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APRESENTAÇÃO
A I Semana da Química surge da necessidade de aproximar os nossos estudantes da Licenciatura
em Química com ênfase em Ciências da Natureza de profissionais de outras instituições, além de
promover um ambiente acadêmico de descontração e troca de saberes. Entendemos que esse tipo de
evento científico é altamente eficiente na comunicação do conhecimento visto o ritmo crescente do
desenvolvimento da ciência e, portanto, um meio de divulgação e assimilação de novos
conhecimentos.
Durante essa semana, tivemos palestras e mesas-redondas ministradas por profissionais de
instituições externas renomadas como UEL, UEM, entre outras. Também participamos de
apresentações de trabalhos acadêmicos dos nossos estudantes na modalidade oral e banner. Todas as
atividades envolveram pesquisadores, professores e estudantes de toda a região do Norte Pioneiro,
com uma média de público diário de 120 pessoas. Além da programação acadêmica, assistimos
apresentações culturais e socializamos em coffee breaks realizados com o auxílio de parcerias.
Em tempos de falta de valorização da educação e com quase nenhum recurso, pudemos fazer
um evento fantástico, para todos os envolvidos: comissão organizadora, participantes e ministrantes.
Todos saímos transformados pelo conhecimento adquirido e pela troca de experiências. Seguimos na
resistência de ofertar uma educação pública e de qualidade, que não é menos do que os nossos
estudantes e comunidade merecem.
O meu sentimento ao escrever essa apresentação é de uma imensa gratidão por estar
realizando o modelo de educação que eu acredito: autônomo, de troca e crítico. É através de eventos
acadêmicos que temos a oportunidade de ouvir algo diferente e compartilhar os nossos estudos,
pesquisas e ações de extensão. Com isso, são fomentadas novas ideias e nos dá um novo fôlego para
continuar o nosso trabalho.

Flavia Torres Presti
Coordenadora do evento
Coordenadora da Licenciatura
em Química com ênfase em
Ciências da Natureza
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A DIFICULDADE DO ENSINO DE QUÍMICA PARA CEGOS
Débora dos Santos Gonçalves Leite1
Fernanda dos Santos Madeira 2
1,2

IFPR – Campus Jacarezinho

No Brasil, constata-se um grande número de pessoas com deficiência visual,
caracterizada desde a baixa visão até a cegueira. Essa parcela da população pode
ser considerada parte do público alvo da educação inclusiva, entendida como a
inserção de alunos com necessidades educacionais especiais, em todos os seus
níveis, na rede comum de ensino, para atender a lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional. Com base nesta temática, foram pesquisadas informações em
estudos científicos, publicados em congressos de ensino de química e que fossem
referentes ao ensino de química para cegos, com o objetivo de encontrar práticas e
métodos pedagógicos que favoreçam o ensino para tais estudantes. Observou-se que
no processo de aprendizagem do cego, no campo da química, a principal dificuldade
está em relacionar a teoria estudada em sala de aula com a realidade a sua volta, isso
ocorre porque a teoria exige a abstração e o domínio da linguagem da química. Nessa
perspectiva, foram encontradas algumas soluções para amenizar tais dificuldades,
como o Atendimento Educacional Especializado, que pode acontecer no contra turno
em salas de recursos, um espaço organizado com materiais didáticos, pedagógicos,
equipamentos e profissionais com formação para o atendimento necessário a esses
estudantes. Além disso, foi verificado o uso da tecnologia assistiva (TA), um recurso
que permite neutralizar algumas barreiras originadas pela cegueira; como exemplo, já
foram relatadas práticas docentes com a utilização de uma tabela periódica assistiva,
em material de alto-relevo e em Braile. No entanto, apesar do processo inclusivo nas
instituições de ensino serem assegurados pela lei, na prática isso não se efetiva, e a
realidade são muitas escolas brasileiras que não dispõem de quaisquer recursos.
Além da defasagem de recursos em relação ao contingente total dos estudantes, o
das escolas que possuem materiais inclusivos não contam com a organização e
espaço físico adequados. Somado a estes fatores, a falta de conhecimento e
capacitação dos docentes são pontos que devem ser levados em consideração, pois
ainda são raras as práticas inclusivas nos cursos de licenciatura em Química. Em vista
dos fatos mencionados, nota-se que a escassez recursos capazes de atender
estudantes com cegueira, dificulta o mínimo domínio da Química por parte dos
discentes em tal condição. Dessa maneira, o desafio dos profissionais da educação é
na busca por caminhos alternativos que facilitem as práticas inclusivas é vasto,
abrangendo alternativas como a confecção de materiais pedagógicos e o uso diário
da criatividade durante suas aulas.
Palavras-chave: Educação; Inclusão; Ciências.
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A EDUCAÇÃO NO CAMPO E O MOVIMENTO SEM TERRA
Gabriel Eduardo Pereira1
Silvia de Assis Juliano1
Bruna Gomes Delanhese2
IFPR – Campus Jacarezinho
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Esta pesquisa tem por objetivo informar e apresentar a educação no âmbito do
movimento sem terra, exibindo e desvendando algumas ideias a respeito deste projeto
de educação, demonstrando quais os desafios na preparação destes estudantes.
Assim, a metodologia utilizada foi bibliográfica e documental. O trabalho versa sobre
a Educação do Campo no contexto da educação brasileira, tecendo questões
históricas, políticas e legais. A pesquisa transitou na história, nas políticas públicas e
no amparo legal referente à Educação do Campo. A fim de trabalhar no projeto de
educação no campo, alguns autores se destacaram para trazerem à luz das decisões
das grades curriculares a educação no campo e desmitificam paradigmas sobre o
perfil do homem do campo, caracterizando o indivíduo em sua totalidade considerando
o contexto do ambiente que vive, empoeirando o homem do campo, trazendo uma
educação no campo e do campo. Defendendo e mostrando que o cidadão que vive
no campo é um cidadão de direito e assim o sendo a educação de qualidade e digna
deve chegar até o campo. No campo, os educadores possuem um papel muito mais
do que somente repassar conteúdos pré-estabelecidos, mas sim devem contribuir
para a formação do cidadão e acrescentar conhecimento aos saberes populares que
esses cidadãos já possuem, potencializando o conhecimento crítico e científico desse
cidadão. Assim para garantir que o processo de educação no campo, as escolas
itinerantes foram criadas nesta esfera do movimento sem-terra para assegurar o
direito à educação para as pessoas em situação de itinerância, enquanto estão
lutando pