E TATUADOS   

 

Os dados obtidos através da aplicação de dois questionários, com questões abertas e 

fechadas, um aos tatuadores e outro aos tatuados tiveram o objetivo de investigar as concepções 

dos sujeitos da Etapa I da pesquisa, principalmente, se consideravam importante conhecer a 

composição química das tintas para tatuagem e o uso de EPI. 

Para a análise das informações obtidas das respostas dos tatuadores e tatuados, bem 

como para a construção do metatexto foram elaboradas três categorias, a priori, divididas em 

subcategorias, sendo estas emergentes das respostas dos sujeitos (Quadro 17). 

 

Quadro 17 - Categorias e subcategorias relacionadas às respostas dos tatuadores e tatuados 

 

Categorias Subcategorias 

1. Caracterização dos sujeitos. 

 

Gênero dos tatuadores e tatuados. 

Período de atuação profissional dos tatuadores. 

Principal faixa etária que procura um tatuador. 

Faixa etária dos tatuados referente à 1ª tatuagem. 

2. Considerações sobre conhecer a 

composição química das tintas e uso 

de EPI. 

Consideram importante conhecer a composição 

química das tintas para tatuagem. 

Desconsideram importante conhecer a 

composição química das tintas para tatuagem. 

Consideram importante o uso de EPI. 

Desconsideram importante o uso de EPI. 

3. Relevância desse estudo para 

intervenções com estudantes do EM. 

Relevante. 

Irrelevante. 
 

Fonte: Autores. 
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Os resultados desta investigação serão discutidos sob os três aspectos representados 

pelas categorias do Quadro 17. O metatexto correspondente a cada uma das categorias foi 

produzido com a intenção de exercitar as possibilidades de análise do corpus e será apresentado 

a seguir.  

 . 

4.1.1 Caracterização dos sujeitos da Etapa I da pesquisa 

 

 Entre os tatuadores que participaram da pesquisa, a totalidade deles pertence ao gênero 

masculino. Por outro lado, entre os tatuados pesquisados, a maioria, 75% são do gênero 

feminino, e 25% do gênero masculino. 

Ainda que este estudo não se detenha à questão de gênero, apresentam-se tais dados para 

mostrar a distribuição nessa categoria, para a profissão, conforme a opinião de um dos 

tatuadores participantes da pesquisa: 

Tdr1 - "Os estúdios de tatuagem são espaços de profissionais do sexo masculino, porém 

os de micropigmentação, creio que mais as mulheres estão presentes”. E continua, “... quem 

sabe, isso se deve ao fato de ser uma profissão que lida com a dor, e a micropigmentação, apesar 

da dor ser menor, o lado estético está mais presente e a mulher possui mais sensibilidade”. 

A Figura 56 apresenta o número de tatuadores e o período, em anos, correspondentes à 

atuação profissional dos 15 tatuadores entrevistados. 

 

Figura 56 - Período de atuação profissional dos tatuadores entrevistados 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Analisando os dados do gráfico da Figura 56, constata-se que o período de atuação 

profissional dos 15 tatuadores entrevistados se concentra na faixa de 11 a 15 anos de profissão, 

representando 60% dos entrevistados, ou seja, 9 tatuadores estão nessa faixa. 

Esse dado é importante, pois quanto mais tempo de atuação profissional, mais 

habilidade e maturidade em relação à atividade são adquiridas, bem como ao domínio de 

técnicas e desempenho profissional. Isso sugere que as respostas obtidas para esta pesquisa 

foram dadas por profissionais que trabalham com tatuagem num período de tempo expressivo. 

Os 40% dos demais tatuadores entrevistados, em relação ao tempo de atuação 

profissional estão assim distribuídos: 2 deles atuam há menos de 5 anos, 2 tatuadores entre 5 a 

10 anos e outros 2 tatuadores atuam na profissão há mais de 15 anos. 

O gráfico da Figura 57 apresenta o número de tatuadores que se manifestaram quando 

questionados sobre qual faixa etária dos tatuados que mais procuram pelos seus serviços. 

 

Figura 57 - Principal faixa etária de tatuados que procura um tatuador, segundo os tatuadores 

 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Analisando o gráfico observa-se que 11 dos tatuadores entrevistados responderam que 

a maior procura pelos seus serviços encontra-se entre pessoas na faixa etária de 18 a 25 anos. 

Ainda, 4 tatuadores responderam que a preferência na procura para fazer uma tatuagem 

encontra-se entre pessoas de 26 a 45 anos de idade. 

 

O perfil dos tatuados entrevistados quanto à faixa etária encontra-se na Figura 58.  
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Figura 58 - Faixa etária dos tatuados entrevistados 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Pela análise dos dados apresentados no gráfico, percebe-se que a idade da maioria dos 

20 tatuados entrevistados está entre a faixa etária de 16 a 30 anos, correspondendo a 70% deles, 

seguidos de 2 tatuados com idade entre 31 a 40 anos, 2 tatuados com idade entre 41 a 50 anos 

e 2 deles acima de 50 anos de idade. 

Comparando os dados do gráfico da Figura 57, percebe-se que 11 dos tatuadores 

entrevistados responderam que a maior procura por seus serviços está entre pessoas de 18 a 25 

anos, o que se comprovou em relação à faixa etária dos tatuados entrevistados, pois 14 deles, 

do total de 20 entrevistados possuem idade entre a faixa etária de 16 a 30 anos (Figura 58). 

A Figura 59 traz informações em relação à faixa etária dos tatuados na ocasião da 

escolha em fazer a primeira tatuagem, o que demonstrou que a mesma foi realizada, pela 

maioria dos tatuados entre 16 a 25 anos de idade, totalizando 16 tatuados, ou seja, 80% deles. 

 

Figura 59 - Faixa etária dos tatuados na ocasião da 1ª tatuagem 

 

 

Fonte: Autores. 
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O dado referente à faixa etária dos tatuados quando optaram em fazer a primeira 

tatuagem é relevante, pois é também a faixa etária aproximada dos estudantes que frequentam 

o Ensino Médio, entre16 a18 anos. Dessa forma, justifica-se o estudo dos conceitos científicos 

de Química, contextualizados com a da temática “tintas para tatuagem”, como um assunto que 

poderá estimular esses estudantes e incentivá-los para novas formas de aprender, pois é uma 

temática que está bastante presente no cotidiano 

O domínio do conhecimento científico, juntamente com as aplicações na vida cotidiana 

é apontado como uma das formas de melhorar a relação ensino e aprendizagem em 

Química/Ciências, e as abordagens alternativas dos conteúdos químicos desenvolvem outra 

dinâmica para a sala de aula, promovendo novas formas de construção do conhecimento, de 

modo a entender, como a química acontece e se inter-relaciona na natureza (ZANON e 

MALDANER, 2010). Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), o ensino de Química deve estar centrado em estudos sobre as transformações 

químicas que ocorrem na natureza, e nas propriedades dos materiais e substâncias que a 

constituem (BRASIL, 2002).  

A seguir serão apresentadas algumas respostas dos tatuados quando questionados sobre 

os motivos que os levaram a fazer as tatuagens.  Entre eles, percebe-se desde o apego pela arte, 

até a vontade pessoal de expressarem seus desejos e apreços pelas suas profissões na forma de 

uma marca na pele, pelo amor à família e à natureza, pela estética, justificadas em algumas 

manifestações aqui descritas: 

Tdo4 – “Sempre achei muito bonita a arte, fiz somente aos 30 anos porque nessa idade 

tive certeza do que realmente eu queria”. 

Tdo6 – “Forma de marcar o momento da vida”.  

Tdo12 – “Sempre admirei as tatuagens, e o desejo de tatuar alguma imagem que 

remetesse ao amor que tenho a todas as formas de vida”. 

É importante ressaltar que, por unanimidade, os 20 tatuados responderam que não se 

arrependeram em nenhum momento sobre a decisão de terem feito as tatuagens, quando 

questionados sobre o assunto. Revela-se, com essa constatação, a importância dada por eles a 

essa forma de expressão ser uma importante simbologia de suas vontades.  

O relato do tatuado 4 mostra a preocupação com o processo de tomada de decisão, em 

relação a comportamentos e atitudes que precisam ser refletidas e assumidas com 

responsabilidades.  
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4.1.2 Considerações sobre conhecer a composição química das tintas para tatuagem e 

uso de EPI 

 

O gráfico da Figura 60 apresenta o número de tatuadores e tatuados e suas respostas, 

quando questionados se consideravam importante conhecer a composição química das tintas 

usadas nas tatuagens, bem como sobre a importância atribuída ao uso de EPI. 

 

Figura 60 - Considerações sobre conhecer a composição química das tintas e uso de EPI 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Para os tatuadores é unânime a importância de conhecer a composição química das tintas 

usadas para tatuar, bem como o uso de EPI. Cabe ressaltar, algumas manifestações desses 

profissionais a esse quesito, muito importante para esse estudo: 

Tdr4 - “Sim, penso que o tatuador deve ter um conhecimento total a respeito do processo 

da tatuagem, e isso se aplica ao material, com ênfase nas tintas. Algumas pessoas podem 

apresentar sensibilidades a compostos químicos e o conhecimento da composição da tinta 

facilitará evitar possíveis alergias”.  

Tdr8 - “Sim, pois assim sabemos o que pode ou não causar alergias”. 

Tdr1 - “Sim, ao menos o básico”. 
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Por outro lado, entre os 20 tatuados entrevistados, 16 deles, correspondendo a 80%, 

desconhecem a composição química das tintas usadas nas suas tatuagens. A seguir, alguns 

depoimentos dos tatuados 

Tdo1 - “Não, nunca pensei a respeito (falando da composição química das tintas), mas 

em relação ao uso de EPI acho importante, imprescindível. A absoluta certeza da segurança é 

essencial”. 

 Tdo2 - “Não conheço a composição química das tintas, mas quanto ao uso de EPI 

devemos ter esse cuidado e precaução, temos que exigir o uso”.  

Pelos depoimentos dos tatuados pesquisados percebe-se que provavelmente, pelo fato 

de considerarem mais relevante o próprio desenho e seu significado, ou pelo fato de não terem 

a preparação conceitual científica na Escola não preocupam-se com a composição química dos 

materiais, e sim com a segurança, a assepsia e o uso de equipamentos de proteção individual 

(EPI), no momento do procedimento da confecção da tatuagem. 

Em relação à escolha do profissional que considera importante o uso de EPI, é unânime 

entre os tatuados a escolha de um profissional que considera relevante esse fator. E, dentre os 

tatuadores entrevistados, 100% deles preocupam-se e acham da mesma forma importante essa 

prática. 

Segundo Brähler (2009) apud Stuckey e Eilks (2015), tatuar o corpo é uma prática muito 

popular entre os jovens nas sociedades ocidentais modernas.  Na Alemanha, aproximadamente 

duas pessoas em cada cinco, na faixa etária de 14 a 24 anos de idade, tem uma tatuagem. Além 

das tatuagens serem também bastante populares nos EUA, onde estima-se que mais de 20% do 

total da população faz uso dessa arte. 

 

4.1.3 Relevância desse estudo para intervenções com estudantes do EM, na opinião dos 

tatuadores e tatuados 

 

Foi unânime entre os tatuadores e tatuados entrevistados a manifestação da importância 

para este estudo, no desenvolvimento de intervenções com estudantes do EM. 

É importante transcrever a opinião de um dos tatuadores, participantes da pesquisa, 

quando manifestou seu apoio ao estudo, e desse tipo de atividade desenvolvida junto aos 

estudantes do EM. Essa opinião, fala por si só e diz o seguinte: 

Tdr14 – “Eu vi que você apresenta o seu mestrado na área das Ciências da Natureza, (se 

dirigindo a uma das pesquisadoras), e achei a pesquisa muito importante, pois a pretensão é 

também tratar a respeito da interdisciplinaridade, a princípio. Naturalmente, por ser 
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interdisciplinar, acredito que você transite por várias áreas do conhecimento e isso é muito 

importante, pois os estudantes, hoje, estão carentes de uma visão maior sobre as ciências, como 

um todo. E essa metodologia, de trabalhar com um tema presente no dia a dia das pessoas é um 

caminho para aproximar a Escola da comunidade. Parabéns pela pesquisa.  

O Tdr14 faz um relato mencionando a dimensão interdisciplinaridade, como um ponto 

importante para a contextualização dos conteúdos científicos numa visão mais ampla e 

significativa para os estudantes.   

Segundo Fazenda (1991), o trabalho do professor junto aos estudantes necessita de 

conhecimentos e práticas que ultrapassem o campo de sua especialidade, para viver a atitude 

pedagógica interdisciplinar, pois “muitas das contradições enfrentadas no cotidiano de um 

indivíduo não são tão singulares quanto se imagina, mas comuns a todos os que se dispõem a 

reconstruir suas práticas” (FAZENDA, 1991). 

Neste contexto, Chassot (1990), químico e educador gaúcho defende que o ensino leve 

em conta a história e a filosofia da ciência - e que seja "interdisciplinar". Afirma que é de 

fundamental importância o ensino de Química ser sempre relacionado com o dia a dia, 

adquirindo relevância para o estudante quando os conteúdos estiverem ligados ao seu cotidiano 

e à sociedade. 

 

4.2 ETAPA II - INVESTIGAÇÃO DA APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES A PARTIR 

DAS INTERVENÇÕES 

 

A investigação da aprendizagem dos estudantes foi feita pela análise e discussão dos 

dados apurados na Etapa II dessa pesquisa. Esses dados, obtidos em cada Intervenção foram 

agrupados em categorias emergentes da desconstrução das informações e posterior 

unitarização, para a elaboração dos metatextos. 

A discussão dos resultados de cada Intervenção será apresentada de acordo com a 

seguinte ordem: Intervenção 1, Intervenção 2, Intervenção 3, sendo que as Intervenções 4 e 5 

serão discutidas juntas, assim como as Intervenções 6,7 e 8, depois a Intervenção 9, referente 

ao estudo de caso. Ao final desse Capítulo serão analisadas e discutidas as informações obtidas 

a partir das respostas dos estudantes do 2º bloco de questões do questionário geral inicial e final, 

que trata das questões específicas sobre conhecimentos prévios em relação aos conteúdos 

químicos e à temática. 

Os metatextos serão apresentados seguindo a ordem aqui estabelecida, elaborados com 

os diálogos necessários entre os autores vinculados ao campo teórico. A ATD fez aflorar as 
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discussões e o entendimento dos aspectos relevantes, na possibilidade de responder ao problema 

dessa pesquisa. 

 

4.2.1 Intervenção 1 - Questionário geral inicial 

  

Nesse item será analisado o perfil dos estudantes, participantes da Etapa II da pesquisa, 

por meio das respostas dadas ao 1º bloco de questões do questionário geral inicial (APÊNDICE 

C), onde as informações foram agrupadas em categorias elaboradas a priori, sendo as seguintes: 

 Idade dos estudantes; 

 Interesse dos estudantes ao estudo de Química; 

 Relação da Química com o cotidiano, segundo os estudantes; 

 Objetivos da Escola na visão dos estudantes; 

 Participação dos estudantes em atividades experimentais; 

 Importância da aplicação de atividades experimentais paralelas às teóricas.  

 

4.2.1.1 Idade dos estudantes 

 

O gráfico da Figura 61 apresenta a idade dos estudantes pesquisados. Ressalta-se que a 

faixa etária média dos estudantes que frequentam a 3ª série do EM é de 16 a 18 anos. 

 

Figura 61 - Idade dos estudantes  

 

 

Fonte: Autores. 
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Pela análise do gráfico, dos 20 estudantes pesquisado, 10 deles possuem 18 anos de 

idade, 5 estudantes 17 anos, 4 estudantes tem 19 anos e 1 estudante tem 23 anos de idade. 

Portanto a idade dos estudantes desta pesquisa ficou entre 17 e 23 anos de idade. Isso se 

deve ao fato de estarem cursando o ensino médio noturno. São, na maioria deles, estudantes 

trabalhadores, ou a espera de uma oportunidade de trabalho.  

 

4.2.1.2 Interesse dos estudantes ao estudo de Química 

 

 Os estudantes foram questionados quanto ao interesse pelo estudo de Química, bem 

como pela importância atribuída a essa ciência, sendo as informações registradas na Figura 62. 

 

Figura 62 - Interesse dos estudantes pelo estudo de Química 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Pela análise dos dados do gráfico, dos 20 estudantes pesquisados, 10 deles 

demonstraram interesse ao estudo de Química, 9 entre eles responderam que não tem interesse 

e 1 estudante respondeu que seu interesse pelo estudo de Química é moderado. 

A disciplina de Química é considerada uma das ciências exatas mais difíceis, pois ela 

exige um maior grau de abstração em relação a outras disciplinas para o entendimento de 

conceitos e das suas relações com o dia a dia. Portanto, foi surpreendente a importância dada 

pelos estudantes a essa disciplina, pois 50% dos estudantes pesquisados responderam que 

gostam de estudá-la.  

10
9

1

0

2

4

6

8

10

12

 Demonstram

interesse

  Não

demonstram

interesse

  Interesse

moderado

N
º 

d
e 

es
tu

d
a
n

te
s

Interesse dos estudantes pelo estudo de Química



139 
 

 
 

Apesar de 9 estudantes demonstrarem desinteresse ao estudo de Química, a maioria das 

respostas dadas revelou a existência de algum tipo de interesse pelo estudo dessa ciência, 

quando questionados sobre o porquê se estuda Química na Escola, bem como sobre a 

importância percebida por eles, para suas vidas, ao estudá-la.  

Nesse sentido, julgou-se importante o registro na íntegra de todas as respostas obtidas, 

sendo negritadas as expressões que estabeleciam argumentos semelhantes. 

E1: “Bom, na minha opinião, estudar química é importante porque saber as reações de 

componentes e outros detalhes nos possibilita evoluir, ou seja, na humanidade, poder entender 

e criar coisas”. 

E2: “Química é o estudo da vida, saúde, meio ambiente, mundo, etc. Sim, precisamos 

da química em questões (Enem, faculdade, etc)”. 

E3: “Sim, porque em tudo tem química, no ser vivo e em casa na hora da comida”. 

E4: “Porque envolve tudo em relação à decomposição do meio ambiente e tudo que 

acontece em torno do mundo”. 

E5: “Porque é um aprendizado importante, e que nos ensina as leis do planeta e tudo 

que nele existe, e pelo estudo do homem que a química começa a ser descoberta”. 

E6: “Porque é uma ciência importante para nossa vida”. 

E7: “Porque só assim podemos aprender de onde surgem as coisas da vida”. 

E8: “Se estuda química porque tem fundamentos que explicam coisas importantes e 

fundamentais da vida, porque explica coisas que usamos no dia a dia”. 

E9: “A química explica as coisas do dia a dia, os fenômenos”. 

Ao analisar as respostas dos estudantes E1 a E9 percebe-se que existe visões 

semelhantes sobre os objetivos do ensino de Química, observados pelas expressões: “estudar 

química nos possibilita evoluir”; “é o estudo da vida”; “nos ensina as leis do planeta”; “de onde 

surgem as coisas”; “explica as coisas do dia a dia”. Essas respostas são coerentes com a faixa 

etária dos estudantes (17 a 23 anos), ou seja, são indivíduos com idade um pouco superior à 

média de faixa etária dos estudantes do ensino médio (16 a 19 anos). Isso pode sugerir maior 

maturidade. Ainda, apesar de 45% deles afirmarem não gostar de estudar Química, já percebem 

a importância dessa ciência para explicar os fenômenos do dia a dia. 

Por outro lado, os estudantes E10 a E14 associam a Química com conteúdos científicos 

específicos da área, como: estudo dos átomos, substâncias, elementos, formas químicas, 

decomposição.  

E10: “Para entender alguns fenômenos, aglomeração dos átomos”; 
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E11: “A química estuda os elementos e é importante estudá-la para o conhecimento”; 

E12: “Porque é a partir dela que descobrimos como acontecem e quanto tempo leva pra 

acontecer. Ex. decomposição do lixo”. 

E13: “Para entender as substâncias da matéria”. 

E14: “Para conhecer formas químicas”. 

E15: “Para passar de ano na escola”. 

E16: “Para passar no Enem. Sim, pois é necessário para a avaliação educacional”. 

E17: “Sinceramente, não entendo o motivo de se estudar química na escola. Através 

de cálculos de determinados elementos e do estudo profundo em si da tabela periódica. Para 

mim não é importante estudá-la, assim maçante e teórica”. 

O estudante E17 percebe que da forma com que a Química é trabalhada, de forma 

teórica, as aulas tornam-se “maçantes” e sem importância. Ainda, em análise à sua resposta, 

embora haja a tentativa de minimizar a importância da disciplina, por meio da afirmação feita, 

percebe-se indícios de algum entendimento dos conteúdos estudados, como pode ser percebido 

no fragmento retirado de sua resposta: “cálculos de determinados elementos”. 

Pesquisas na área apontam que os professores ainda utilizam os mesmos métodos de 

ensino e as mesmas técnicas em sala de aula, como aulas expositivas, nas quais o professor 

transmite a matéria e o aluno escuta, depois executa as atividades propostas, de forma quase 

sempre individual. Isso se evidencia nas respostas dadas pelos estudantes E15 e E16, pois 

associam a importância de estudar Química somente para obter aprovações em concursos 

futuros. Estudos relacionados ao exposto confirmam que: 

 

[...] até aqui, na maioria das salas de aula, mantêm-se as mesmas sequências de aulas 

e matérias, com os mesmos professores, com as mesmas idéias básicas de currículo, 

aluno e professor, que vêm mantendo-se historicamente e produzem o que 

denominamos baixa qualidade educativa (MALDANER, 2003, p.19). 

 

Deve-se aqui ressaltar que a dificuldade e a falta de motivação por parte dos estudantes 

na área das ciências exatas, mais precisamente na disciplina de Química, pode ser devido à falta 

de base cognitiva, do saber que deveria ser construído ao longo dos anos de escolaridade, mas 

que não ocorreu por algum motivo, que na maioria das vezes não é detectado pelos professores. 
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4.2.1.3 Relação da Química com o cotidiano segundo os estudantes 

 

Questionou-se os estudantes sobre o conhecimento das relações entre a Química e o 

cotidiano, bem como onde eles percebiam a existências destas relações. 

A Figura 63 apresenta as respostas dadas pelos estudantes, sendo estas agrupadas por 

semelhanças: na cozinha, nas reações químicas, nos alimentos, nos combustíveis, na produção 

de materiais, nos cálculos, nos remédios e para facilitar a vida. 

 

Figura 63 - Relação entre a Química e o cotidiano na visão dos estudantes 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Ao analisar o gráfico da Figura 63, percebe-se que do total dos 20 estudantes 

pesquisados, 4 deles responderam que percebem a Química presente na cozinha conforme fica 

claro nas respostas dadas pelos estudantes E4 e E16. 

E4: “Sim, por que basicamente a química possibilita criar coisas que facilitam a nossa 

vida como o fogão a gás”. 

E16: “Sim, pois química está presente desde a comida que preparamos até os remédios 

que tomamos”. 

O estudante E16 redimensiona a utilidade da Química, quando diz: “química está 

presente desde a comida .... até os remédios”. 

4

3 3

2 2

1

2

1

2

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

N
º 

d
e 

es
tu

d
a
n

te
s

Respostas dos estudantes

Relação da Química com o cotidiano



142 
 

Já, o estudante E20 respondeu que é importante estudar Química, pois ela está 

relacionada com outras áreas do conhecimento, como a matemática, que segundo ele está 

“presente em tudo”, o que está correto, conforme sua resposta: 

E20: “Perceber em tudo ainda não, mas vejo que química tem muitos cálculos, onde 

vem a matemática que está presente em tudo”. 

 

4.2.1.4 Objetivos da Escola na visão dos estudantes 

 

A Figura 64 apresenta a visão dos estudantes quanto aos objetivos da Escola, da forma 

como é conduzido o processo ensino-aprendizagem pelos professores e estudantes, dos assuntos 

abordados na Escola. 

 

Figura 64 - Função da Escola na visão dos estudantes 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Analisando as respostas dadas pelos estudantes sobre a função da escola, percebe-se que 

dos 20 estudantes pesquisados, 8 deles responderam que a escola está centrada em “assuntos 

específicos”, no que diz respeito ao ensino. Cinco (5) estudantes responderam que na escola se 

aprende assuntos gerais. Três (3) estudantes disseram que o ensino depende do professor, outros 
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3, que depende do aluno. Dois (2) estudantes responderam que a escola ensina além dos 

conteúdos, 2 estudantes disseram que lá se aprende a conviver. Ainda, 1 estudante disse que na 

escola há uma certa dificuldade de se aprofundar conteúdos e 1aluno não respondeu a esse 

questionamento. Algumas respostas dos estudantes foram: 

E5: “A escola tem o papel de ensinar assuntos específicos, mas ela pode ser bem mais 

que isso para o aluno que se interessar por ela. É uma oportunidade de ter uma vida melhor e 

de fazer amizades, vai do querer de cada um”. 

A resposta dada pelo E5 na íntegra denota uma visão mais ampla da função da escola 

na vida das pessoas, como um lugar para fazer “amizades”, “oportunidades para uma vida 

melhor”.  Ainda complementa que depende de cada sujeito, de sua predisposição para estudar 

e aproveitar as oportunidades, como pode ser observado na sua resposta. 

O E10 complementa dizendo: 

E10: “Dependendo da temática de estudo e da professora que elabora o desenvolvimento 

das atividades com certeza é explorado ao máximo a problemática dos assuntos dentro e fora 

da sala de aula”. 

A resposta do E10 demonstra que para a efetivação do processo ensino-aprendizagem é 

necessário, além da predisposição do estudante para aprender, de professores qualificados e que 

desenvolvam e explorem seus conteúdos relacionando-os com o cotidiano, o que está de acordo 

com a Teoria de Aprendizagem Significativa (TAS), que consolida-se, segundo Ausubel 

(1982), a partir dessa  pré-disposição do estudante para aprender e de fazer relações de forma 

substantiva entre o material a ser aprendido com o que já possui na sua estrutura cognitiva e 

material que seja potencialmente significativo. 

Neste contexto, Araújo (2003) reitera que as metodologias de ensino tradicionais não 

conseguem mais explicar a complexidade dos fenômenos atuais estudados, sendo necessária a 

utilização de temáticas que ultrapassem a própria articulação entre as disciplinas, o que chama 

de transversalidade. Ainda, Freire (2013) afirma que a estruturação dos conteúdos curriculares 

deve ser articulada com base em temas, de acordo com a realidade e vivências dos “educandos”. 

 

4.2.1.5 Participação dos estudantes em atividades experimentais 

 

Estudos demonstram que quando a Química é visualizada por meio de experimentos, a 

aprendizagem efetiva-se de forma mais concreta e significativa, porém, a realidade da maioria 

das escolas brasileiras, especialmente as públicas, não contempla esse tipo de atividade, por 
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várias razões, desde a falta de recursos físicos e principalmente, pela falta de recursos humanos, 

como o reduzido número de professores nas escolas frente ao crescente contingente de alunos. 

Foi questionado aos estudantes se já haviam participado de atividades experimentais no 

laboratório de Ciências, durante sua vida estudantil. Do total dos 20 estudantes pesquisados, 

todos de alguma forma já haviam participado de atividades experimentais. Sendo que 17 deles 

responderam que já haviam participado e 3 participaram algumas vezes, como pode ser 

analisado no gráfico da Figura 65. 

 

Figura 65 - Participação dos estudantes em atividades experimentais 

 

 

 

Fonte: Autores. 

  

As respostas obtidas a este questionamento, provavelmente se deve ao fato de que a 

escola possui um amplo espaço físico para desenvolver essas atividades, além de profissionais 

comprometidos em dinamizar suas aulas. A seguir foram registradas as respostas de alguns 

estudantes em relação às suas participações em atividades experimentais:   

E1: “Já. A nossa atividade era olhar os ácidos com fenolftaleína”. 

E2: “Aprender na prática que se aprende, em sala é importante para memorizar o 

conteúdo”. 

E5: “Sim, é bom porque com os experimentos, a gente gera novos conhecimentos”. 

E15: “Sim, destilação do vinho”. 

E19: “Sim, e com toda sinceridade aprendi mais nas aulas no laboratório do que dentro 

da sala de aula com o conteúdo maçante e desinteressante”. 
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As respostas dos estudantes E2 e E19 reforçam o que muitos pesquisadores já 

constataram que “as atividades experimentais são importantes na formação de elos entre as 

concepções espontâneas e os conceitos científicos [...], a utilização dessas atividades bem 

planejadas favorece a compreensão da produção do conhecimento em Química” (GIORDAN, 

1999). 

 

4.2.1.6 Importância da aplicação de atividades experimentais paralelas às teóricas 

 

Foi também questionado aos estudantes sobre a importância atribuída por eles, às 

atividades experimentais acontecerem paralelamente aos estudos teóricos de Química. O 

gráfico da Figura 66 apresenta o número de estudantes e as respostas obtidas a este 

questionamento. 

 

Figura 66 - Importância atribuída pelos estudantes à aplicação das atividades experimentais 

paralelas às teóricas 

 

 
 

Fonte: Autores. 

 

Observando-se o gráfico da Figura 66, percebe-se que do total de 20 estudantes, metade 

deles percebe que, trabalhar a química teórica paralelamente com atividades experimentais 

melhora a aprendizagem. Cinco (5) estudantes sugeriram que seria eficaz se as atividades 

10

5

1 1
2

1

0

2

4

6

8

10

12

N
º 

d
e 

es
tu

d
a
n

te
s

Respostas dos estudantes

Atividades experimentais paralelas às teóricas



146 
 

experimentais acontecessem na sequência das aulas teóricas e aguçaria a pesquisa, segundo a 

opinião de 1 dos estudantes; fixaria melhor o conteúdo, segundo outro estudante. Ainda, 2 

estudantes responderam que dessa forma seria “legal e diferente”, pois, “somente teoria é 

chato”, segundo a opinião de outro estudante. 

A seguir estão descritas algumas das respostas dos estudantes: 

E3 – “Eu acho muito mais interessante aulas práticas, pois é bem mais aproveitável”. 

E4 – “São muito importantes, pois depois na teoria a gente aprende melhor”. 

E5 – “Importante para nós ter aulas teóricas onde a teoria é a base de tudo”. 

E8 – “Pois além de ver na teoria, o melhor é aprender na prática”. 

E12 – “Para mim é importante para fixar melhor a matéria e aprender melhor”. 

E15 – “Muito interessante, pois na minha opinião somente aulas teóricas são chatas”. 

E16 – “Se for passado para nós estudantes o teórico do conteúdo e após a prática, com 

certeza iremos entender e gostar de falar e estudar a química”. 

Segundo Giordan (1999), a experimentação pode ter um caráter indutivo, onde o 

estudante pode controlar variáveis e descobrir ou redescobrir relações funcionais entre elas, e 

pode também ter um caráter dedutivo quando eles têm a oportunidade de testar o que é dito na 

teoria. Aulas experimentais podem incluir demonstrações feitas pelo professor, experimentos 

para confirmação de informações já dadas, cuja interpretação leve a elaboração de conceitos 

mais coerentes e justificáveis para o que foi teorizado, propiciando aos estudantes 

oportunidades de confirmar suas ideias ou então reestruturá-las. 

 

4.2.2 Intervenção 2 - Solubilidade das tintas para tatuagem em diferentes solventes 

 

A atividade experimental planejada para analisar a solubilidade das tintas para tatuagem 

em diferentes solventes contou com a aplicação de dois questionários, um no início e outro ao 

final da Intervenção 2, com o objetivo de analisar a evolução do conhecimento dos estudantes 

A Figura 67 apresenta as respostas dadas pelos estudantes de um dos grupos formados, 

(Gr 1), ao questionário sobre solubilidade das tintas em diferentes solventes, no início da 

Intervenção 2. A escolha de que respondessem os questionamentos em grupo foi no sentido de 

fomentar discussões sobre os assuntos abordados e favorecer a troca de experiências. 
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Figura 67 - Respostas dos estudantes do Gr 1 ao questionário inicial sobre solubilidade 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Figura 68 apresenta as respostas do questionário final do mesmo grupo de estudantes. 

 

Figura 68 - Respostas dos estudantes do Gr 1 ao questionário final sobre solubilidade 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  
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A unitarização das informações obtidas na Intervenção 2 foi feita a partir da análise das 

respostas dos estudantes, emergindo destas, as seguintes categorias:  

 Entendimento de solubilidade; 

 Solubilidade das tintas para tatuagem em água, etanol, hexano e óleo; 

 Interações intermoleculares conhecidas pelos estudantes;  

 Entendimento de polaridade.  

No Quadro 18 estão registradas estas categorias, e à título de exemplo, as respostas dos 

estudantes do Gr1 aos questionamentos iniciais e finais (Figura 69 e 70) sobre solubilidade das 

tintas para tatuagem em diferentes solventes. A intenção foi analisar a evolução do 

conhecimento científico, bem como o entendimento desses conteúdos pelos estudantes. 

 

Quadro 18 – Respostas iniciais e finais dos estudantes do Gr1 agrupadas em categorias 

 

Categorias Respostas iniciais Respostas finais 

1. Entendimento de 

solubilidade. 

“Soluções que são solúveis em 

algo aquoso”. 

“Solubilidade é tudo aquilo 

que pode ser diluído com 

algum produto”. 

2. Solubilidade das 

tintas para tatuagem. 

“São solúveis porque as tintas 

são misturadas, existem tintas 

em óleo, etc”. 

“As tintas e o óleo não se 

misturam, não é solúvel”. 

3. Interações 

intermoleculares 

conhecidas pelos 

estudantes. 

Covalente, 

Tetravalente 

“ Ligação  Hidrogênio, 

Interação dipolo-dipolo, 

Interação dipolo induzido”. 

4. Entendimento de 

polaridade. 

“Polaridade que se mistura 

com a água....” 
“A água é polar”. 

 

Fonte: Autores. 

 

Os resultados obtidos com essa Intervenção serão discutidos considerando as quatro 

categorias estabelecidas a posteriori, apresentadas no Quadro 18. 

 

4.2.2.1 Entendimento de solubilidade 

 

As respostas fornecidas ao questionamento inicial sobre o entendimento de solubilidade, 

quando comparadas às respostas finais revelam a evolução do conhecimento pelos estudantes. 

As respostas apresentaram elementos que conferem essa evolução, ainda que por manifestações 

breves, como podem ser vistas no Quadro 18. Inicialmente, eles concebiam a solubilidade das 
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tintas somente em “algo aquoso”, porém, depois de visualizado através do experimento, 

responderam que “... poderia ser diluído com algum produto”. Essa resposta deixa claro que os 

estudantes compreenderam que solubilidade está associada a vários tipos de substâncias, 

consideradas solventes, e não somente a água, apesar de usarem o termo “diluído” ao invés de 

solubilizado. 

As respostas dos estudantes dos outros grupos, para o mesmo questionamento 

corroboram com o que foi dito, conforme pode-se observar no Quadro 19.  

 

Quadro 19 - Respostas iniciais e finais dos estudantes do Gr2 ao Gr5 sobre solubilidade. 

 

Grupos Respostas iniciais Respostas finais 

Gr2 
“É a mistura de água com 

algum elemento”. 

“Sim, eu reformularia, pois notei que 

nem tudo se mistura, depende da 

composição”. 

Gr3 
“Substância que se dissolve em 

outra”. 

“Solubilidade é quando algo se 

dissolve em outro solvente, se o 

material é polar ele não vai se 

dissolver em algo apolar”. 

Gr4 
“É uma coisa que dissolve em 

outra”. 

“Solubilidade em água é quando as 

moléculas são polares. Ex: água, 

álcool. Que é quando se dissolvem”. 

Gr 5 
“Solubilidade é quando há a 

mistura de duas substâncias”. 

“Solubilidade ocorre entre uma 

substância e um solvente”. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

4.2.2.2 Solubilidade das tintas para tatuagem  

 

Quando os estudantes foram questionados quanto a solubilidade das tintas para tatuagem 

em diferentes solventes: água, etanol, hexano e álcool, no início e ao final da atividade 

experimental obteve-se variações nas respostas dadas por eles, sendo representadas no gráfico 

da Figura 69.  
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Figura 69 - Respostas iniciais e finais dos estudantes quanto à solubilidade das tintas para 

tatuagem em diferentes solventes 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Analisando os dados apresentados no gráfico da Figura 69, referentes ao questionário 

inicial, percebe-se que dos 20 estudantes pesquisados, 7 deles responderam que as tintas para 

tatuagem seriam solúveis em água; 3 estudantes responderam que as tintas seriam solúveis em 

etanol; 2 estudantes disseram que seriam solúveis em óleo; 1 estudante apenas respondeu que 

as tintas seriam solúveis em hexano; e 7 estudantes não responderam.  

Pela análise das respostas dadas ao questionário final, aplicado após a realização da 

atividade experimental, observa-se que 17 estudantes responderam que as tintas apresentaram 

solubilidade em água e etanol; nenhum dos estudantes respondeu que as tintas seriam solúveis 

em óleo e hexano, ou seja, perceberam a ausência de solubilidade das tintas junto a esses 

solventes. Ainda, 3 estudantes não responderam. 

O fato de apenas um estudante se manifestar, inicialmente, a respeito da solubilidade 

entre as tintas e o solvente hexano pode ser explicado pela indisponibilidade desse tipo de 

reagente nas escolas de EM. Percebe-se dessa forma, que o contato habitual com materiais e 

reagentes são fundamentais para a compreensão dos fatores envolvidos nos processos, como o 

caso do etanol e da água.  
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Para Silva e Zanon (2000), as atividades experimentais podem ter um papel essencial 

no aprendizado de ciências, em razão de sua função pedagógica. É preciso, portanto, valorizar 

essa prática nas relações entre saberes teóricos e práticos na construção do aprendizado. 

Após a realização dessa atividade foram apresentados aos estudantes esquemas 

explicativos dos tipos de interações intermoleculares estabelecidas entre as substâncias polares 

e apolares, com o auxílio de projetor multimídia no laboratório de Ciências: ligação de 

hidrogênio, interações dipolo-dipolo e forças de van der Waals. 

 

4.2.2.3 Interações intermoleculares conhecidas pelos estudantes 

 

A Figura 70 apresenta o número de estudantes e as respostas dadas ao questionamento 

feito sobre quais interações intermoleculares conheciam, antes de quaisquer informações 

fornecidas, bem como as respostas dadas após as atividades teóricas e experimentais 

desenvolvidas.  

 

Figura 70 – Interações intermoleculares conhecidas pelos estudantes  

 

 
 

Fonte: Autores. 

 

Observa-se que inicialmente, dos 20 estudantes pesquisados, 3 deles responderam de 

forma equivocada que a ligação covalente é um tipo de interação intermolecular e 17 estudantes 
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não responderam. Após a realização das atividades, 16 estudantes responderam corretamente 

quando questionados sobre os tipos de interações intermoleculares conheciam: ligações 

Hidrogênio, interações dipolo-dipolo e Forças de van der Waals, sendo que 4 estudantes ainda 

não responderam. 

Cabe ressaltar, que o questionário final foi aplicado uma semana após a realização da 

Intervenção e que os estudantes responderam sem consulta a materiais de apoio. Dessa forma, 

conclui-se que a apreensão dos conhecimentos em relação aos tipos de interações 

intermoleculares presentes entre os diferentes tipos de compostos é satisfatória, visto que a 

maioria dos estudantes lembrava com clareza de suas designações, bem como das explicações 

a respeito do comportamento dos solventes usados durante a atividade experimental. Isso se 

verifica nas seguintes manifestações dos estudantes: 

E3: “As tintas e o óleo não se misturam então ela não é solúvel. Ligação dipolo 

induzido”. 

E4: “Agora eu entendo o que é a solubilidade e como ela funciona. Não ocorre 

solubilidade da tinta com o óleo porque a tinta é polar e o óleo apolar”. 

E10: “Não ocorre solubilidade entre as tintas para tatuagem e óleo, porque o óleo é 

apolar, ele não tem oxigênio na sua composição para ser polar”. 

E15: “Água e óleo não se misturam, a água é polar, ela se mistura com a tinta”. 

Analisando a resposta dada pelo estudante 3 percebe-se que ele conclui a partir da 

observação feita durante o experimento, a falta de solubilidade entre as tintas e o óleo, e também 

cita o tipo de ligação existente, de forma correta. Dessa forma pode-se dizer que houve 

apreensão de conhecimento por parte do estudante. Outro indício disso, pode ser notado na 

manifestação do estudante 4, quando afirma: “agora entendo o que é [...] e como ela funciona”. 

A resposta do estudante E15 demonstra o entendimento da polaridade existente na 

molécula de água, certificando-se por meio do experimento, da solubilidade das tintas em água. 

 

4.2.2.4 Entendimento de Polaridade 

 

Questionou-se os estudantes sobre o entendimento de polaridade e a existência ou não 

dessa propriedade na molécula de água, da seguinte forma: você acha que a água é uma 

substância polar ou apolar? Justifique. Esse mesmo questionamento foi feito aos estudantes, 

após a intervenção, assim reformulado: você está convencido que a água é uma substância polar 

ou apolar? Justifique sua resposta. 
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Inicialmente 7 estudantes, dos 20 estudados responderam que a água é uma molécula 

polar, 5 responderam de forma incorreta, dizendo que a água seria apolar e 8 estudantes não 

responderam. 

Ao serem questionados novamente, após a Intervenção, 17 estudantes afirmaram a 

existência de polaridade na molécula de água, sendo que apenas um estudante respondeu de 

forma incorreta, dizendo que a água seria apolar e 2 estudantes não responderam. 

Os resultados obtidos demonstram a importância do professor elaborar atividades que 

favoreçam a compreensão de conceitos que, à primeira vista, parecem não oferecer muita 

dificuldade para os estudantes, como o caso do entendimento das propriedades físico-químicas 

da água. 

Para Bachelard (1977) existe a necessidade do aluno superar o que chama de “obstáculos 

epistemológicos” para a formação do conhecimento científico, sendo pelas rupturas que ele se 

constrói. É necessário, portanto, o rompimento com o superficial, adotando uma atitude 

científica para a construção do conhecimento.   

O professor deve, na medida do possível, desapegar-se de concepções prontas acerca de 

como os estudantes aprendem, bem como a forma que estabelecem as relações desses conceitos 

com o cotidiano. 

 

4.2.3 Intervenção 3 – Diluição de Soluções 

 

 Os resultados obtidos na Intervenção 2, quanto à ocorrência de solubilidade das tintas 

para tatuagem em água serviram de base para a execução do experimento proposto na 

Intervenção 3. Este foi executado para dar continuidade aos estudos dos conteúdos científicos 

relacionados às Soluções, mais especificamente, sobre concentração de soluções. 

Devido a Intervenção 3 estar diretamente correlacionada à Intervenção 2, optou-se por 

desenvolver as atividades teóricas paralelamente às experimentais e ao final, verificar a 

ocorrência ou não da aprendizagem dos estudantes. 

Após o experimento sobre diluição, descrito no Capítulo 3 desta dissertação, os 

estudantes calcularam os valores correspondentes às concentrações finais de cada uma das 

soluções de tinta e água preparadas (solução 1, 2, 3, 4 e 5 – Tabela 3) fazendo as devidas 

comparações entre elas. Alguns desses cálculos podem ser visualizados na Figura 71. 
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Figura 71 – Cálculo das concentrações, em g/L, executado por um dos estudantes 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

Os valores das concentrações finais das soluções 1 a 5, preparadas a partir de 1 ml de 

solução inicial de tinta com volumes crescentes de água, estão registrados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Dados iniciais e finais das soluções durante a diluição 

 

Solução 
Concentração 

inicial (Ci) 

Volume da 

Solução inicial  

Volume 

de água 

 Concentração 

final (Cf)  

Massa 

do soluto 

1 30 g/L 1 mL 5 mL C = 5,00 g/L 0,03 g 

2 30 g/L 1 mL 10 mL C = 2,73 g/L 0,03 g 

3 30 g/L 1 mL 20 mL C = 1,43 g/L 0,03 g 

4 30 g/L 1 mL 30 mL C = 0,97 g/L 0,03 g 

5 30 g/L 1 mL 40 mL C = 0,73 g/L 0,03 g 
 

Fonte: Autores. 

 

Os estudantes notaram a diminuição dos valores de concentração final à medida que 

aumentavam a quantidade de água nas diferentes diluições. Perceberam também, por meio de 

cálculos, que a massa de soluto permanecia constante, ou seja, 0,03 g. 

Os estudantes constataram que não acrescentavam tinta (o soluto) à solução, e sim, água 

(o solvente) diminuindo dessa forma, a coloração da solução, sendo que os valores de 

concentração também diminuíam, comprovando dessa forma a diluição. 
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A Figura 72 apresenta as respostas dadas por um dos estudantes aos questionamentos: 

1) O que você entende por diluir uma solução?  

2) Você acha que a massa, em gramas, das substâncias presentes na tinta estão em quantidades 

diferentes nas soluções 1, 2, 3, 4 e 5? Por quê?  

3) O volume de água está em quantidade diferente nas soluções preparadas? Por quê?  

4) O que você entende por concentração de soluções?  

 

Figura 72 – Respostas do E2 aos questionamentos sobre diluição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Para o questionamento 1, sobre o que os estudantes entendiam sobre “diluir uma 

solução” obteve-se respostas que demonstraram a assimilação do conhecimento, entre elas: 

E1: “Diluir é acrescentar solvente ou água, diminuindo a concentração da tinta”. 

E2: “Diluir é acrescentar solvente”. 

E3: “É quando você dilui algum produto com a água”. 

E4: “Diluir é acrescentar água”. 

E7: “Acrescentar solvente em uma solução”. 

E8: “Diluir é acrescentar o solvente em uma quantidade que a substância misturada 

desapareça, ou seja, que fique em quantidade menor que o solvente”. 

Verifica-se coerência nas respostas dos estudantes citados, quando justificam ser a 

diluição uma técnica feita com a adição de solvente (água) à solução inicial, a mais concentrada, 

o que está correto. O estudante E1 acrescenta dizendo que na diluição ocorre também a 

diminuição da concentração. Isso foi percebido por ele, pois a cor da solução final diminuía, 

segundo ele. Ainda, o comentário do estudante E8, “... acrescentar o solvente em uma 

quantidade que a substância misturada ‘desapareça’, ou seja, que fique em quantidade menor”, 

sugere que ele está se referindo às 5 (cinco) soluções preparadas, o que é correto, pois à medida 

que se acrescentou solvente, a cor diminuiu de intensidade.  
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Nota-se que esse tipo de experimento, onde utilizam-se amostras que exibam mudanças 

de fatores físicos, como a cor, facilita a compreensão do fenômeno, resultando numa 

aprendizagem significativa. Assim, “[...] o que é aprendido de maneira significativa tem 

também significados pessoais, idiossincráticos. Os conhecimentos têm significados denotativos 

que são compartilhados por certa comunidade de usuários e os conotativos que são pessoais 

[...]” (MOREIRA e MASINI, 2008, p. 15-16). 

 

4.2.4 Intervenção 4 e 5 - Identificação de íons de metais nos pigmentos das tintas para 

tatuagem e nos sais de metais  
 

Os resultados da Intervenção 4 (Identificação de Cu+2 na tinta para tatuagem de 

coloração azul, utilizando K₄[Fe(CN)₆]) e da Intervenção 5 (Identificação de íons de metais em 

sais e nas tintas para tatuagem pelo Teste de chama) foram obtidos por meio da análise e 

comparação entre as respostas dadas pelos estudantes aos questionamentos iniciais e finais 

dessas Intervenções. Cabe ressaltar que a Intervenção 5 foi realizada para fortalecer os 

conhecimentos adquiridos na Intervenção 4 e incorporar novos conhecimentos desse assunto. 

A partir desses objetivos elaborou-se três categorias a priori, relacionadas ao 

entendimentos dos estudantes sobre: metal presente na tinta azul para tatuagem; cor visualizada 

submetendo-se tinta azul ao Teste de chama e o entendimento das diferentes cores visualizadas. 

A Figura 73 apresenta o número de estudantes e as respostas dadas aos questionamentos 

iniciais das Intervenções 4 e 5 para a categoria: metal presente na tinta azul para tatuagem. 

 

Figura 73 - Metal presente na tinta azul para tatuagem, segundo os estudantes 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Analisando os dados do gráfico percebe-se que inicialmente, na Intervenção 4, do total 

de 20 estudantes pesquisados, 7 estudantes responderam corretamente, que o metal presente na 

tinta azul para tatuagem é o cobre (Cu), sendo que 13 estudantes não responderam. Sobre a 

Intervenção 5, realizada aproximadamente 2 meses após a Intervenção 4, devido a uma greve 

do magistério estadual do estado do RS, os estudantes foram questionados novamente sobre o 

mesmo assunto, sendo obtidos os seguintes resultados: 18 estudantes responderam que seria o 

cobre, o metal presente nas tintas. Esse número de estudantes que responderam corretamente 

foi considerado muito favorável, pois recordavam-se do conhecimento adquirido na 

Intervenção anterior, mesmo depois de um longo período de tempo. Os dois alunos que não 

responderam foram os que não estavam presentes durante a Intervenção 4.  

A seguir está registrada a resposta de um dos estudantes ao questionamento feito no 

início da Intervenção 5, se referindo ao experimento realizado na Intervenção 4, de identificação 

de Cu+2 na tinta azul para tatuagem, utilizando K₄[Fe(CN)₆]: 

E2: “Cobre está presente, pois me lembro da reação que aconteceu com o reagente usado 

no experimento feito na aula anterior, que identificava o metal na tinta”. 

O gráfico da Figura 74 apresenta o número de estudantes e as respostas dadas ao 

questionamento feito no início e ao final da Intervenção 5, sendo definida a categoria: cor 

desprendida da tinta azul para tatuagem submetida ao teste de chama, segundo os estudantes.  

 

Figura 74 – Respostas dos estudantes sobre a cor desprendida da tinta azul ao teste de chama 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Ao analisar o gráfico da Figura 74 nota-se que do total dos 20 estudantes pesquisados, 

6 deles responderam inicialmente, que a cor visualizada quando resíduos de tinta azul para 

tatuagem foram submetidos à chama, seria verde; 4 estudantes responderam que seria amarela, 

outros 4 estudantes, branca, 2 estudantes disseram que a chama seria colorida e 4 estudantes 

não responderam. Após a realização do experimento, todos os estudantes visualizaram a cor 

verde, que comprova a presença de Cu+2. 

Segundo STUCKEY e EILKS (2015), tinta para tatuagem de coloração azul tende a 

produzir uma chama verde azulada devido a presença de átomos de cobre no corante. Outras 

comparações com soluções puras de sais metálicos darão maiores evidências à presença de 

certos íons de metais nessas tintas. 

Neste contexto, foram também realizados testes de chama com diversas amostras de 

sais, como NaCl, KCl, CuSO4, onde os estudantes tiveram a oportunidade de visualizar as 

diferentes cores desprendidas nesse processo, bem como comparar, identificar e concluir sobre 

os diferentes metais presentes nesses sais.  

O gráfico da Figura 75 traz o número de estudantes e a compreensão para esse fato, 

sendo que os mesmos deram explicações, no início e ao final da Intervenção, para as diferentes 

cores visualizadas quando resíduos de tinta azul e amostras de diferentes sais foram submetidas 

ao calor da chama.  Dessa forma pode-se conhecer e analisar seus conhecimentos prévios frente 

à apreensão dos novos conhecimentos. 

 

Figura 75 – Compreensão dos estudantes para as diferentes cores visualizadas. 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Os dados do gráfico da Figura 75 demonstram que inicialmente, todos os estudantes 

responderam  ao questionário inicial, sendo que apenas 2 estudantes responderam, que a 

explicação para as diferentes cores visualizadas, seria pela composição química dos materiais  

ser diferente, o que está correto; 13 estudantes responderam de forma incorreta, que a 

explicação seria pelas reações químicas diferentes; ainda, 7 estudantes responderam que as 

cores seriam diferentes, somente, não se detendo na explicação do fator responsável. 

A explicação para um número expressivo de estudantes, 13 deles, dizerem que o fator 

responsável seria a ocorrência de reações químicas diferentes pode ser pelo fato dos mesmos 

não entenderem, exatamente, o que são reações químicas, confundido com o fenômeno da 

mudança de cor, onde, nesse caso, não ocorre reação química. O uso da palavra “reação” pelos 

estudantes pode ter sido usada para designar “comportamento do material”, somente.  

Para as respostas ao questionamento final, após a atividade experimental referente ao 

teste de chama, do total de 20 estudantes, 18 deles responderam corretamente, que a explicação 

seria pela composição química dos materiais ser diferente, sendo que 2 estudantes não 

responderam a esse questionamento. Esse número, 18 estudantes respondendo de forma correta 

é bastante favorável, denotando que houve apreensão de conhecimentos. 

Para melhorar a compreensão do processo da cor e para elaboração das respostas, os 

estudantes receberam material para consulta, elaborado pela pesquisadora (Apêndice O). 

 

4.2.5 Intervenção 6, 7 e 8 - Química orgânica e as tintas para tatuagem 

 

As Intervenções 6, 7 e 8 foram realizadas com o objetivo de estudar conteúdos 

científicos relacionados à química orgânica e foram assim organizadas: 

Intervenção 6 - Investigação da estabilidade térmica das tintas e de substâncias do dia a dia;  

Intervenção 7 - Identificação do grupo funcional hidroxila (-OH): Teste de Jones; 

Intervenção 8 - Reação de Esterificação; 

 As análises e discussões das respostas dos estudantes respeitarão a sistematização 

anterior, a começar pela Intervenção 6. As discussões concernentes às Intervenções 7 e 8 foram 

agrupadas, pois os conteúdos químicos abordados são semelhantes.  
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4.2.5.1 Concepções dos estudantes quanto à estabilidade térmica de substâncias orgânicas e 

inorgânicas 

 

 O objetivo da aplicação da atividade experimental, desenvolvida na Intervenção 6 

foi analisar com os estudantes, as diferenças fundamentais entre substâncias orgânicas e 

inorgânicas quanto à estabilidade térmica, observando o comportamento das tintas para 

tatuagem e de algumas substâncias do dia a dia, frente ao aquecimento. 

 Após a realização do experimento, onde investigou-se o comportamento térmico de 

duas amostras de tinta para tatuagem de cores diferentes, do cloreto de sódio (NaCl), da 

sacarose (C12H22O11), do carbonato de cálcio (CaCO3) e da ureia (CO(NH2)2), os estudantes 

anotaram o que visualizaram em um quadro resumo elaborado pela pesquisadora. 

 A Figura 76 apresenta um quadro resumo preenchido por um dos estudantes, contendo 

o comportamento térmico das substâncias analisadas, as fórmulas ou os elementos químicos 

presentes nessas substâncias e a classificação em orgânica ou inorgânica. 

 

Figura 76 – Quadro resumo do comportamento térmico de substâncias  

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando as anotações do estudante após os procedimentos experimentais, registradas 

no quadro resumo da Figura 76, percebe-se que as substâncias foram classificadas em orgânica 

ou inorgânica, pela observação de seu comportamento frente ao aquecimento, bem como pela 

análise da composição química fornecida. 

Por exemplo, sacarose e ureia “derreteram”, segundo o estudante, ou seja, passaram do 

estado sólido para líquido quando aquecidas, além de possuírem em sua composição, elementos 

químicos em comum (C, H e O). Segundo esta última característica, o estudante concluiu que 

a sacarose, ureia, tinta vermelha e azul podem ser classificadas como orgânicas, o que está 

correto. 
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Apesar das amostras de tinta testadas não passarem para o estado líquido quando 

aquecidas, adquiriram coloração semelhante às da sacarose e ureia frente ao aquecimento, ou 

seja, o estudante percebeu uma cor “marrom (queimado)” na tinta vermelha e um aspecto 

“quebradiço”, segundo ele, na tinta azul. Assim, classificou-as em orgânicas, o que está também 

correto, pois na composição química dos pigmentos presentes nessas tintas estão presentes os 

elementos C, H e O, segundo o estudante. 

Várias tintas de tatuagem são resistentes ao calor. Isto sugere que são compostas por 

pigmentos que são estáveis mesmo quando fortemente aquecidos, como por exemplo, o 

vermelho, CI 56220.Outras cores de tinta se decompõem rapidamente e formam uma massa 

acastanhada queimado, supondo que tais cores contêm principalmente corantes orgânicos ou 

pigmentos sem resistência ao calor (STUCKEY e EILKS, 2015). 

Por outro lado, ainda em análise aos registros do estudante, nas amostras de cloreto de 

sódio e carbonato de cálcio não houve mudança de fase quando aquecidas, permanecendo em 

seus estados sólidos originais. “Não derrete”, termo registrado pelo estudante quando se referiu 

ao comportamento do cloreto de sódio frente ao aquecimento. Para o carbonato de cálcio usou 

os termos, “escureceu (sólido)”. Considerou-se corretas as conclusões do estudante ao 

classificar essas substâncias em inorgânicas, pois levou em consideração as semelhanças de 

comportamento térmico entre as substâncias analisadas, ou seja, a ausência de mudança de 

estado físico frente ao aquecimento.   

Sólidos iônicos, como o cloreto de sódio são frequentemente reconhecidos por serem 

quebradiços e por apresentarem comumente, altos pontos de fusão (SHRIVER e ATKINS, 

2008). 

O Quadro 20 apresenta algumas respostas dos demais estudantes, quando questionados 

sobre as diferenças entre substâncias orgânicas e inorgânicas, no início e ao final da atividade 

experimental, quando lhes foi pedido que reformulassem suas respostas, se julgassem 

necessário. 
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Quadro 20 - Respostas dos estudantes quanto às diferenças entre substância orgânicas e 

inorgânicas, no início e ao final da atividade experimental 

 

Respostas iniciais Respostas finais (reformuladas) 

E2: “Orgânicos são coisas que se 

decompõem, inorgânicos é o contrário”. 

E2:” Completando, os orgânicos são 

compostos de carbono e inorgânicos 

apresentam metais em sua composição, 

principalmente”. 

E7: “Compostos orgânicos são os derivados 

de carbono e os inorgânicos são os 

derivados do mineral, não se decompõem”. 

E7:” Conforme vimos no experimento, os 

orgânicos se decompõem facilmente e os 

inorgânicos, não, como o sal de cozinha”. 

E16: “Compostos inorgânicos são 

compostos não encontrados na natureza 
e compostos orgânicos são 

produtos/materiais encontrados na 

natureza”. 

E16: “Entendi, com a aula da professora que 

tudo está na natureza, mas foi uma maneira 

de falar. Orgânico tem carbono”. 

E17: “Compostos inorgânicos são metais e 

não estão na natureza, que não segue o 

ciclo natural das coisas, os orgânicos são 

restos de alimentos e tudo que se decompõe 

na natureza”. 

E17:” Inorgânicos tem metal, principalmente e 

orgânicos, o elemento carbono”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 De acordo com as respostas iniciais dos estudantes, bem como com suas 

reformulações, após a aplicação da atividade, considerou-se que o objetivo inicial dessa 

Intervenção foi alcançado, pois desejava-se que os mesmos diferenciassem as substâncias 

orgânicas das inorgânicas, investigando as estabilidades térmicas. Além disso, deveriam 

observar as semelhanças quanto à composição química dessas substâncias, pois esse fator 

justifica o comportamento térmico. 

As respostas iniciais do E2 e E7 apresentam em comum as mudanças de estado 

físico percebidas nos materiais analisados. Responderam que substâncias orgânicas se 

decompõem e as inorgânicas não se decompõem, o que de modo geral, está correto.  Nas 

respostas reformuladas, os mesmos ratificaram o que foi dito e mais, disseram que os 

orgânicos são compostos de carbono e os inorgânicos, compostos de metais (minerais), 

principalmente. Considerando que essas reformulações estão corretas as mesmas 

demonstram a apreensão do conhecimento pelos estudantes. 

Segundo Allinger, Cava e Jongh (1996), compostos orgânicos são formados pelo 

elemento carbono, porém nem todos os compostos que contêm carbono são orgânicos, por 

exemplo, o dióxido de carbono, o ácido carbônico, a grafite, o diamante, entre outros, mas todos 
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os compostos orgânicos contêm carbono ligado principalmente a átomos de hidrogênio, 

oxigênio, nitrogênio, halogênios e enxofre, embora o carbono possa estabelecer ligações 

praticamente com todos os elementos metálicos ou não metálicos. Deste modo, pode-se originar 

uma grande variedade de compostos orgânicos. 

A diferenciação entre compostos orgânicos e inorgânicos se dá, principalmente, 

segundo Roque (2009), pela presença do carbono (C) como elemento químico principal do 

composto e pela capacidade de formar cadeias curtas ou longas, características estas que estão 

presentes em qualquer substância orgânica. Já as substâncias inorgânicas além de não 

possuírem essas características, são formadas principalmente por elementos metálicos. Dentre 

outras diferenças estão a condutividade elétrica, solubilidade, temperaturas de fusão e ebulição, 

que estão relacionadas com os tipos de ligações que cada composto apresenta (ATKINS e 

JONES, 2001). 

É importante ressaltar as respostas iniciais dos estudantes E16 e E17, bastante 

equivocadas, quando responderam que “compostos inorgânicos não são encontrados na 

natureza”. Essas respostas são preocupantes sendo um alerta que algo está errado no ensino de 

Ciências, pois esses estudantes estão cursando a última série do EM. 

Nesse contexto, a Intervenção 6 foi muito importante para os estudantes, pois 

oportunizou que repensassem sobre o assunto, que à primeira vista parecem fáceis, mas que 

precisam ser entendidos corretamente. Isso pode ser visto em suas respostas reformuladas. E16 

comenta “Entendi, com a aula da professora que tudo está na natureza”. Além disso, esse 

estudante aprendeu sobre o conteúdo específico, quando comenta que “orgânico tem carbono”. 

Atividades experimentais capacitam o aluno a entender os fenômenos à sua volta, além 

de contextualizarem os conteúdos ministrados em sala de aula (GALIAZZI e GONÇALVES, 

2004; BRAIBANTE e PAZINATO, 2014). 

Os resultados e discussões acerca dos dados obtidos com as Intervenções 7 e 8 serão 

apresentados juntos, pois estas apresentavam objetivos em comum, sendo que a Intervenção 8 

foi realizada para aprimorar os conhecimentos obtidos na Intervenção 7, cujos objetivos foram:  

 Conhecer a concepção dos estudantes sobre funções orgânicas; 

 Identificação do grupo funcional hidroxila (-OH) por meio do teste de Jones;  

 Verificar o conhecimento dos estudantes relacionado à identificação das funções 

orgânicas, analisando as estruturas moleculares dos pigmentos das tintas para tatuagem e de 

substâncias presentes na pele; 
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 Abordar com os estudantes, conteúdos químicos que apresentam um maior 

grau de dificuldade na compreensão, como os relacionados às reações orgânicas, neste 

caso, a reação de esterificação. 

Os estudantes responderam a dois questionários, um antes de cada Intervenção e 

outro ao final, sendo que a maioria das perguntas feitas no questionário final foram 

reelaboradas, de forma a possibilitar a verificação da compreensão e evolução dos 

conhecimentos pelos estudantes. As respostas dos estudantes obtidas nas Intervenções 7 e 

8 foram analisadas e discutidas para explicitar os objetivos propostos anteriormente, sendo 

que emergiram delas, as seguintes categorias: 

 Concepções de funções orgânicas; 

 Identificação de funções orgânicas; 

 Conceito e evidências de reação química. 

 

4.2.5.2 Concepções de funções orgânicas segundo os estudantes 

 

 A elaboração dessa categoria foi orientada pela análise das respostas dadas pelos 

estudantes, a três questões iniciais da Intervenção 7 e três questões finais da Intervenção 

8. Essas questões e suas respostas estão registradas no Quadro 21. 

 

Quadro 21 – Questões norteadoras para a categoria “Concepções de funções orgânicas  

 

(continua) 

Questões e 

Respostas 

Questionário Inicial 

Intervenção 7 

 (Apêndice J) 

Questionário Final 

Intervenção 8 (Apêndice N) 

Questão 1 

O que você entende por 

funções orgânicas? Cite 

exemplos caso você 

conheça alguma. 

Você reformularia o conceito dado 

inicialmente sobre função orgânica? Como 

seria? 

Respostas 

para a  

questão 1 

E2: Não respondeu. 

 

E5: “Hidrocarbonetos” 

 

E9: “Álcool, metano” 

E2: “São um conjunto de substâncias com 

propriedades químicas semelhantes. Ex: 

álcool, cetona, amina, aldeído”. 

E5: “Substâncias com propriedades 

semelhantes”. 

E9: “Identifica ou diferencia os compostos”, 

Ex: hidrocarbonetos, álcoois”. 

Questão 2 

Qual o grupo funcional 

orgânico que identifica um 

Álcool? 

Qual o grupo funcional orgânico que 

identifica um Álcool, um Ácido Carboxílico 

e um Éster? 
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Respostas 

para a 

questão 2              

E2: “etanol, pentanol”. 

E5: “Hidróxi” 

E9: Não respondeu  

E2: “Grupo hidróxi no álcool e no ácido. No 

éster não me lembro”. 

E5: “etanol(ol), ácido(óico) e éster (óxi)”.  

E9: “OH” 

Questão 3 

Você acha que as tintas 

usadas para tatuagem 

apresentam em sua 

composição compostos 

orgânicos? Por quê? 

Você acha que as tintas usadas para 

tatuagem apresentam em sua composição 

compostos orgânicos? Por quê?  

Respostas 

para a 

questão 3 

E2: “Sim, porque contém 

álcool”. 

E5: “Eu acho que sim, 

porque são usadas na pele, 

então deve ser orgânico 

seus componentes”. 

E9: “Sim”. 

E2: “Sim, são formadas de pigmentos, 

solvente água ou álcool”. 

E5:” Sim, pois as cores da tinta necessitam 

de compostos orgânicos. Ex: tinta preta 

(negro de fumo)”. 

E9:” Sim, porque existem pigmentos 

orgânicos e inorgânicos, como os metais”. 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Pela análise das respostas iniciais à questão 1, do Quadro 21, percebe-se que os 

estudantes apresentaram muitas dificuldades em formular um conceito para “funções 

orgânicas” e confundem a função com o nome do composto,  como pode ser notado na 

resposta do E9. Embora sejam apresentadas somente 3 respostas dos estudantes ressalta -se 

que a maioria dos estudantes, 15 do total de 20, não responderam essa questão e 2 

estudantes disseram que não sabiam a resposta. 

 Após a aplicação das atividades teóricas e experimentais referentes às Intervenções 

7 e 8, considera-se que houve evolução do conhecimento por parte dos estudantes. Isso se 

percebe na resposta do E2, à questão 1, do questionário final da Intervenção 8, quando 

conceitua corretamente e atribui exemplos corretos de funções orgânicas. Ainda, 12 

estudantes responderam de forma semelhante. Cinco (5) estudantes responderam de forma 

resumida, sem citar exemplos, como exemplificado na resposta do E5, o que se considerou 

parcialmente correto. Ainda 2 estudantes citaram exemplos corretos de funções orgânicas, 

sem dar o conceito, o que também está parcialmente correto.  

 Para a questão 2, sobre qual grupo funcional orgânico identifica a Função Álcool, 

inicialmente, 5 estudantes responderam corretamente, ser o grupo hidroxila, como a 

resposta do E5. O E2 e mais 3 estudantes responderam citando exemplos de álcoois, sendo 

que 10 estudantes não responderam. Em análise ao questionário final, questionou-se 

também sobre Ácido Carboxílico e Éster, além da função Álcool. 14 estudantes 

responderam que o grupo hidroxila está presente nas funções Álcool e Ácido Carboxílico, 

o que está correto. Nenhum estudante respondeu sobre o grupo éster, na Função Éster, nem 



166 
 

mesmo exemplificaram com sua estrutura molecular. Isso se deve à dificuldade que os 

estudantes encontram em escrever sobre conteúdos relacionados com a Química. Ainda, 

para esta questão, o E5 respondeu citando o sufixo correspondente à nomenclatura dos 

compostos orgânicos (“ol” para Álcool, “ico” para Ácido Carboxílico e “óxi” para Éster), 

o que os identifica e diferencia. Não era a resposta esperada, mas considerou-se correta, 

pois o objetivo é a identificação. 4 estudantes responderam exemplificando com o grupo 

hidóxi (-OH), como o E9. Considerou-se parcialmente correto, pois não citaram o 

grupamento da Função Éster. 

 A questão 3 foi aplicada aos estudantes nas duas Intervenções da seguinte forma: 

Você acha que as tintas usadas para tatuagem apresentam em sua composição, compostos 

orgânicos? Por quê?  

Em análise às respostas iniciais, o E9 e mais 14 estudantes responderam somente 

que achavam que sim, o E2, acrescentou que as tintas continham Álcool. Provavelmente 

porque recordou-se das Intervenções anteriores. O E5 falou do uso das tintas na pele, 

podendo ter associado o termo “orgânico”, com “organismo”; 3 estudantes não 

responderam. 

 Em análise às respostas finais, obtidas após a realização das Intervenções, percebe-

se que as mesmas estão mais completas, concluindo-se que houve o entendimento do 

conteúdo abordado e consequente aprendizagem, como pode ser visto na resposta do E2, 

quando responde afirmativamente e cita exemplos corretos. Outros 12 estudantes 

responderam de forma semelhante ao E2. E5 responde afirmativamente, cita exemplo de 

um composto presente na tinta, o negro de fumo; o E9 comenta sobre a existência de 

pigmentos orgânicos e inorgânicos como componentes da tinta. Mais 5 estudantes 

respondem fazendo alusão à presença de pigmentos nas tintas, o que está correto.  

 

4.2.5.3 Identificação de Funções Orgânicas pelos estudantes 

 

Essa categoria emergiu a partir da análise das respostas dos estudantes à questão 4, 5 e 

6 do questionário inicial (Apêndice J) e da questão de número 4 dos dois questionários, inicial 

e final da Intervenção 8 (Apêndices L e N).  

O Quadro 22 apresenta essas questões de forma resumida, podendo ser consultadas na 

íntegra nos respectivos Apêndices. 
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Quadro 22 – Questões norteadoras para “Identificação de funções orgânicas” e respostas do E2 

 

Questão Descrição da questão Respostas do estudante E2 

4 

Questionário 

Inicial 

“[...] Você acha que nas tintas 

para tatuagem há a presença de 

um certo tipo de Álcool? 

 

” Sim, pois álcool é um diluente”. 

5 

Questionário 

Inicial 

“Com os conhecimentos que 

você já adquiriu nas aulas 

regulares de Química, represente 

a estrutura molecular de um 

Álcool? 

 

 

 

 

 

6 

Questionário 

Inicial 

 

“[...] Apresenta-se a estrutura 

molecular do “negro de fumo “, 

um pigmento preto, presente nas 

tintas para tatuagem. Identifique 

por meio de um círculo, o átomo 

ou o grupo de átomos que 

representa a oxidrila 

(característica de Álcool). 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A partir do objetivo da Intervenção 7 - identificação do grupo funcional hidroxila (- OH) 

pelo teste de Jones, bem como pela análise das estruturas moleculares, oportunizou-se aos 

estudantes, a abordagem e estudo das demais funções orgânicas, principalmente as oxigenadas, 

como ácidos carboxílicos, ésteres, fenóis, cetonas, entre outras. 

 Analisando a resposta do E2 à questão 4 do questionário inicial, no Quadro 22, observa-

se que o estudante tem conhecimento prévio de que o álcool é um “diluente” e que está presente 

na composição das tintas para tatuagem. Essa questão foi respondida de forma semelhante pela 

maioria dos estudantes, 16 deles. Esse conhecimento se deve ao fato de os mesmos terem 

participado de uma Intervenção descrita no item 3.3.2.1.1 (Intervenção 2), sobre solubilidade, 

onde esse conteúdo foi trabalhado com os estudantes, e, como visto, aprenderam. Ainda, 4 

estudantes não responderam a esse questionamento, que pode ser justificado pelas ausências 

frequentes às aulas, por parte destes estudantes. 

Para o questionamento 5, 10 estudantes construíram a estrutura molecular de um Álcool 

corretamente, a exemplo do E2 (Quadro 22), 8 estudantes construíram estruturas contendo 
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alguns equívocos como: falta de átomos de hidrogênio, ausência da hidroxila (-OH), ligações 

covalentes excessivas para o carbono tetravalente e 2 estudantes, do total dos 20 pesquisados, 

não responderam. Percebe-se, dessa forma que a aprendizagem foi parcial. 

Na questão 6 apresentou-se aos estudantes a estrutura molecular do pigmento “negro de 

fumo”, para que os mesmos identificassem o grupo hidroxila (-OH). 12 estudantes identificaram 

corretamente, 8 deles confundiram a hidroxila com o grupo carboxila (- COOH). Considerou-

se que os estudantes fizeram essa confusão devido à semelhança estrutural entre os grupos, 

quando escritos na forma condensada, pois nos dois grupos, tanto na carboxila (-COOH) como 

na hidroxila (-OH), os elementos químicos oxigênio e hidrogênio (OH) estão presentes. 

A Figura 77 ilustra o exposto anteriormente e representa a resposta duvidosa de um 

estudante quando analisou a estrutura desse. Circulou corretamente dois hidroxila (-OH), mas 

demonstrou dúvidas ao sublinhar o grupo carboxila (-COOH), registrando ao lado um ponto de 

interrogação (?). Semelhante atitude foi feita pelo E2, como pode ser visto no Quadro 22, mas 

nesse caso, E2 circulou o grupo, o que indica que pensa ser a hidroxila, embora tenha dúvidas. 

 

Figura 77 – Estrutura molecular do pigmento preto com identificação dos grupos funcionais 

orgânicos feita por um estudante 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na sequência apresentam-se as respostas dos estudantes à questão 4, dos questionários 

inicial e final (Apêndices L e N), aplicado na Intervenção 8, na continuidade dos estudos de 

identificação das funções orgânicas oxigenadas (Quadro 23)  
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Quadro 23 - Questão 4 dos questionários inicial e final para identificação de funções oxigenadas 

 

Questão 4) Abaixo estão representadas estruturas moleculares de diferentes 

compostos orgânicos. Diferencie-os em suas funções orgânicas. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A Tabela 4 apresenta o nº de estudantes que nomearam corretamente e os que nomearam 

de forma incorreta, as funções orgânicas apresentadas nas alternativas a, b, c, d , e, f, da questão 

4, referente ao questionário inicial e final da Intervenção 8, que trata da identificação das 

funções orgânicas, registradas no Quadro 23. 

 

Tabela 4 – Número de acertos e erros dos estudantes relacionado à identificação de funções 

orgânicas (questão 4), dos questionários inicial e final da Intervenção 8 

 

Alternativas 

 

Questionário Inicial Questionário Final 

Nº de estudantes 

que nomearam 

corretamente. 

Nº de estudantes 

que nomearam 

incorretamente. 

Nº de estudantes 

que nomearam 

corretamente. 

Nº de estudantes 

que nomearam 

incorretamente. 

a 12 8 15 05 

b 6 14 16 04 

c 2 18 10 10 

d 3 17 15 05 

e 15 05 18 02 

f 9 11 16 04 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

É importante ressaltar que os dados obtidos nessa questão são, nesse momento da 

pesquisa, respostas de estudantes com um razoável conhecimento prévio de funções orgânicas 

oxigenadas, pois vários estudos já antecederam acerca desse conteúdo químico.  

A Intervenção 8, trazendo a reação de esterificação, mais uma vez oportuniza a revisão 

de Álcoois, Ácidos Carboxílicos e Ésteres. 
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É importante destacar que as atividades de pesquisa realizadas pelos estudantes foram 

acompanhadas com resumos elaborados pela pesquisadora e disponibilizados a eles, na forma 

de quadro sobre todas as funções orgânicas estudadas no EM (Apêndice M). 

Observando as respostas dos estudantes, registradas na Tabela 4 percebe-se que no 

questionário inicial, 12 e 15 estudantes nomearam corretamente a função Álcool nas 

alternativas “a” e “e” respectivamente, sendo que no questionário final este número passou para 

15 e 18.  Em relação à identificação das demais funções orgânicas, inicialmente poucos 

estudantes as identificaram corretamente, sendo que no questionário final, esses números 

aumentaram. Nas alternativas “b” e “c” correspondentes à função Ácido Carboxílico, o número 

de acertos passou de 6 para 16 (alternativa “b”) e de 2 para 10, na alternativa “c”. Para a função 

Éster (alternativa “d”), inicialmente apenas 3 estudantes a identificaram corretamente, sendo 

elevado para 15 acertos no questionário final. Considerou-se essa atividade importante para os 

estudantes, pois permitiu que identificassem as principais diferenças entre as funções orgânicas, 

por meio da análise das diferentes formas de apresentar as estruturas dos compostos orgânicos, 

com isto observou-se uma evolução na aprendizagem. 

Outra atividade realizada com os estudantes, para verificar a evolução do conhecimento 

químico, pertinente ao reconhecimento de funções orgânicas foi a resolução de um exercício, 

sobre análise de estruturas moleculares de funções orgânicas mistas, ou seja, estruturas com 

vários grupos funcionais orgânicos. Essas estruturas eram de pigmentos de tintas para tatuagem, 

como o Phthalocyanine Green (pigmento verde), por exemplo, de polímeros encontrados na 

pele, como a melanina e o colágeno (Apêndice P).  

Os estudantes deveriam tentar identificar as funções orgânicas presentes nessas 

estruturas, no início e ao final da Intervenção 8. Cabe ressaltar que, por falta de tempo no final 

da Intervenção 8, esse exercício foi reaplicado na semana seguinte. Isso, que à primeira vista 

pareceu um empecilho, tornou-se favorável, pois foi possível avaliar se realmente houve 

apreensão do conhecimento pelos estudantes, pois, segundo Ausubel (1982), a aprendizagem 

ocorre ao longo de certo período de tempo.  

A Figura 78 ilustra a estrutura molecular de uma das substâncias apresentadas nesse 

exercício, bem como as devidas respostas de um dos estudantes. 
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Figura 78 - Estrutura molecular do pigmento amarelo e respostas do E9 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Analisando as respostas do E9, percebe-se que ele identificou corretamente as funções 

orgânicas presentes na estrutura molecular do pigmento, circulando-as. É possível notar 

também, que o estudante reconheceu a função Amida, sendo que a maioria dos estudantes a 

confundem com Cetona, pois nas duas funções está presente o grupo carbonila (C=O). O 

reconhecimento do grupamento Amida sempre apresenta dificuldade para os estudantes, 

acredita-se que exatamente por esta semelhança.  

 A Figura 79 ilustra a estrutura molecular da melanina e do pigmento vermelho, 

apresentadas no mesmo exercício referido anteriormente (Apêndice P) e as respostas do E9. 

 

Figura 79 – Estrutura molecular da melanina (a) e do pigmento vermelho (b) 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

      (a) (b) 
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 Constata-se que o E9 identificou corretamente as funções Éter e Cetona presentes na 

estrutura molecular da melanina; a função Fenol e o grupo Azo na estrutura do pigmento 

vermelho. A partir disso, considerou-se que o estudante sabe reconhecer essas funções 

orgânicas, demonstrando apreensão desses conhecimentos químicos. Apesar de não ter 

identificado o grupo “nitro” (NO2) em (b), nem a presença do halogênio cloro (Cl) ligado ao 

anel aromático, que caracteriza a função Haleto de arila, presentes no pigmento vermelho, 

percebe-se que reconheceu as demais funções, que são mais comuns em compostos orgânicos 

estudados no EM. Porém, outros estudantes souberam identificá-las, como registrado no gráfico 

da Figura 83, que será analisado e discutido a seguir. 

O gráfico da Figura 80 apresenta o número de estudantes e suas respostas para o 

exercício inicial e final, de identificação de funções mistas, referido anteriormente (Apêndice 

P), relacionado à identificação das seguintes funções orgânicas: Álcool, Ácido Carboxílico, 

Cetona, Éter, Fenol, Amina, Amida, Nitrocomposto, Haleto Orgânico e o grupo Azo. Os dados 

correspondentes às respostas dos estudantes, relacionadas à função Éster foram coletados na 

Intervenção 8, registrados no Quadro 23 (alternativa d). Para a função Aldeído, os dados foram 

coletados com a execução de outro exercício realizado de forma semelhante.   

 

Figura 80 - Evolução do conhecimento químico sobre identificação de funções orgânicas 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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 Nas respostas iniciais dos estudantes (Figura 80), percebe-se que das 11 funções 

orgânicas estudadas, 15 estudantes conseguiam reconhecer a função Álcool e 12, a função 

Ácidos Carboxílicos. Isso comprova que houve apreensão do conhecimento pelos estudantes, 

pois estas duas funções orgânicas já haviam sido trabalhadas na Intervenção anterior. 

 Ainda, nas respostas iniciais, 3 estudantes identificaram Ésteres e Cetonas, 6 estudantes 

a função Éter, 2 estudantes identificaram Aldeídos e Haletos Orgânicos, 5 identificaram Amina, 

1 estudante, a função Amida e nenhum deles conheciam os Nitro compostos e o grupo Azo.  

 Após as atividades desenvolvidas durante a Intervenção 8, com o estudo da reação de 

esterificação, exercícios propostos nas aulas regulares, bem como as atividades de revisão e 

explicações, os estudantes responderam os questionamentos finais. Os registros comprovaram 

a aprendizagem, pois a maioria dos estudantes identificou corretamente as funções orgânicas, 

Considerou-se esse resultado bastante favorável e se justifica pelo fato da assimilação 

recorrente dos conhecimentos durante as atividades, principalmente nas relacionadas à reação 

de esterificação, pois envolve as funções orgânicas Álcoois, Ácidos Carboxílicos e Ésteres que 

foram as que a maioria dos estudantes identificou corretamente. 

 Analisando as respostas em relação à identificação das demais funções orgânicas 

observam-se excelentes resultados, pois 16 estudantes identificaram corretamente a função 

Cetona; 13 estudantes, a função Aldeído; 19 Éter; 18 Fenol; 18 Amina; 17 Amida, e 18 

estudantes identificaram as funções Nitro, Haleto Orgânico e o grupo Azo.  

 É importante também atentar para os equívocos cometidos pelos estudantes. Um deles 

é ilustrado na Figura 81, onde o E19 confunde o grupo Azo com a função Amina. 

 

Figura 81 - Estrutura molecular do pigmento vermelho e identificação de funções do E19 

 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Em apreciação à resposta do E19, correspondente à identificação do grupo Azo (N=N) 

percebe-se que o estudante respondeu de forma incorreta, confundindo-o com a função Amina 

(-NH2). Considerou-se esse equívoco devido à semelhança entre os grupos, pois os dois 

possuem em comum o elemento químico nitrogênio (N). Há de se considerar também, que o 

desempenho do E19 nesse exercício foi bom, considerando que as respostas correspondentes à 

identificação das demais funções orgânicas estavam todas corretas, incorrendo a esse equívoco 

somente, o qual foi corrigido pela pesquisadora tão logo o percebeu. 

 

4.2.5.4 Conceito e evidências de reação química na concepção dos estudantes 

 

Para a elaboração da categoria “conceito e evidências de reação química” considerou-

se as respostas dadas à questão 5, do questionário inicial (Apêndice L) e as da questão de mesmo 

número do questionário final (Apêndice N), contendo as respostas dos estudantes acerca do 

conceito de reação química, mas com redações diferentes.  

A questão 5 foi elaborada da seguinte forma: Hoje será realizada uma atividade 

experimental chamada reação de esterificação de Fischer. O que você entende por reação 

química?  

A Questão 5 do questionário final apresentou a seguinte redação: Depois de executar o 

experimento onde visualizou-se a ocorrência de uma reação de esterificação de Fischer, 

responda o que você entende por reação química? 

 

Os estudantes responderam os questionamentos finais após a aplicação das atividades 

experimentais e teóricas referentes à reação de esterificação, onde os mesmos vivenciaram a 

experiência de visualizar a produção de substâncias muito usadas no dia a dia, de fácil 

identificação, pela produção de odores característicos e agradáveis, como os ésteres, 

encontrados no óleo de banana, em pomadas para alívio da dor, como gelol® e nos esmaltes. 

 

  O número de estudantes e as respostas dadas aos questionamentos iniciais e finais são 

apresentadas no Quadro 24. Essas respostas foram consideradas como subcategorias para 

emersão da categoria “conceito e evidências de reação química”. 
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Quadro 24 - Conceito e evidências de reação química segundo os estudantes  

 

Respostas dos estudantes 
Número de estudantes 

Questionário inicial Questionário final 

Reação entre elementos. 6 0 

Gasto de energia e troca de elétrons. 2 0 

Mistura de substâncias que reagem entre si. 0 3 

Quando ocorre mudança de estado físico 0 4 

Quando ocorre desidratação 0 3 

Alteração ou produção de odores. 0 10 

Não responderam 12 0 

Total de estudantes 20 20 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Em análise aos dados do Quadro 24 percebe-se que, inicialmente, dos 20 estudantes 

pesquisados, 12 não responderam quando questionados sobre o conceito de reação química, 6 

estudantes responderam dizendo que numa reação química ocorre “reação entre elementos”, 2 

estudantes mencionaram sobre “gasto de energia e troca de elétrons”, o que está parcialmente 

correto, porém são repostas breves e evasivas, que demonstram pouco conhecimento sobre o 

assunto. 

As respostas fornecidas pelos estudantes ao questionário final e obtidas após a 

realização da atividade experimental, como término da Intervenção 8 trazem elementos mais 

consistentes, frente às respostas obtidas inicialmente, comprovando a apreensão de 

conhecimento sobre evidências e características de reação química, e não somente sobre 

conceito de reação química. Isto se justifica quando 14 estudantes mencionaram fenômenos 

físicos associados à ocorrência de reações químicas: 10 deles referiram-se à “alteração ou 

produção de odores”, 4 estudantes responderam que durante uma reação química ocorre 

“mudança de estado físico”. As respostas apresentaram estreita relação com o experimento 

realizado (reação de esterificação), estão corretas e demonstram apreensão de conhecimento 

pelos estudantes. 

Ainda, os estudantes se referiram a fenômenos químicos associados às reações químicas, 

visto que 3 deles comentam sobre o processo de “desidratação”, 3 desses estudantes 
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responderam que nesse processo ocorre também, “mistura de substâncias que reagem entre si”, 

o que está correto. 

De acordo com Solomons (1996), uma das reações características entre Álcoois e 

Ácidos Carboxílicos é a reação de condensação, onde 

 

dois ou (mais) componentes se tornam covalentemente ligados através da perda de 

uma molécula de água ou de outra molécula simples. A reação de condensação, que 

ocorre quando se aquece um álcool e um ácido carboxílico em presença de um ácido 

forte como catalisador, é um exemplo. O álcool e o ácido se condensam para formar 

um novo tipo de composto, um éster (SOLOMONS,1996, p.57). 

 

Dessa forma, considerou-se que a atividade experimental proporcionada aos estudantes, 

para visualizarem a ocorrência de uma reação química, neste caso, a reação de esterificação de 

Fischer (reação de condensação) contribuiu para fortalecer algumas relações entre os conceitos 

químicos estudados, referentes a funções orgânicas e fenômenos químicos e físicos. Os 

estudantes perceberam que os fenômenos físicos e químicos acompanham as reações químicas 

e as alterações nas propriedades físico-químicas dos materiais são indícios de ocorrências 

dessas reações químicas. 

 

4.2.6 Intervenção 9 - Estudos de caso: “A tatuagem de Ânima” e QSC 

 

A partir das questões norteadoras para a resolução do caso, apresentadas no item 

3.3.2.2.4 do Capítulo 3 desta dissertação, os estudantes deveriam apresentar em suas respostas, 

elementos sólidos que demonstrassem conhecimento relacionado aos conteúdos químicos 

como, a composição química das tintas para tatuagem, as propriedades físico-químicas das 

substâncias, entre outros. Entretanto, deveriam fazer apontamentos que não comprometessem 

a decisão de Ânima, em encobrir sua cicatriz com uma tatuagem. Ânima é o pseudônimo 

adotado para a personagem do caso proposto nesta pesquisa. 

Ao final da atividade, os estudantes deveriam redigir respostas aos questionamentos e 

elaborar um texto para ser encaminhado à Ânima, após o período destinado às pesquisas e aos 

comentários compartilhados no grupo gerado no aplicativo WhatsApp Messenger, com o 

objetivo de dinamizar a atividade. 

Para a análise das produções textuais dos estudantes foram elaboradas as seguintes 

categorias: 

 Conteúdos químicos; 

 QSC e tomada de decisão. 
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A partir das respostas dos estudantes emergiram as subcategorias para a categoria 

“conteúdos químicos” e estão registradas no Quadro 25.       

 

Quadro 25 - Relação nº de estudantes e subcategorias para a categoria “conteúdos químicos” 

 

Categoria: “Conteúdos químicos” 

Subcategorias Nº de estudantes 

Solubilidade dos pigmentos das tintas para tatuagem; 15 

Composição química das tintas para tatuagem; 12 

Polaridade da molécula de água; 11 

Estado físico dos pigmentos das tintas para tatuagem; 10 

Ligações intermoleculares.  4  

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Observando as respostas dos estudantes para a categoria “conteúdos químicos” (Quadro 

26), com trechos negritados, e em análise às subcategorias emergentes percebe-se que os 

estudantes exploraram o caso proposto, usando elementos argumentativos em suas respostas e 

demonstraram conhecimentos químicos. Isso se justifica, pois do total de 20 estudantes 

pesquisados, 15 deles mencionaram sobre a solubilidade dos pigmentos das tintas para 

tatuagem, evidenciando a insolubillidade dos pigmentos em água e óleo, conforme as respostas 

dos estudantes E7, E8, E11, E13 e E18, sendo que 10 estudantes completaram as respostas, 

comentando sobre o estado físico dos pigmentos das tintas, dizendo que “por serem insolúveis 

permanecem no estado sólido na pele” (E7, E8, E11 e E13). Segundo Stuckey e Eilks (2015) é 

importante que os pigmentos sejam insolúveis no meio, pois tintas para tatuagem solúveis em 

água são solúveis também no sangue e podem invadir qualquer parte do corpo. Tintas solúveis 

em óleo têm o risco de que podem mover-se em tecidos gordurosos do corpo. 

Os conteúdos relacionados à composição química das tintas para tatuagem foram 

mencionados por 12 estudantes. Citaram a presença de pigmentos orgânicos como inorgânicos. 

Assim percebe-se que houve pesquisa para solucionarem o caso, o que reforça a importância 

de estimulá-la com os estudantes.  A resposta de E8 e E11 (Quadro 26) justifica o que foi dito.  

Segundo Ferreira e D’Assumpção (2006), pigmentos orgânicos são mais biocompatíveis 

(o organismo encapsula). Por outro lado, pigmentos inorgânicos são menos biocompatíveis, 

sofrendo mais vezes a tentativa de expulsão pelo sistema linfático do corpo humano.  
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A polaridade da molécula de água foi mencionada por 11 estudantes, sendo que 4 

citaram as  interações intermoleculares estabelecidas entre as substâncias, como pode ser visto 

na resposta do E18. Esses argumentos demonstram que os estudantes fizeram pesquisas 

consistentes sobre a Química envolvida no processo das tatuagens, na tentativa de dar uma 

resposta também consistente à personagem Ânima. 

 

Quadro 26 – Respostas dos estudantes para o caso: “A tatuagem de Ânima” 

 

E2:” A técnica usada nas tatuagens permanentes consiste em introduzir na derme pigmentos 

que ficam retidos nas células da pele. Inicialmente a tatuagem fica bem colorida, mas depois 

pode escurecer. Assim é bom evitar o sol. Minha opinião é para que você estude sobre o 

assunto, converse com um bom tatuador, sobre se usa tinta liberada pela ANVISA, 

depois tome sua decisão.  # FORÇA ÂNIMA!” 

E7: “O pigmento é insolúvel na água, por ser insolúvel esses compostos permanecem em 

estado sólido na pele [...]. No meu ponto de vista, ela deve fazer a tatuagem, mas antes 

deve fazer exames para ver se tem alergia a algum elemento da tatuagem. E com a 

tecnologia avançando, hoje em dia, fica mais fácil para tirar a tatuagem”. 

E8: “Tatuagens são compostas de pigmentos inorgânicos insolúveis em água, veiculadas 

com dióxido de titânio que são injetados na pele com as agulhas. Por serem insolúveis esses 

compostos permanecem em estado sólido na derme – camada profunda da pele, não sendo 

removidos pelo sistema de defesa. [...] A descoberta da toxidade de algumas tintas, fez a 

indústria buscar novos pigmentos orgânicos”. 

E11: “Tatuagens são compostas de pigmentos insolúveis em água, veiculadas com dióxido 

de titânio. Por serem insolúveis esses compostos permanecem em estado sólido na derme. 

[...] a descoberta da toxidade de algumas tintas que continham mercúrio e chumbo, fez a 

indústria de tintas buscar novos pigmentos orgânicos que pudessem ser utilizados com 

mesmo resultado, embora não tem estudos comprovados”. 

E13: “O elemento das tatuagens contém pigmentos insolúveis na água. Por serem insolúveis 

esses compostos permanecem em estado sólido na pele. São injetados com agulhas na 

derme. A descoberta da toxidade de alguns componentes da tinta fez a indústria de tintas 

buscar outros pigmentos orgânicos. Essa invenção não é boa para a saúde, mas o ser 

humano não está preocupado com isso, só quer deixar marcas em seu corpo tendo motivos 

ou não, então cada um faz o que quer, mesmo sendo prejudicial à sua vida”. 

E18: “Não, os pigmentos não se dissolvem em óleo, portanto não irão mover-se no tecido 

adiposo. O óleo é apolar, pois não se dissolve na água que é polar. Se a força 

intermolecular já existente for mais intensa do que a possível nova interação, então o soluto 

não solubiliza, permanecendo a ligação original. Se a nova interação for mais forte, o soluto 

se solubilizará, rompendo as ligações intermoleculares das substâncias”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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 Em relação à categoria “conteúdos químicos” ressalta-se também os diálogos que se 

estabeleceram entre os estudantes e a pesquisadora, por meio do grupo criado no aplicativo 

WhatsApp Messenger (Figura 82). 

 

Figura 82 - Diálogo entre pesquisadora e estudantes sobre “conteúdos químicos”  

 

 

       (a)                                                                    (b) 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 A Figura 82 (a) contém os diálogos entre os estudantes e a pesquisadora constatando-se 

troca de informações relacionadas aos conteúdos químicos, sendo que a pesquisadora sugere 

um site para pesquisas sobre tatuagem sob o ponto de vista químico e outro sobre ligações 

intermoleculares. Na Figura 82 (b), o diálogo se dá entre a pesquisadora e E2, em relação à aula 

anterior, sobre solubilidade e polaridade de substâncias. Constata-se a concordância do 

estudante E2 com o que está sendo dito, por meio da expressão “Ta bom”, sendo registradas 

imagens emotions, simbolizando certo receio e ansiedade, mas afirmando sobre a realização da 

atividade de pesquisa, sugerida pela pesquisadora.  

 A Figura 83 ilustra a conversa estabelecida entre dois estudantes, onde os mesmos 

abordam também os conteúdos químicos. 
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Figura 83 - Diálogo entre E7, E2 e a pesquisadora no aplicativo WhatsApp Messenger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (a)                                                            (b)                                                                                                                                                      

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Na Figura 83 (a), o diálogo é estabelecido entre E7 e E2: o estudante E7 inicia uma 

discussão com os colegas indagando sobre a polaridade de algumas substâncias (água e óleo). 

Afirma ser a água uma molécula polar e angular, o que está correto. E2 acha engraçado, usando 

a expressão “kkkkkk”, E7 comenta que está estudando também para garantir o “S”. A letra “S” 

é a abreviação usada pelos estudantes e professores para representar o conceito “Construção 

Satisfatória de Aprendizagem (CSA), um dos conceitos adotados para avaliação, na rede 

pública estadual do Rio Grande do Sul. CSA é o maior dos três conceitos adotados em relação 

à aprendizagem dos estudantes, seguido de “Construção Parcial de Aprendizagem (CPA) e 

Construção Restrita de Aprendizagem (CRA).  

O diálogo dos estudantes é acompanhado e aplaudido pela pesquisadora, incentivando-

os para continuarem com as discussões (Figura 83 b). 

É importante ressaltar a iniciativa dos estudantes em criar o slogam “#forçaÂnima”, 

presente em várias manifestações, tanto dos estudantes como da pesquisadora durante os 

diálogos, demonstrando que estavam preocupados em ajudar a personagem Ânima a tomar sua 

decisão sobre fazer ou não a tatuagem, para encobrir sua cicatriz. Salienta-se também nesse 

slogan, o uso da expressão “#força”, criada em alusão à expressão “forçaChape” idealizada 

pelo público torcedor e solidários ao acidente aéreo ocorrido com o time da Chapecoense, em 

28 de novembro de 2016, em Medellín, Colômbia, vitimando mais de 70 pessoas. 
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Nesse contexto consideram-se indícios das QSC, ou seja, os estudantes estão a todo 

momento interagindo e fazendo associações com acontecimentos e fatos do dia a dia. Cabe ao 

professor estabelecer estas relações ministrando aulas que se aproximem da vivência dos 

estudantes, tanto por meio de assuntos gerais como os específicos, para favorecer a 

aprendizagem dos estudantes. 

Considerando a categoria “QSC e tomada de decisão” percebe-se a preocupação dos 

estudantes em argumentar da melhor forma possível, para que Ânima escolha a decisão que lhe 

parecer melhor, em encobrir sua cicatriz com uma tatuagem. Segundo Santos e Mortimer (2001, 

p.101), “[...] o julgamento político que ocorre no processo de tomada de decisão não implica 

apenas na capacidade de expressar ideias e argumentar, mas na capacidade de avaliar as 

diferentes opiniões que surgem no debate e saber negociar a solução de interesse comum”.  

As respostas dos estudantes, apresentadas anteriormente no Quadro 26 trazem 

indicativos de QSC, quando, por exemplo, o E2 diz: “estude sobre o assunto, converse com um 

bom tatuador e depois tome sua decisão. # FORÇA ÂNIMA!”. Essa resposta foi considerada 

adequada, pois apresenta argumentos impessoais e que direcionam no sentido da tomada 

individual das decisões. O E7 argumenta: “No meu ponto de vista, ela deve fazer a tatuagem, 

mas antes deve fazer exames para ver se tem alergia”. Essa resposta foi considerada pessoal, 

porém não compromete a decisão de Ânima, pois “é no ponto de vista do estudante”. O 

argumento do E13 é considerado enfático, pois opina da seguinte forma: “essa invenção não é 

boa para a saúde, mas o ser humano não está preocupado com isso, só quer deixar marcas em 

seu corpo [...]”, contudo complementa de forma a não comprometer a decisão de Ânima, “então, 

cada um faz o que quer”. 

 A partir dessas análises, considera-se que os estudantes conhecem o assunto e estão 

preocupados com a decisão de Ânima. Ao mesmo tempo, não interferiram na sua decisão, o 

que demonstra maturidade por parte deles, pois, em suas manifestações há ausência de 

expressões preconceituosas, em relação à arte de tatuar e também, não se percebeu incentivo a 

fazer a tatuagem. Eles afirmaram que a decisão seria de Ânima, somente. 

Devido às particularidades das QSC, elas podem contar, por vezes, com processos de 

raciocínio informal, que se distanciam do raciocínio formal e objetivável das ciências exatas, 

“isto não significa, contudo, que o raciocínio informal seja irracional: ele é racional, na medida 

em que possui objetivos, é sistemático e altamente justificável em termos pragmáticos” 

(GUIMARÃES e CARVALHO, 2009, p.166).  
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Assim, segundo Guimarães e Carvalho (2009) o objetivo das discussões de QSC no 

ensino de Ciências não é encontrar a verdade moral ou científica, mas colocar os estudantes em 

situação de analisar as informações, construir argumentos próprios, bem como ouvir as demais 

argumentações dos colegas. Daí a importância da criação do grupo no aplicativo WhatsApp 

Messenger, pois oportunizou-se aos estudantes outra possibilidade de compartilhar informações 

entre eles e a pesquisadora.  

A Figura 84 apresenta duas imagens publicadas pela pesquisadora no grupo do 

aplicativo WhatsApp Messenger. 

 

Figura 84 - Imagem da cicatriz na perna esquerda de Ânima (a) e a tatuagem de cobertura (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

(a)                                                       (b) 

Fonte: Dados da pesquisa.     

            

A Figura 84 (a) ilustra a cicatriz na perna esquerda da personagem Ânima e a Figura 84 

(b) retrata a imagem da tatuagem feita para encobri-la. Essas imagens foram apresentadas aos 

estudantes durante as atividades de encerramento dessa pesquisa. A atividade final referente ao 

Estudo de Caso foi a elaboração de um texto resposta para ser entregue à Ânima, contendo 

trechos das manifestações dos estudantes. O texto foi lido em aula no dia do encerramento das 

atividades dessa pesquisa.  
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4.2.7 Intervenção 10 - Questionário geral final e encerramento das atividades 

 

O encerramento das atividades com os estudantes, referentes a essa pesquisa de 

mestrado foi feito durante a Intervenção 10. Além da leitura do texto resposta endereçado à 

Ânima (Quadro 27), os estudantes responderam um questionário geral final (Apêndice Q). 

Há de se dizer que após a leitura do texto resposta encaminhado à Ânima, uma das 

expressões mais usadas pelos estudantes foi “força Ânima”. 

 

Quadro 27 - Texto resposta dos estudantes encaminhado à Ânima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O objetivo da aplicação do questionário geral final (Apêndice D) foi para a obtenção de 

dados correspondentes às respostas dos estudantes, para confrontá-las às respostas iniciais do 

2º bloco de questões do questionário geral inicial (Apêndice C), com questões mais específicas 

de Química e sobre “tintas para tatuagem". Por conseguinte, analisar a evolução da 

aprendizagem dos estudantes, desde os conhecimentos prévios até a apreensão dos novos. 

A partir da análise das respostas dos estudantes emergiram as seguintes categorias: 

 Composição das tintas para tatuagem; 

 Função dos pigmentos e corantes nas tintas para tatuagem; 

 Substâncias presentes na pele. 

Santa Maria, 19 de dezembro de 2016 

Querida Ânima! 

 

          Os estudantes da turma 303 da Escola Estadual de Educação Básica Augusto Ruschi 

demonstraram interesse em ajudá-la com a decisão de encobrir sua cicatriz com uma 

tatuagem. Sei que você recebeu informações sobre os diálogos compartilhados no 

aplicativo WhatsApp, mas quero aqui ratificar dizendo que os estudantes gostaram e se 

empenharam nessa atividade e o mais importante, aprenderam! Nas respostas 

mencionaram sobre propriedades físico-químicas das substâncias, da solubilidade dos 

pigmentos presentes nas tintas para tatuagem, do cuidado em utilizar tintas liberadas pela 

ANVISA, além de abordarem as QSC, importantes para a convivência entre os sujeitos, 

contudo, a decisão de fazer a tatuagem é somente sua, Ânima, segundo eles. Espero que 

tenhamos auxiliado na tomada de sua decisão! Desejamos muitas felicidades! Abraços! 

 

Pesquisadora e estudantes da turma 303. 
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Os estudantes foram questionados se sabiam da existência de substâncias químicas na 

composição das tintas para tatuagem, de onde emergiu a primeira categoria: composição das 

tintas para tatuagem.   

Verificou-se que antes de iniciarem as atividades relacionadas à pesquisa, somente 1 

estudante, do total dos 20 pesquisados respondeu que conhecia a composição química das tintas 

para tatuagem, 15 deles disseram desconhecê-la, 2 estudantes conheciam em parte e outros 2 

não responderam a questão. Após a realização das Oficinas Temáticas todos os estudantes se 

manifestaram, sendo que 17 deles disseram conhecer a composição química das tintas, 1 

estudante respondeu que desconhecia e 2 em parte. Considerou-se esse número de estudantes 

que disseram conhecer a composição química das tintas para tatuagem significativo, mostrando 

que as atividades realizadas tiveram êxito.  

O gráfico da Figura 85 apresenta as substâncias presentes na composição química das 

tintas para tatuagem, segundo as respostas dos estudantes, antes e ao final das Intervenções. As 

subcategorias emergentes a partir das respostas dadas à questão de nº 3 do 2º bloco do 

questionário geral inicial (Apêndice C) e da questão de nº 5 do questionário geral final 

(Apêndice Q), versando sobre o mesmo assunto foram: água, corante, pigmentos, cobre, álcool, 

glicerina, complexos, desconhecem e não responderam. 

 

Figura 85 - Composição química das tintas para tatuagem segundo os estudantes 

 

 

 

Fonte: Autores. 
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Analisando as respostas iniciais dos estudantes, percebe-se que de todas as substâncias 

citadas, o que prevaleceu entre as respostas foi “corante”, pois 6 deles deram essa resposta, 

outros 3 responderam “água”, 1 estudante mencionou “pigmento”, 11 estudantes responderam 

desconhecer as substâncias presentes na composição química das tintas para tatuagem e 3 deles 

não responderam. Considerou-se inicialmente, que os estudantes demonstram terem pouco 

conhecimento sobre o assunto, apenas alguma alusão às cores das tintas, quando mencionaram 

a existência de corantes e pigmentos na sua composição, além de água, o que está correto. Isso 

pode ser notado nas respostas iniciais de alguns dos estudantes: 

E3: “Eu acho que nas tintas existem substâncias que fixam a tinta na pele, que dão cor 

e vida para as tatuagens”. 

E10: “Acho que são pigmentos e corantes”. 

E13: “Não acredito que haja substâncias químicas nas tintas”.  

A resposta do E13 justifica a importância da realização das atividades dessa pesquisa, 

pois considerou-se pela resposta dada, que o mesmo não percebe a química presente em todos 

os materiais, denotando ausência de conhecimento químico. 

Após a realização das Intervenções, ao final da pesquisa, do total dos 20 estudantes 

pesquisados, 14 deles responderam “cobre”, 12 deles, “pigmentos”, outros 12, “álcool”, 5 

estudantes citaram a “água”, 4, “glicerina”, 2 estudantes mencionaram os “complexos” como 

substâncias presentes nas tintas para tatuagem, sendo que apenas, 2 estudantes não 

responderam. Todas as respostas são verdadeiras, sendo que entre as mais citadas foram as 

relacionadas às cores das tintas, “pigmentos” e “cobre”, bem como as referentes aos solventes, 

“álcool” e “água”. São respostas corretas e pelo elevado número de estudantes que as citaram, 

considerou-se que os mesmos estavam atentos às atividades desenvolvidas e aprenderam. 

Isso se justifica em algumas das respostas finais dos estudantes: 

E3: “As tintas são compostas por substâncias solventes e emolientes, como água 

deionizada, surfactantes não-iônicos, glicerina e propilenoglicol”. 

E13: “Algumas tintas possuem cobre, pigmentos de cores”.  

A resposta final do E13, apesar de ser sucinta, mostra que o mesmo se convenceu que 

nas tintas existem substâncias químicas, denotando apreensão de conhecimentos, pois comenta 

sobre “cobre e “pigmentos”. Em comparação com sua resposta inicial, quando dizia “não 

acreditar sobre a existência de substâncias químicas nas tintas”, percebe-se evolução no seu 

modo de pensar. 
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Na questão 5 do 2º bloco do questionário geral final (Apêndice C): O que você entende 

por pigmento ou corante? Qual sua função nas tintas? e ao final, na questão 8 do questionário 

geral final (Apêndice Q): E agora, depois de participar das atividades relacionadas ao Projeto, 

o que você entende por pigmento ou corante?  

As subcategorias emergentes com base nas respostas iniciais e finais dos estudantes 

foram: “colorir”; “tingir” e “desconhecem" e estão registradas no gráfico da Figura 86. 

 

Figura 86 - Função dos pigmentos e corantes nas tintas para tatuagem, segundo os estudantes 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Inicialmente 6 estudantes responderam que a função dos pigmentos e corantes é de 

“colorir”, o que é correto; 4 estudantes usaram o termo “tingir”, o que denota uma analogia ao 

uso em tecidos e 10 estudantes desconhecem suas funções. Nas respostas dadas ao final das 

Intervenções, a totalidade dos estudantes, ou seja os 20 responderam que a função dos 

pigmentos e corantes é de “colorir”. Isso se justifica, pois durante as atividades realizadas com 

os estudantes teve-se o cuidado na utilização desses termos, preferindo-se o termo “colorir” 

também nos materiais impressos.  

Segundo Vidal (2010) e Fazenda (1995), pigmentos são substâncias químicas que 

podem proporcionar cor a vários substratos têxteis e não têxteis, como tintas, plásticos, 

cosméticos, alimentos e outros materiais. 

O que chamou a atenção nesse questionamento foi o número elevado de estudantes que 

desconheciam a função dos pigmentos e corantes na composição química das tintas, ou seja, 10 
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deles responderam desconhecerem suas funções, dizendo não saber “nada”, sobre o assunto. 

Essa falta de entendimento pode estar associada às tintas para tatuagem em específico e não às 

tintas de uso geral.  

 Após a realização das atividades experimentais e manuseio das tintas para tatuagem, 

todos os estudantes puderam perceber e analisar a função de colorir dos pigmentos e corantes 

contidos nessas tintas. Ainda, completaram suas respostas com explicações associando ao 

conhecimento químico, como pode ser verificado nas seguintes respostas dadas no questionário 

geral final 

E9: “Pigmento é mais que corante, colore melhor que corante, o corante é solúvel”. 

E15: “Corantes são mais solúveis que pigmentos, mas os dois têm função de colorir”. 

E16: “Pigmento tem partícula maior que corante, mas ambos têm a função de colorir”. 

E19: “Pigmentos são usados para dar cor às tintas, plásticos, comida, etc.”. 

Nas respostas dos estudantes E9 e E15 percebe-se que diferenciam corantes de 

pigmentos em termos de solubilidade. Já o E16 responde comparando-os quanto ao tamanho 

das partículas. São respostas corretas e denotam apreensão de conhecimentos, visto que o 

questionário geral final foi respondido sem auxílio de material impresso ou digital. 

Segundo Saron e Felisberti (2006), os pigmentos possuem no geral, tamanho de 

partícula maior e são insolúveis no meio, enquanto que corantes são moléculas solúveis. 

Outro questionamento feito aos estudantes foi sobre quais substâncias químicas sabiam 

estar presentes na pele humana. As subcategorias emergentes a partir das respostas iniciais 

(questão nº 9 do 2º bloco do questionário geral inicial – Apêndice C) e finais (questão nº 6 do 

questionário geral final – Apêndice Q) foram: água, glicerina, queratina, melanina, colágeno, 

não existem, desconhecem e não responderam. A Figura 87 apresenta essas subcategorias e o 

número de estudantes que as citaram nos questionamentos iniciais e finais. 
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Figura 87 - Substâncias presentes na pele segundo os estudantes 

 

 

 

Fonte: Autores. 

 

Nas respostas iniciais fornecidas pelos estudantes, 1 estudante respondeu não existirem 

substâncias químicas na pele, 14 estudantes disseram desconhecer a existência de substancias 

químicas na pele e 2 estudantes não responderam. Esses números são preocupantes, pois 

demonstram que esses estudantes, apesar de estarem cursando a 3ª série do EM, ainda 

apresentam lacunas na aprendizagem, tanto no componente curricular Química como em 

Biologia, apesar de 3 estudantes citarem a melanina e 2 estudantes, o colágeno como 

constituintes da pele, o que está correto. 

Em contrapartida, as respostas apresentadas após o trabalho de pesquisa com a temática 

“tintas para tatuagem” foram as seguintes: 18 estudantes responderam que o colágeno está 

presente na pele, 16, melanina, 11, queratina, 4, glicerina e 2, água. Nenhum estudante deixou 

de fornecer respostas a essa questão. Esses números foram considerados muito bons, pois 

demonstram assimilação de conhecimentos pelos estudantes. 

A Figura 88 apresenta as estruturas moleculares formadoras da fibra do colágeno, como 

exemplo de uma molécula presente na pele, disponibilizada aos estudantes durante uma 

atividade aplicada na pesquisa, para que identificassem as funções orgânicas presentes 

(Apêndice P).  
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Figura 88 - Fibra do colágeno e a identificação das funções orgânicas feitas pelo E19  

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando as respostas do E19 percebe-se que identificou corretamente as funções 

orgânicas presentes nos aminoácidos constituintes da fibra do colágeno, circulando: Amina e 

Ácido Carboxílico. É possível notar também, que o estudante reconhece a função Amina tanto 

em cadeia alifática como em cadeia alicíclica, sendo que esta última apresenta certo grau de 

dificuldade na sua identificação, pois não é usualmente trabalhada no EM. 

Portanto, à medida que os estudantes trabalham com a Química presente em substâncias 

próximas de suas vivências, como é o caso do colágeno e aminoácidos, torna-se mais favorável 

a compreensão dos diversos fatores físicos, químicos e biológicos inerentes a elas, pois permite 

que os estudantes façam associações entre os assuntos. Isso foi comprovado pelos números 

finais, ou seja, 18 estudantes do total dos 20 pesquisados responderam que uma das substâncias 

químicas presentes na pele e conhecida por eles era o colágeno (Figura 91), demonstrando que 

houve assimilação de conhecimentos por parte dos estudantes. 

 

4.2.8 Resultados finais - opinião dos estudantes sobre a pesquisa 

 

Ao término das Intervenções desenvolvidas com os estudantes oportunizou-se que 

opinassem sobre suas participações, sobre as atividades gerais desenvolvidas, a utilização de 

temáticas, em específico a adotada nesta pesquisa, “tintas para tatuagem” e sobre as 

metodologias utilizadas pela pesquisadora. 



190 
 

Neste contexto, os estudantes manifestaram suas opiniões, respondendo três questões 

do questionário geral final relacionadas ao exposto (Apêndice D). 

O Quadro 28 apresenta as respostas de alguns dos estudantes à Questão 1, onde foram 

questionados da seguinte forma: Você gostou das atividades desenvolvidas durante a pesquisa 

que envolveu os conteúdos de Química contextualizados com a temática “tintas para 

tatuagem”? Por quê? 

 

Quadro 28 - Resposta dos estudantes quanto à satisfação com as atividades da pesquisa 

 

Respostas dos estudantes quanto às suas participações 

E2: “Sim, porque observamos o processo das tintas na prática ao combinarmos diferentes 

produtos químicos, para verificar uma cor ou um cheiro”. 

E4: “Sim, porque foi uma aula legal sobre algo que é bem comum no dia a dia que eu 

desconhecia sua forma e composição”. 

E5: “Gostei, porque não tinha nenhum contato com nenhum tipo de tinta de tatuagem”. 

E7: “Sim, pois além de relacionar a aula de química com algo visto diariamente, você pode 

compreender melhor o assunto”. 

E8: “Sim, porque foi um meio de ensino diferente do que estamos acostumados e foi bastante 

eficaz. Conseguimos aprender bem facilmente”. 

E18: “Sim, pois a Química mostra até que ponto a tinta de tatuagem pode ser usada, se o 

corpo humano reage sem haver reações, e se tiver até que ponto pode chegar as sequelas”. 

E19:” Sim, gostei, os experimentos são uma forma de estudo diferenciado, uma forma 

divertida e interessante de aprender”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando as respostas dos estudantes percebe-se a satisfação dos mesmos em ter 

participado da pesquisa e mais, comentam sobre a importância das aulas serem diferenciadas 

das que estão acostumados. Isso foi manifestado pelo E8, quando complementa dizendo que foi 

“eficaz, pois conseguimos aprender bem facilmente”. O E19 comenta que os “experimentos são 

uma forma de estudo diferenciado”, daí a satisfação e a motivação ao estudo aumentam. 

O E2, E4, E7 e E8 comentaram em suas respostas sobre a importância de usar temáticas 

relacionadas ao cotidiano, sobre “algo que é bem comum no dia a dia” (comentário do E4), mas 

que ele desconhecia, referindo-se às tintas para tatuagem. Portanto, a oportunidade dada a eles 

de estudar a Química contextualizada com um tema do dia a dia tornou a aula “mais divertida 

e interessante”, segundo a resposta do E19. 
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Percebe-se, portanto, pelas respostas dos estudantes uma predisposição para aprender, 

verificada a partir do oferecimento de materiais potencialmente significativos por parte de quem 

ensina, a começar pela escolha do que se quer abordar (AUSUBEL, 1982). 

A Questão 2 apresentada no questionário geral final (Apêndice D) questionava o 

seguinte: Você acha importante desenvolver os conteúdos específicos da disciplina de Química 

associados a uma temática? Como você avalia sua aprendizagem sob este aspecto? Melhora, 

dificulta ou é a mesma coisa? Justifique sua resposta. 

As respostas dos estudantes a esse questionamento estão registradas no Quadro 29. 

 

Quadro 29 – Opinião dos estudantes quanto a utilização de temáticas no ensino de Química 

 

Opinião dos estudantes quanto a utilização de temáticas no ensino de Química 

E19: “É importante desenvolver os conteúdos específicos de Química com uma temática, 

porque influencia e melhora muito a aprendizagem. Essa maneira faz com que os alunos 

foquem mais na matéria, e acaba melhorando o desenvolvimento do aluno”.  

“E3: “Sim, melhora, pois temos um foco e buscamos respostas mais focadas”. 

E15: “Sim, eu acho bom porque a tinta também é feita de química”. 

E2: “Sim, melhora, pois são atividades diferentes, com experimentos é mais fácil fixar na 

memória o conhecimento”. 

E8: “Sim, melhora, pois é mais interessante aprender o conteúdo sobre um tema 

desenvolvido, e sendo que nesse tema há todo o assunto de Química”. 

E12: “Sim, melhora. Eu gostei mais de estudar química através do tema pois é mais 

interessante e aprendemos mais, pois o conteúdo está dentro do tema”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ao serem questionados quanto à importância de desenvolver os conteúdos específicos 

de Química, associados a uma temática, bem como o que acontece com suas aprendizagens os 

estudantes foram unânimes em responder que “melhora a aprendizagem”. E8 comenta que a 

influência da temática no ensino dos conteúdos específicos de Química “faz com que os alunos 

foquem mais na matéria”, consequentemente o aluno aprende, segundo ele, o que é verdadeiro. 

Marcondes et al. (2007) comenta que as atividades interligadas a partir de um tema 

podem ser aplicadas por meio de experimentos, apresentando situações e problemas, 

encorajando a participação ativa dos estudantes. 

Neste contexto, justifica-se o comentário do E2 quando relata que “com experimentos é 

mais fácil fixar na memória”, pois “são atividades diferentes”. Ainda, a abordagem temática 
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apresenta um foco para o estudo. Os estudantes E19 e E3 justificaram a melhoria da 

aprendizagem justamente, por ser mais “focado” no objetivo a alcançar. Ainda, o E8 comenta 

que a temática escolhida, “tintas para tatuagem”, para contextualizar os conteúdos de Química 

foi oportuna, pois, segundo ele, “nesse tema há todo o assunto de Química”, na verdade, com 

esse tema pode-se desenvolver a maioria dos conteúdos de Química desenvolvidos no ensino 

médio. O que está em evidência é a criatividade e a experiência do professor para escolher 

metodologias adequadas nas diferentes situações de estudo. 

O E12 complementa o exposto dizendo: “o conteúdo está dentro do tema”. Essa resposta 

demonstra compreensão da abordagem temática, por parte do estudante, pois, sugere que o tema 

caracteriza-se como o “fio condutor” onde os conteúdos de Química, bem como de outros 

componentes curriculares vão sendo conduzidos. 

Por último, apresentam-se os comentários feitos pelos estudantes quando questionados, 

na Questão 4, sobre as metodologias utilizadas pela pesquisadora. 

Questão 4: Você acha que as metodologias adotadas pela professora ao desenvolver 

essa pesquisa foram adequadas, por exemplo: aulas experimentais, uso de recursos multimídia 

(data show), estudos de caso, uso do aplicativo WhatsApp Messenger? Comente sua reposta. 

No Quadro 30 estão descritas algumas das respostas dos estudantes. 

 

Quadro 30 - Opinião dos estudantes quanto às metodologias utilizadas na pesquisa 

 

Opinião dos estudantes quanto às metodologias utilizadas na pesquisa 

E2: “Sim, ela soube usar todos os recursos que facilitaram a aprendizagem”. 

E14: “Sim, porque tem como focar mais no conteúdo, mais informações sobre a Química”. 

E3:” Sim, foram adequadas pois com imagens e experimentos é melhor de entender”. 

E4: “Sim, porque torna a aula mais criativa e legal”. 

E5: “Sim, porque é uma maneira prática que todo mundo tem acesso”. 

E1: “Eu achei muito melhor, pois com esse novo método a gente aprende melhor e não 

ficamos só na sala de aula só escrevendo”. 

E8: “Sim, pois a cada aula uma nova forma de lidar com a matéria, as experiências são 

muito interessantes e tornam a aula mais produtiva”. 

E7: “Sim, pois acho que ajuda na aprendizagem saber o conteúdo não somente na teoria”. 

E19: “As metodologias utilizadas foram adequadas e bem organizadas, ajudando a 

resolver questões e tirar as dúvidas”. 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Consideramos esse item um dos mais importantes, pois a eficácia de uma ação está 

intimamente subordinada ao caminho e ao jeito escolhido de “caminhar”, rumo ao alcance do 

objetivo: “o destino planejado”. O destino dessa pesquisa é favorecer a aprendizagem dos 

estudantes. E o jeito de caminhar é a metodologia utilizada (GATTI, 2015). 

Em coerência ao exposto, os estudantes opinaram, de forma unânime, manifestando-se 

favoráveis às metodologias utilizadas nessa pesquisa. Analisando suas respostas, percebe-se 

que o E2 responde que a pesquisadora “soube usar todos os recursos que facilitaram a 

aprendizagem”. Esse é um diferencial, pois não adianta de nada a existência dos mais diversos 

recursos no ensino, se o profissional não dominá-los. O uso de diferentes metodologias, como 

a utilização de “imagens e experimentos é melhor de entender”, segundo E3 e de acordo com 

E14, possibilita “focar mais no conteúdo”. Conforme E4, “a aula fica mais criativa e legal” e 

E7 complementa dizendo que “ajuda na aprendizagem”. 

É importante frisar que as metodologias utilizadas nessa pesquisa como, aulas 

experimentais, uso de recursos multimídia, estudos de caso, uso do aplicativo WhatsApp 

Messenger foram todas inseridas nas Oficinas Temáticas, sendo esta a metodologia consolidada 

no nosso grupo de pesquisa LAEQUI/UFSM. 

Segundo Braibante e Pazinato, 

 

os resultados obtidos nos trabalhos desenvolvidos pelo LAEQUI constataram que as 

oficinas temáticas proporcionam: uma maior participação dos estudantes; momentos 

de discussão e trocas entre professor e aluno e entre os próprios alunos; aplicação dos 

conceitos em fatos do seu cotidiano, o que geralmente torna o processo de ensino e 

aprendizagem mais prazeroso e significativo para os estudantes (BRAIBANTE e 

PAZINATO, 2014, p.822). 

 

Cabe ressaltar a importância atribuída pelos estudantes e pela pesquisadora à utilização 

do aplicativo WhatsApp Messenger na dinamização da atividade referente ao Estudo de Caso. 

O E5, manifestando-se ao uso do aplicativo comenta que “é uma maneira prática que todo 

mundo tem acesso”. Importante fator para favorecer os estudos dos estudantes, o acesso.  

Por fim, o E19 com seu comentário: as “metodologias utilizadas foram adequadas e bem 

organizadas” fornece importantes elementos que permitem concluir esse Capítulo 4 com 

indicativos de dever cumprido. Dessa forma, fortalecem-se os importantes laços que devem ser 

estreitos e mantidos firmes, na relação ensino-aprendizagem, principalmente em Química. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da pesquisa de mestrado aqui descrita foi favorecer o ensino e a 

aprendizagem de Química, por meio de contextualizações entre os conteúdos científicos e a 

temática “tintas para tatuagem” para estudantes de 3ª série do Ensino Médio. 

Dentro desta perspectiva, considerou-se como problema de pesquisa: como favorecer 

o ensino e a aprendizagem significativa de Química, por meio de atividades 

contextualizadas entre os conteúdos científicos e a temática “tintas para tatuagem”? 

Na tentativa de responder essa questão e solucionar o problema dessa pesquisa foram 

cogitadas duas hipóteses: 

 O ensino e a aprendizagem significativa de Química poderão ser favorecidos pela 

utilização de diferentes metodologias de ensino. 

 A utilização da temática “tintas para tatuagem” na contextualização dos conceitos 

científicos de Química poderá favorecer a aprendizagem significativa dos estudantes do EM. 

Para tanto, foram planejadas ações factíveis para a concretização da pesquisa, de forma 

a conduzir estudos para o alcance dos objetivos propostos, respeitando-se suas complexidades, 

guiados também pelos objetivos específicos elaborados, que permitiram que esses estudos 

fossem organizados sistematicamente. 

A pesquisa foi desenvolvida em duas Etapas, sendo que na Etapa I buscou-se analisar 

as concepções de 15 tatuadores e 20 tatuados da cidade de Santa Maria, RS, sobre a importância 

de conhecer a composição química das tintas usadas em tatuagens; quais seus entendimentos 

sobre a composição química das tintas e os cuidados na aplicação das mesmas na pele. 

A opinião dos tatuadores e tatuados foi importante para esta pesquisa, pois a partir da 

análise de suas respostas aos questionários feitos obtiveram-se elementos que somaram-se aos 

já existentes, para as atividades futuras na Etapa II da pesquisa com os estudantes. Considerou-

se a pesquisa junto aos tatuadores e tatuados uma importante estratégia didática. Assim, 

segundo Chassot (1993, p.37), considerar a ciência como “uma linguagem para facilitar nossa 

leitura do mundo natural” e sabê-la como descrição do mundo natural ajuda na compreensão 

do ambiente que nos cerca. 

A Etapa II da pesquisa, aplicada com 20 estudantes de uma turma de 3ª série do EM foi 

desenvolvida durante 10 Intervenções, onde se organizaram duas OT, uma intitulada “Química 

das soluções e as tintas para tatuagem” e a outra “Química orgânica e as tintas para tatuagem”. 

Segundo os dados apresentados na análise e discussão dos resultados, item 4.2.7 e 4.2.8 do 
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Capítulo 4, onde registrou-se os resultados finais, todos os objetivos propostos nesta pesquisa 

foram alcançados. 

A aprendizagem dos conteúdos químicos por parte dos estudantes foi favorecida e 

significativa, pois foram contextualizados com uma temática motivadora e atrativa para os 

estudos, segundo a opinião dos estudantes, além da utilização de diferentes metodologias de 

ensino. Entre essas metodologias, destacaram-se as oficinas temáticas, onde estavam inseridas 

atividades experimentais, estudos de caso, bem como o uso de diferentes recursos e estratégias 

didáticas.  

A temática “tintas para tatuagem” permeou todas as atividades desenvolvidas nas 

oficinas temáticas. De acordo com Gil-Pérez et. al (2005), essas oficinas permitem que à medida 

que forem acontecendo, vários aspectos do dia a dia dos estudantes podem ser problematizados 

e trabalhados nas diferentes atividades propostas que compõem a oficina. Para Marcondes 

(2008), a utilização de temáticas no ensino de Química não é entendida como apenas um 

pretexto para a apresentação de conteúdos químicos, trata-se de abordar dados, informações e 

conceitos para que se possa conhecer a realidade e propor formas de intervir na sociedade.  

Neste contexto, acredita-se que a escolha em trabalhar com oficinas temáticas nesta 

pesquisa favoreceu o processo ensino-aprendizagem e propiciou também a interação entre 

estudante-estudante e estudante-pesquisadora, pois se buscou novas formas de comunicação 

com os estudantes, como a utilização do aplicativo Whatsapp Messenger, na dinamização da 

resolução do estudo de caso proposto a eles, visto que o ensino com base no diálogo e na 

utilização de temas é a proposta educacional de Paulo Freire. Além de motivá-los à participação, 

foram conduzidos de forma “divertida” ao mundo da pesquisa e como consequência, 

aprenderam. Cabe-se ressaltar que nessa pesquisa os estudantes conheceram e estudaram sobre 

QSC. 

Oportunizou-se também aos estudantes, com o uso da temática “tintas para tatuagem”, 

discussões relacionadas a outros componentes curriculares, como a biologia, abordando-se uma 

série de substâncias químicas presentes na pele, além da matemática, ao utilizarem-se cálculos 

relacionados às concentrações de soluções, bem como à análise das geometrias moleculares. 

As estratégias metodológicas adotadas nessa pesquisa propiciaram a apreensão de novos 

conhecimentos por parte dos estudantes e contribuíram para que desenvolvessem novas formas 

de estudar Química, fazendo relações entre seus conhecimentos prévios e os novos 

conhecimentos, na perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa preconizada por David 

Ausubel. 
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Assim, considerou-se que as atividades desenvolvidas nessa pesquisa estimularam os 

estudantes para o estudo da Química, pois acredita-se que ao apresentar novas estratégias 

metodológicas, com ênfase nas atividades experimentais, trabalhadas de forma a se perceber a 

estreita e importante relação com a teoria, bem como suas aplicações no dia a dia, a culminância 

se encontra na eficácia do trabalho docente e favorece a aprendizagem significativa. 

Trago comigo os ensinamentos de Paulo Freire, ao afirmar que: 

 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre 

B, mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona 

e desafia a uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre 

ele. Visões impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperanças ou 

desesperanças que implicitam temas significativos, à base dos quais se 

constituirá o conteúdo programático da educação. Um dos equívocos de 

uma concepção ingênua do humanismo está em que, na ânsia de 

corporificar um modelo ideal de “bom homem”, se esquece da situação 

concreta, existencial, presente, dos homens mesmos (FREIRE, 2013, 

p.116, grifo do autor). 

 

 É importante dizer, ao findar a escrita dessa dissertação, que a pesquisa desenvolvida 

foi mais uma significativa oportunidade para aprimorar minha prática pedagógica. As 

atividades que desenvolvi com os educandos, como grifa Paulo Freire, foram ocasiões de 

crescimento pessoal e profissional. E isso não seria possível sem compartilhar anseios, dúvidas, 

alegrias e certezas, que a meu ver, somente o trabalho pedagógico proporciona.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO AOS TATUADORES  

 

         UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                        QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

    

QUESTIONÁRIO - TATUADORES DE SANTA MARIA 

 

Ao cumprimentá-lo(a), apresentamos este questionário que faz parte do projeto de pesquisa: 

Ensino e aprendizagem de Química a partir da temática “tintas para tatuagem”. As informações 

prestadas serão muito úteis e usadas somente para fins de ensino e pesquisa. Salientamos que 

nenhum dado será divulgado sem sua autorização e agradecemos pela cooperação. 

Pesquisadora: Arlete PierinaCalderan (arletepcalderan@hotmail.com) 

Orientadora: Mara Elisa Fortes Braibante 

 

1. Há quanto tempo você trabalha como tatuador (a)? 

2. Qual é sua formação? 

(   ) Ensino fundamental completo (   ) Ensino fundamental incompleto 

(   ) Ensino médio completo           (   ) Ensino médio incompleto 

(   ) Ensino superior completo        (   ) Ensino superior incompleto    (   ) Pós-graduado(a) 

 

3. Qual o maior público que procura por seus serviços?  

(   ) Jovens entre 18 e 25 anos   (   ) Adultos entre 26 a 45 anos   (   ) Adultos acima de 46 anos 

 

4. Você já sofreu preconceito por ser tatuador (a) ou pelas tatuagens que possui? Ou atualmente, o 

trabalho de um (a) tatuador (a) e o uso de tatuagens é visto como forma de arte e expressão? 

5. É possível fazer tatuagem em qualquer parte do corpo? 

6. É possível utilizar anestesia? 

7. Algum cliente seu já apresentou alguma reação adversa em relação às tintas, como por 

exemplo, alergia? 

8. Na sua opinião, é importante para o(a) tatuador(a) conhecer a composição química das 

tintas para tatuagem? Justifique. 

9. Quais as cores de tintas são mais usadas nas tatuagens?  

10. Existe alguma restrição ao uso de tintas quanto a cor? 

11. Você acha importante o cliente ser informado e conhecer a composição química das tintas 

para tatuagens? Por quê? 

12. Quais os cuidados mais importantes que você acha que um tatuador deve ter em relação ao 

uso de tintas e aparelhos para tatuagens? 

13. Você costuma fazer uma entrevista prévia com seu cliente antes de iniciar o trabalho? 

Comente a respeito. 

14. Para ser um (a) tatuador(a), na sua opinião, há necessidade de cursos de formação, por 

exemplo, para se conhecer em que profundidade da derme deve-se impregnar com tinta?  

 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO AOS TATUADOS 

 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

      CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

 QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

QUESTIONÁRIO – TATUADOS 

 

Ao cumprimentá-lo(a), apresentamos este questionário que faz parte do projeto de pesquisa: 

Ensino e aprendizagem de Química a partir da temática “tintas para tatuagem”. As informações 

prestadas serão muito úteis e usadas somente para fins de ensino e pesquisa. Salientamos que 

nenhum dado será divulgado sem sua autorização e agradecemos pela cooperação. 

Pesquisadora: Arlete PierinaCalderan 

Orientadora: Mara Elisa Fortes Braibante 

 

1. Qual a sua idade atual e com quantos anos você fez a primeira tatuagem? 

 

2. O que o(a) motivou a fazer uma tatuagem? 

 

3. Sinta-se à vontade para relatar sobre a escolha do desenho de sua tatuagem. 

 

4. Você se arrependeu de ter feito a tatuagem? 

 

5. Você conhece a composição química das tintas usadas na sua tatuagem?  

 

6. Você acha importante o tatuador usar EPI (Equipamentos de Proteção Individual), bem como 

materiais esterilizados e/ou descartáveis? 

 

7. Você acha importante ser informado(a) pelo tatuador(a) sobre a composição química das tintas 

que serão utilizadas na sua tatuagem? Por quê? 

 

8. Quais os cuidados mais importantes que você acha que um tatuador deve ter em relação ao uso 

de tintas para tatuagens? 

 

9. Você apresentou alguma reação orgânica adversa em relação às tintas, por exemplo, alergia? 

 

10. Você já sofreu preconceito pela(s) tatuagem(s) que possui? 

 

11. Você acha que a tatuagem é encarada com preconceito? Ou atualmente o uso de tatuagens é 

visto como forma de arte e expressão? 

 

12. Você conhece técnicas de remoção de tatuagens? Escreva sobre o assunto. 
 

 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO GERAL INICIAL  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO 

EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

 

QUESTIONÁRIO GERAL INICIAL 

 

Ao cumprimentá-lo(a), apresentamos este questionário que faz parte do projeto de pesquisa: 

“Ensino e aprendizagem de Química a partir da temática tintas para tatuagem”. As informações 

prestadas serão muito úteis e usadas somente para fins de ensino e pesquisa. Salientamos que 

nenhum dado será divulgado sem sua autorização e agradecemos pela cooperação. 

Pesquisadora: Arlete PierinaCalderan (arletepcalderan@hotmail.com) 

Orientadora: Mara Elisa Fortes Braibante 

 

1º Bloco de Questões 

 

1. Você gosta de estudar química? 

2. Em sua opinião, por que se estuda química? É importante para você estudá-la? Por quê? 

3. Você consegue perceber a relação existente entre tudo o que você já aprendeu sobre química 

na escola com o seu dia a dia? 

4. Você acha que a Escola é uma instituição em que o sujeito somente aprende sobre assuntos 

específicos ou você tem outro conceito mais abrangente sobre o que se faz na Escola? 

5. Você já participou de aulas de química no laboratório? 

6. Qual a importância para você sobre aulas teóricas de química acontecerem em paralelo com 

aulas experimentais?  Comente. 

 

2º Bloco de Questões 

 

1. Você acha que existe Química envolvida nas tatuagens? 

2. Você conhece a composição química das tintas usadas para tatuagem? Caso a resposta for 

afirmativa, o que você conhece sobre o assunto?  

3. Quais as substâncias químicas que você acha que estão presentes nas tintas, mais 

especificamente nas tintas para tatuagem? 

4. Quais os cuidados mais importantes que você acha que se deve ter em relação ao uso da tinta? 

5. Você já ouviu falar em EPI (Equipamento de Proteção Individual)?  Em um laboratório de 

química, você acha importante o uso de EPIs? Comente e cite exemplos. 

6. Você conhece técnicas de remoção de tatuagens? Escreva sobre o assunto? Caso a resposta 

for afirmativa, você acha que existe química envolvida numa técnica de remoção de tatuagem? 

7. Você conhece a anatomia (formação) e fisiologia (funções) da pele? 

8. Você acha que existem substâncias químicas na pele? Quais? 

9. Você já ouviu falar em queratina, colágeno e elastina? Comente. 
 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO GERAL FINAL  

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PROGRAMA DE PÓS – GRADUAÇÃO 

                EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                  QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

Este questionário faz parte de uma pesquisa de mestrado do PPG em Educação em Ciências: 

Química da Vida e Saúde, da Universidade Federal de Santa Maria. Sua colaboração ao 

responder essas questões é muito importante para a conclusão das atividades. 

Pesquisadora: Arlete Pierina Calderan 

Orientadora: Mara Elisa Fortes Braibante 

 

QUESTIONÁRIO GERAL FINAL   

 

1) Você gostou das atividades desenvolvidas durante a pesquisa que envolveu os conteúdos de 

Química contextualizados com a temática “tintas para tatuagem”? Por quê? 

 

2) Você acha importante desenvolver os conteúdos específicos da disciplina de Química 

associados a uma temática? Como você avalia sua aprendizagem sob este aspecto? Melhora, 

dificulta ou é a mesma coisa? Justifique sua resposta. 

 

3) No início das atividades relacionadas a esse Projeto você respondeu se gostava ou não de 

estudar Química. E agora, sua aptidão aos estudos relacionados à Química, bem como a todos 

os necessários para sua compreensão aumentou, diminui, ou continua igual? Justifique sua 

resposta.  

 

4) Você acha que as metodologias adotadas pela professora ao desenvolver essa pesquisa foram 

adequadas, por exemplo: aulas experimentais, uso de recursos multimídia (data show), estudos 

de caso, uso do aplicativo WhatsApp Messenger? Comente sua reposta. 

 

5) Quais as substâncias químicas que você acha que estão presentes nas tintas, mais 

especificamente nas tintas para tatuagens? 

 

6) Você acha que existem substâncias químicas na pele? Cite algumas delas?  

 

7) Caso você já tenha observado a estrutura molecular de uma das substâncias existentes na 

pele humana, quais os grupos funcionais orgânicos estavam presentes? 

 

8) E agora, depois de participar das atividades relacionadas ao Projeto, o que você entende por 

pigmento ou corante? Qual sua função nas tintas? 

 

 

 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep 
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO INICIAL SOBRE SOUBILIDADE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

              PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

               QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 
 

Investigação da solubilidade de tintas para tatuagem em diferentes solventes. 

 

1) O que você entende por Solubilidade? 

 

 

2) Você acha que as tintas usadas para tatuagem são solúveis em água, álcool e óleo? Por quê? 

 

 

3) Quais as ligações químicas intermoleculares (entre moléculas) que você conhece? 

 

 

4) O que você entende por Polaridade? Você acha que a água é uma substância polar ou apolar? 

Justifique sua resposta. 

 

 

 

QUADRO PARA ANOTAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DA AULA 

 

 

Solvente + tinta  

para tatuagem 
Solúvel Insolúvel Fórmulas e Observações 

 

Água 
   

 

 

 

Etanol 

 

   

 

Hexano 

 

   

 

Óleo 
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APÊNDICE F - QUESTIONÁRIO FINAL SOBRE SOUBILIDADE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

            PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

              QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

      

   QUESTIONÁRIO FINAL 
 

Investigação da solubilidade de tintas para tatuagens em diferentes solventes. 

 
 

1) Você reformularia seu conceito inicial sobre Solubilidade, após a atividade experimental? 

Qual seria o conceito reformulado? Explique. 

 

 

 

2) Explique por que não ocorre solubilidade entre as tintas para tatuagens e o óleo? Quais as 

interações intermoleculares que ocorrem entre essas substâncias?  

 

 

 

3) Quais as ligações químicas intermoleculares (entre moléculas) que você conhece? 

 

 

 

4) Você está convencido(a) que a água é uma substância polar ou apolar? Justifique sua 

resposta. 
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APÊNDICE G – BATERIA DE EXERCÍCIOS SOBRE SOLUÇÕES 

 

BATERIA DE EXERCÍCIOS – SOLUÇÕES 

 

1. Calcule a concentração em g/L de uma solução de nitrato de potássio (KNO3) sabendo que 

ela encerra 60g do sal em 500 mL de solução. 

 

2. Uma bisnaga de xilocaína a 2% (anestésico local) de massa total de 250 g, apresenta quantas 

gramas de solvente? 

 

3. O ácido tartárico (C4H6O6), conservante usado em refrigerantes, pode ser obtido a partir da 

uva, durante o processo de fabricação do vinho. A concentração de ácido tartárico num 

refrigerante é 0,2 mol/L. A massa de ácido utilizada na fabricação de 10 000 L de refrigerante 

é, em gramas, igual a: 

a) 3.102    c)  2,0.103  e)1,5.104 

b) 2,0.104    d) 3,0.105 

 

4. (UC-Santos) Para adoçar 500mL de uma limonada, utilizou-se 68,4g de sacarose 

(C12H22O11). Determine a molaridade da sacarose nesta limonada.   

a) 0,4 mol/L b) 0,2 mol/L  c) 0,14 mol/L  d) 0,3 mol/L 

 

5. O soro caseiro recomendado para evitar a desidratação infantil, consiste em uma solução 

aquosa de cloreto de sódio (3,5 g/L) e de sacarose (11,0 g/L). As concentrações, em mol/L do 

cloreto de sódio e da sacarose nessa solução valem respectivamente: 

a) 0,190 e 0,064  b)  0,060 e 0,032  c)  0,380 e 0,128; 

d)     0,760 e 0,032  e)  0,950 e 0,064 

 

6. (FUVEST-SP) A molaridade (M) de uma solução de ácido sulfúrico de concentração 40 % 

em massa e de d = 1,4 g/mL 

a)5,7  b)11  c)14  d)28  e)42 

 

 7. São dissolvidos 50g de um sal em 200 g de água, originando uma solução cuja densidade é 

de 1,2 g/cm3. Determine a concentração comum dessa solução. 

 

8.Uma solução contendo 5 mL de NaCl 1 mol/L é diluída com água suficiente para atingir  o 

volume de 500 mL. A concentração desta nova solução é: 

a) 0,002 mol/L b) 0,01 mol/L        c) 0,05 mol/L   d) 0,50 mol/L e) 10 mol/L 

 

9. Deseja-se preparar uma solução 1 M de NaOH, partindo de 400 mL de uma solução 1,5 M 

dessa base. Que volume de água deve ser adicionado? Qual o volume da solução 1 M obtida? 

 

10. Pode-se obter magnésio a partir da água do mar, que contém íons Mg²+ na concentração de 

1,2 g/L. Nessas condições, para obter 6,0 kg de Mg, uma indústria química tem de utilizar: 

a) 5.000 L de água do mar. 

b) 7.000 L de água do mar. 

c) 9.000 L de água do mar. 

d) 20.000 L de água do mar. 

e) 50.000 L de água do mar. 
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APÊNDICE H - QUESTIONÁRIO INICIAL SOBRE IDENTIFICAÇÃO DE ÍONS 

 

     UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                   QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

         

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 
Identificação de íons de metais de sais e nos pigmentos das tintas para tatuagem 

Teste de Chama 

1) Você sabe o que são cátions? Comente sua resposta e cite exemplos de cátions. 

 

 

2) Os fogos de artifício são coloridos. A que você atribui às diferentes cores visualizadas na 

queima dos fogos de artifício? 

 

 

3) O que você acha que acontecerá quando submetermos à chama, amostras de diferentes 

substâncias(sais) , bem como algumas gotas de tintas para tatuagem? 

 

 

4) Quais os elementos químicos você julga estar presentes nas tintas para tatuagem? 
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APÊNDICE I - QUESTIONÁRIO FINAL IDENTIFICAÇÃO DE ÍONS  

 
 

     UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

     CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                  QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

                   

QUESTIONÁRIO FINAL 

 
Identificação de íons de metais de sais e nos pigmentos das tintas para tatuagem 

Teste de Chama 

 

1)  Após você ter feito o experimento e identificado vários cátions presentes em sais e nas tintas 

de tatuagem, o que você entende por cátion? Comente sua resposta e cite exemplos. 

 

2) Os fogos de artifício são coloridos. A que você atribui às diferentes cores visualizadas na 

queima dos fogos de artifício? 

 

3) Por que você acha que visualizamos cores diferentes quando submetemos à chama, amostras 

de diferentes substâncias (sais), bem como resíduos de tinta para tatuagem? 

 

4) Quais os elementos químicos você percebeu que estavam presentes nas tintas para tatuagem? 

 

5) O que você entende por cátion? 

 

6) Ao lado está representada a estrutura molecular  

do pigmento azul (Phthalocyanine blue),usado na 

tinta para tatuagem dessa cor. Pergunta-se: 

 

5.1) Além do elemento químico cobre, quais os outros  

elementos estão presentes nessa estrutura molecular? 

  

5.2) Qual a fórmula molecular desse composto? 

 

5.3) Respeitando a tetravalência do carbono, quantos átomos de “H” estão presentes na sua 

estrutura molecular? 

 

5.4) Qual o metal você percebe estar presentes na estrutura molecular desse pigmento? 

N 

C u 

N 

N 
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APÊNDICE J – QUESTIONÁRIO INICIAL TESTE DE JONES 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                  QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

       

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 
Intervenção 7 – Identificação do Grupo Funcional Hidroxila (-OH) pelo Teste de Jones 

 

1) O que você entende por funções orgânicas? Cite exemplos caso você conheça alguma. 

 

2) Qual o grupo funcional orgânico que identifica um Álcool? 

 

3) Você acha que as tintas usadas para tatuagem apresentam em sua composição compostos 

orgânicos? Por quê? 

 

4) Caso a resposta da questão 3 for “sim”, você acha que nas tintas para tatuagem há a presença 

de um certo tipo de Álcool? Por quê? 

 

5) Represente a estrutura molecular de um Álcool, a partir dos conhecimentos que você já 

adquiriu nas aulas regulares de Química. 

 

6) Abaixo está representada a estrutura molecular de um pigmento, o “negro de  fumo“,  

pigmento preto, presente nas tintas para tatuagem. Identifique por meio de um círculo o átomo 

ou o grupo de átomos que representa o álcool. 

 

 
 

7) O pigmento de cor preta, o “negro de fumo“ é representado pelo código CI 77266. Você sabe 

o que isso significa. Caso afirmativo, comente sua resposta. 
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APÊNDICE K – QUESTIONÁRIO FINAL TESTE DE JONES 

 

       UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

       CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

                  PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                     QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 

 Intervenção 7 - Identificação do Grupo Funcional Hidroxila (-OH) pelo Teste de Jones 

 

1) Ao realizar o Teste de Jones na identificação da presença do grupo Hidrpxila nos Álcoois, 

na aula de Química da semana anterior a essa, você lembra em que substância ele deu positivo?  

 

a) (    ) água  (    ) glicerina  (    ) etanol 

 

 

2) Caso tenha dado positivo em alguma das substâncias apresentadas na questão 1, como você 

explica esse fato? 

 

 

3) Observando o rótulo e a bula da tinta para tatuagem da marca Electri-ink®, o item 

composição do produto está escrito: água deionizada, surfactante não iônico, glicerina vegetal 

USP, propileno glicol USP e pigmentos. Pergunta-se: 

 

a) Quais desses compostos pertencem à função Álcool? 

 

b) Por que você chegou a essa conclusão? 

 

 

4) Abaixo estão representadas estruturas moleculares de Álcoois. Classifique-os em primário, 

secundário e terciário e diga em qual deles o Teste de Jones daria positivo. Justifique sua 

resposta. 

 

CH3      CH2       CH2     OH

CH3      CH        CH2      CH3

OH
H3C

C
CH3

OH

CH3
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APÊNDICE L – QUESTIONÁRIO INICIAL SOBRE ESTERIFICAÇÃO 

 

 

     UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

      CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

    PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                   QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

QUESTIONÁRIO INICIAL 

 

Intervenção 8 - Reação de Esterificação 

 

1) O que você entende por Função Orgânica? 

 

2) O diluente utilizado por tatuadores nas tintas para tatuagem 

apresenta o composto orgânico representado pela estrutura molecular 

ao lado. A que função orgânica você acha que esse composto 

pertence? 

 

3) Você acha que as tintas usadas para tatuagem apresentam em sua composição compostos 

orgânicos? Por quê? 

 

4) Abaixo estão representadas fórmulas estruturais moleculares de compostos orgânicos. 

Diferencie-os em suas funções orgânicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Hoje será realizada uma atividade experimental chamada: reação de esterificação de Fischer. 

O que você entende por reação química? 

 

 

6) No caso específico da reação de esterificação, qual o 

produto você acha que será obtido? 

 

 

7) Ao lado está representada a estrutura molecular de um 

pigmento orgânico (Napthol Red), pigmento vermelho, 

presente na tinta para tatuagem. Identifique por meio de um 

círculo o átomo, ou o grupo de átomos que representa a função 

éter. 

H3C

CH

C
H2

OH

OH

H2C OHH3C

H3C C

OH

O
OH

a) b)

e)
d)

c)

OH

H3C

CH

C
H2

OH

OH

f)

O

OH

O

O

N

NH

NH2

O

H
N

O

O

O
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APÊNDICE M – RESUMO DAS FUNÇÕES ORGÂNICAS OXIGENADAS 

 

 

      UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA   

      CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                 QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

 

QUADRO RESUMO DE FUNÇÕES ORGÂNICAS OXIGENADAS 

 

FUNÇÃO FÓRMULA GERAL COMO IDENTIFICAR  EXEMPLOS 

ÁLCOOIS (ol) R OH  

Apresentam o grupo  

oxidrila (-OH) ligado  

a carbono saturado. 

 
H2C OHH3C  

ÁCIDOS  

CARBOXÍLICOS 

       (óico) 

R C

OH

O

 

Apresentam o grupo  

carboxila, como grupo 

 de “ponta” de cadeia. H3C C

OH

O

 

ÉSTERES  (ato) R C

O

O

R'
 

Apresentam o grupo  

funcional éster entre  

átomos de carbono  

(grupo de “meio”  

na cadeia carbônica) 

H3C C

O

O

CH3  

ÉTERES  (óxi) R

O

R'
 

Apresentam um átomo  

de “O” entre átomos  

de carbono. 
H3C

O

CH3  

ALDEÍDOS   (al) R C

H

O

 

Apresentam o grupo  

aldoxila como grupo 

 de “ponta” de cadeia. H3C C

H

O

 

CETONAS  (ona) 

 

R

C

R'

O  

Apresentam o grupo  

carbonila entre dois  

átomos de carbonos. 

CH3

C

H3C

O  

FENÓIS (hidróxi) 

OH

 

Apresentam oxidrila  

ligada diretamente  

ao carbono  

do anel aromático. 

OH
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REAÇÃO DE ESTERIFICAÇÃO DE FISCHER  

Atividade Experimental 

 

ÁCIDO CARBOXÍLICO    +   ÁLCOOL  ÉSTER    +    ÁGUA 

Ex 1) 

O

O

HO O   +   H2O

Álcool isoamílico       +    Ácido acético                Acetato de isoamila                    Água +

OH

 

Ex 2) 

O

O

HO O   +   H2O

Álcool      etílico      +    Ácido acético                Acetato de etila          Água +

OH  +

 

 

Ex 3) 

H3C OH

Álcool metílico      +    Ácido salicílico                Salicilato de metila          Água +

OH  +
C

O

OH

O
C

O

OH

H3C
+    H2O
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APÊNDICE N - QUESTIONÁRIO FINAL SOBRE ESTERIFICAÇÃO 

 

 

     UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

     CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

                 PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                   QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

 

QUESTIONÁRIO FINAL 

 
  Reação de Esterificação 

 

1) Você reformularia o conceito dado inicialmente sobre função orgânica? Como seria? 

 

2) Qual o grupo funcional orgânico que identifica Álcool, Ácido Carboxílico e Éster?  

 

3) Você acha que as tintas usadas para tatuagem apresentam em sua composição compostos 

orgânicos? Por quê? 

 

4) Abaixo estão representadas estruturas moleculares de diferentes compostos orgânicos. 

Diferencie-os em suas funções orgânicas. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5) Depois de executar o experimento onde visualizou-se a ocorrência de uma reação de 

esterificação de Fischer, responda o que você entende por reação 

química? 

 

6) No caso específico da reação de esterificação, qual o produto 

formado? E onde os ésteres são encontrados na natureza? 

 

7) Ao lado está representada a estrutura molecular de um 

pigmento orgânico (Napthol red), presente nas tintas para 

tatuagem. Identifique por meio de um círculo o átomo, ou o grupo 

de átomos que representam as funções orgânicas presentes. 

 

 

 

N

NH

NH2

O

H
N

O

O

O

H2C OHH3C

H3C C

OH

O
OH

a) b)

e)
d)

c)

OH

H3C

CH

C
H2

OH

OH

f)

O

OH

O

O
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APÊNDICE O – PROCESSO DA COR - TESTE DE CHAMA 

 

 

       UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

       CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

                    PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                      QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

 

 

TESTE DE CHAMA – explicações 

 

A tinta para tatuagem de coloração azul tende a produzir uma chama verde azulada 

devido à presença de átomos de cobre no corante. Outras comparações com soluções puras de 

sais contendo esse metal evidenciam a presença desse íon nessa tinta. 

As diferentes cores visualizadas são resultados do efeito chamado transição eletrônica. 

De acordo com o modelo atômico de Bohr, representado abaixo, sabe-se que a eletrosfera do 

átomo é dividida em camadas e em cada camada os elétrons possuem um nível de energia 

diferente (os subníveis), sendo a primeira camada o nível mais baixo e a última o mais alto. 

A explicação para o aparecimento da cor da chama se dá a nível atômico. Com o 

aquecimento consegue-se fornecer energia para os elétrons das substâncias testadas, dessa 

forma, esses elétrons saltam de uma camada mais interna para outra mais externa, onde, 

apresentam um nível de excitação maior, mas esse estado é instável e temporário. Por esse 

motivo, os elétrons tendem a retornarem para suas órbitas de origem, para um estado mais 

estável. E para esse processo, os elétrons precisam liberar o excesso de energia, fazendo isso na 

forma de luz visível, cujo comprimento de onda corresponde a uma determinada cor. Essa cor 

é característica da espécie do cátion.  As diferenças de cores variam de acordo com o tipo de 

elemento químico, pois apresentam camadas eletrônicas, bem como, número de elétrons 

diferentes. Por exemplo, o sódio (Na) amarelo; cobre (Cu) verde azulado; cálcio (Ca) e 

estrôncio (Sr) vermelho; lítio (Li) e potássio (K) rosa; magnésio (Mg) branco brilhante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elétron
absorve energia

emissão de luz
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APÊNDICE P – EXERCÍCIO DE IDENTIFICAÇÃO DE FUNÇÕES ORGÃNICAS  

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

Identificar as funções orgânicas presentes nas substâncias químicas a seguir, representadas 

por suas estruturas moleculares de funções mistas. 

 

a) Fibras de colágeno 

 

 

 

 

 

 

b) Pigmento verde (Phthalocyanine Green)                   c) Pigmento amarelo                                               

 

 

 

 

 

 

 

d) Molécula de melanina                                                     e) Pigmento vermelho 

 

 

 

 

 

 

N

Cu

N

N

N

NN

N

N

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl
Cl Cl

Cl

Cl

Cl

N

O

O

O

N

N

O

HN

O

O

H2N CH C

H

OH

O

HN

C OH

O

HN

C OH

O

OH

+ +

Glicina                      +     Prolina             +       Hidroxiprolina

Fibras de Colágeno(~ 1000 aa)

N N

HOCl

O2NO

N N N

O O
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ANEXO A – CÓDIGO DE ÉTICA DA PESQUISA/UFSM 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

 

    UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

    CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

                  PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

        QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS TATUADORES 
 

Título do projeto: Ensino e aprendizagem de Química a partir da temática “tintas para 

tatuagem” 

Pesquisador responsável: Mara Elisa Fortes Braibante 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Departamento de Química  

Telefone para contato: (55) 3220-8762  

Pesquisadores participantes: Arlete Pierina Calderan e Mara Elisa Fortes Braibante 

 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) em uma pesquisa. Antes 

de concordar em participar, é importante que você entenda as informações e instruções contidas 

neste documento. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, caso aceite participar do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Caso você se recuse a participar, não será penalizado de forma 

alguma.  

A pesquisa intitulada: “Ensino e Aprendizagem de Química a partir da temática “Tintas 

para Tatuagem”, tem o objetivo específico voltado ao ensino de química e pesquisar novas 

formas de contribuir para a aprendizagem dos estudantes do ensino médio. 

No início da pesquisa serão aplicados dois questionários: um deles aos profissionais que 

trabalham com tatuagens, os tatuadores, e outro às pessoas tatuadas, nos quais você estará 

incluído, e sendo convidado a responder esse questionário, pois pensamos que sua opinião é 

muito relevante para a pesquisa, visto que a escola, para se fortalecer, precisa observar 

contextos sociais, históricos e culturais, também na comunidade. 

 A opinião dos profissionais que trabalham com tatuagens, e também aos que optaram 

por fazê-la (tatuados) é muito importante, visto que atualmente fala-se em um ensino de ciências 

com as dimensões CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente).  

Estamos pesquisando novas estratégias de abordagem dos conteúdos científicos nessas 

dimensões. Essa temática foi escolhida por ser bastante presente na atualidade. O objetivo é 

usar essa temática para, não somente abordar os aspectos químicos, com estudantes do ensino 

médio, mas também os biológicos e físicos, fazer experimentos simples no laboratório de 

ciências; proporcionar aos envolvidos nos trabalhos uma aprendizagem significativa. 

Sua opinião como tatuador, profissional das tatuagens é muito importante, bem como a 

importância que você atribui ao conhecimento da composição química das tintas, qual o público 

que mais procura por seus serviços (faixa etária), o uso de EPI, seu conhecimento sobre técnicas 

de remoção das tatuagens, e sua opinião quanto a arte de tatuar. 

Desde já, esclarecemos que todas as respostas dadas, são de livre e espontânea vontade, 

sendo que, em nenhum momento a intenção é de provocar qualquer mal estar ou 

constrangimento, sobre, por exemplo, o possível desconhecimento, de algum termo científico 

usado nas perguntas. Ficamos sim, muito gratos pelas respostas dadas, e pela disponibilidade, 

podendo desistir de responder ao questionário a qualquer tempo, mantendo o anonimato. 
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Riscos: esta pesquisa implica em riscos mínimos, talvez certa fadiga durante o 

preenchimento dos questionários, ou talvez  certo constrangimento, pelo desconhecimento de 

alguns termos relacionados aos assuntos específicos de química, e/ou da constituição da pele. 

Para o preenchimento dos questionários, você e os participantes terão orientação, e receberão 

uma cópia impressa em mãos, diretamente por uma das  pesquisadoras, proponentes dessa 

pesquisa, pois esta irá entregar o questionário, no endereço, ou seja, no estúdio de tatuagem. 

Ainda, a mesma pesquisadora ficará responsável, para recolher esse questionário, no mesmo 

endereço, ao término de seu preenchimento, e com horário marcado pelo tatuador, pessoalmente 

ou por telefone. 

Benefícios: ao fazer parte desta pesquisa, você estará inserido em um contexto que 

favorece a relação de ensino-aprendizagem de química, para estudantes do ensino médio, e 

ajudando-os a perceberem que existem relações entre o que se aprende na escola com as 

profissões que os mesmos optarem em se especializar no futuro. 

É assegurado o sigilo com relação aos seus dados e às informações coletadas nos 

questionários. Também é assegurada para você a opção de retirar este consentimento a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo.  

As informações coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para a execução deste 

projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas 

na sala 2120, prédio 18, no Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), por um período de cinco anos, sob a responsabilidade dos pesquisadores. Após este 

período, os dados serão destruídos.  

Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa 

em qualquer momento com o professor/pesquisador responsável.  

 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar deste estudo, como sujeito. Fui suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Ensino e Aprendizagem de Química 

a partir da temática Tintas para Tatuagens”.  

Eu discuti com a mestranda Arlete Pierina Calderan sobre minha decisão em participar 

nesse estudo, respondendo aos questionários. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades.  

_______________________________________ 

Local e data: 

________________________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo.  

Santa Maria __27__, de __maio___ de 2016 

 
Pesquisador responsável 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep 
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ANEXO C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

                   UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE     

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS TATUADOS 
 

Título do projeto: Ensino e Aprendizagem de Química a partir da temática “tintas para 

tatuagem” 

Pesquisador responsável: Mara Elisa Fortes Braibante 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Departamento de Química  

Telefone para contato: (55) 3220-8762  

Pesquisadores participantes: Arlete PierinaCalderan e Mara Elisa Fortes Braibante  

 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário (a) em uma pesquisa. Antes 

de concordar em participar, é importante que você entenda as informações e instruções contidas 

neste documento. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, caso aceite participar do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Caso você se recuse a participar, não será penalizado de forma 

alguma.  

A pesquisa que traz o título: “Ensino e Aprendizagem de Química e a temática “Tintas 

para Tatuagens”, tem o objetivo específico voltado ao ensino de química, e busca pesquisar 

novas formas de contribuir para a aprendizagem dos estudantes do ensino médio, em Química. 

No início da pesquisa serão aplicados dois questionários: um deles aos profissionais que 

trabalham com tatuagens, os tatuadores, e outro às pessoas tatuadas, nos quais você estará 

incluído, e sendo convidado a responder esse questionário, pois pensamos que sua opinião é 

muito relevante para a pesquisa, visto que a escola, para se fortalecer, precisa observar 

contextos sociais, históricos e culturais, também na comunidade. 

 A opinião dos profissionais que trabalham com tatuagens, e também aos que optaram 

por fazê-la (tatuados) é muito importante, visto que atualmente fala-se em um ensino de ciências 

com as dimensões CTSA (ciência, tecnologia, sociedade e ambiente).  

Estamos pesquisando novas estratégias de abordagem dos conteúdos científicos nessas 

dimensões. Essa temática foi escolhida por ser bastante presente na atualidade. O objetivo é 

usar essa temática para, não somente abordar os aspectos químicos, com estudantes do ensino 

médio, mas também os biológicos e físicos, fazer experimentos simples no laboratório de 

ciências; proporcionar aos envolvidos nos trabalhos uma aprendizagem significativa. 

Sua opinião como tatuado, ou usuário de tatuagem é bastante relevante, bem como  seu 

conhecimento sobre a composição química das tintas, idade de sua primeira tatuagem, o 

arrependimento por fazê-la, ou não, a importância atribuída ao uso de EPI, seu conhecimento 

sobre técnicas de remoção das tatuagens, e sua opinião quanto a arte de tatuar. 

Desde já, esclarecemos que todas as respostas dadas, são de livre e espontânea vontade, 

podendo desistir de responder a este questionário, a qualquer tempo, mantendo o anonimato, 

sendo que, em nenhum momento a intenção é de provocar qualquer mal estar ou 

constrangimento, sobre, por exemplo, o desconhecimento de algum termo científico usado nas 

perguntas. Ficamos sim, muito gratos pelas respostas dadas, e pela sua disponibilidade. 

Riscos: esta pesquisa implica em riscos mínimos, talvez certa fadiga durante o 

preenchimento dos questionários, ou talvez certo constrangimento, pelo desconhecimento de 
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alguns termos relacionados aos assuntos específicos de química, e/ou da constituição da pele. 

Para o preenchimento dos questionários, você e os participantes terão orientação, e receberão 

uma cópia impressa em mãos, diretamente pela pesquisadora proponente dessa pesquisa, sendo 

que a mesma ficará responsável, para recolher esse questionário, ao término de seu 

preenchimento. 

Benefícios: ao fazer parte desta pesquisa, você estará inserido em um contexto que 

favorece a relação de ensino-aprendizagem de química para estudantes do ensino médio, e 

ajudando-os a perceberem que existe relações entre o que se aprende na escola com as 

profissões que os mesmos optarem em se especializar no futuro. 

É assegurado o sigilo com relação aos seus dados e às informações coletadas nos 

questionários. Também é assegurada para você a opção de retirar este consentimento a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo.  

As informações coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para a execução deste 

projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas 

na sala 2120, prédio 18, no Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), por um período de cinco anos, sob a responsabilidade dos pesquisadores. Após este 

período, os dados serão destruídos.  

Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa 

em qualquer momento com o professor/pesquisador responsável.  

 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar deste estudo, como sujeito. Fui suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Ensino e Aprendizagem de Química 

a partir da temática Tintas para Tatuagens”.  

Eu discuti com a mestranda Arlete Pierina Calderan sobre minha decisão em participar 

nesse estudo, respondendo aos questionário. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades.  

Local e data: 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável:  

__________________________________________________ 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo.  

Santa Maria, 27  de maio  de 2016 

 
_________________________________________  

Pesquisador responsável  

 

 

 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep 
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ANEXO D - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

CENTRO DE CIÊNCIAS NATURAIS E EXATAS 

PPG EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS: 

                   QUÍMICA DA VIDA E SAÚDE 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AOS ESTUDANTES 

 

Título do projeto: Ensino e aprendizagem de Química a partir da temática “tintas para 

tatuagem”. 

Pesquisador responsável: Mara Elisa Fortes Braibante 

Instituição/Departamento: Universidade Federal de Santa Maria/Departamento de Química  

Telefone para contato: (55) 3220-8762  

Pesquisadores participantes: Arlete Pierina Calderan e Mara Elisa Fortes Braibante 

 

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário(a) em uma pesquisa. Antes 

de concordar em participar, é importante que você entenda as informações e instruções contidas 

neste documento. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, caso aceite participar do 

estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável. Caso você se recuse a participar, não será penalizado de forma 

alguma.  

Através desta pesquisa: “Ensino e Aprendizagem de Química e a temática “Tintas para 

Tatuagens”, pretende-se avaliar as contribuições para a relação ensino e aprendizagem na 

disciplina de Química, especificamente, a partir das percepções e concepções iniciais dos 

participantes, nos quais você estará incluído.  

No início da pesquisa será aplicado um questionário inicial geral, a fim de avaliar as 

principais dificuldades dos estudantes em relação, principalmente, aos conteúdos científicos de 

química, que serão abordados através de atividades diferenciadas, durante as Oficinas 

Temáticas. E ao final de todas as intervenções com os estudantes, será aplicado outro 

questionário geral final, para verificar a possível apreensão dos novos conhecimentos. 

Durante as Oficinas Temáticas serão executadas também, atividades experimentais no 

laboratório de ciências da escola, sobre análise das tintas para tatuagem.  

 

Riscos: Esta pesquisa implica em riscos mínimos, talvez certa fadiga durante a execução 

da parte experimental, preenchimento dos questionários ou realização das atividades. Para as 

atividades experimentais, você e os participantes terão orientação, acompanhamento e itens de 

segurança necessários. Assegura-se aos participantes, que as substâncias químicas que serão 

utilizadas nos experimentos terão concentração diminuída, ou seja, os experimentos serão 

executados com soluções diluídas, evitando os riscos. Os experimentos serão todos na presença 

do professor regente de classe, sendo este professor, também um dos autores deste projeto de 

pesquisa. 

 

Benefícios: Ao fazer parte das etapas desta pesquisa, você estará inserido em um 

contexto que favorece a relação dos conhecimentos químicos com seu cotidiano, bem como 

receberá orientações com relação à composição química das tintas para Tatuagens com o intuito 

de favorecer seu aprendizado de Química e sua formação cidadã, ao mesmo tempo abordar 
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questões relacionadas à ciência, tecnologia, sociedade, e ambiente, num contexto de ser um 

sujeito ativo na tomada de decisão, quando a abordagem envolver questões sociocientíficas. 

É assegurado o sigilo com relação aos seus dados e às informações coletadas nos 

questionários. Também é assegurada para você a opção de retirar este consentimento a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo.  

As informações coletadas serão utilizadas única e exclusivamente para a execução deste 

projeto. As informações somente poderão ser divulgadas de forma anônima e serão mantidas 

na sala 2120, prédio 18, no Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), por um período de cinco anos, sob a responsabilidade dos pesquisadores. Após este 

período, os dados serão destruídos.  

Você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da pesquisa 

em qualquer momento com o professor/pesquisador responsável.  

 

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar deste estudo, como sujeito. Fui suficientemente informado a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Ensino e Aprendizagem de Química 

a partir da temática Tintas para Tatuagens”.  

 

Eu discuti com a mestranda Arlete Pierina Calderan sobre minha decisão em participar 

nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a 

serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de 

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas.  

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades.  

 

_______________________________________ 

                                                            Local e data 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do sujeito ou responsável 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo.  

 

Santa Maria, 27 de maio de 2016 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Pesquisador responsável 

 

 
 

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: Comitê de Ética em 

Pesquisa – UFSM - Cidade Universitária - Bairro Camobi, Av. Roraima, nº1000 - CEP: 97.105.900 Santa Maria 

– RS. Telefone: (55) 3220-9362 – Fax: (55)3220-8009 Email: comiteeticapesquisa@smail.ufsm.br. Web: 

www.ufsm.br/cep 
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ANEXO E - TERMO DE AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 
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ANEXO F - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE A TATUADORES E TATUADOS 
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ANEXO G - TERMO DE CONFIDENCIALIDADE AOS ESTUDANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


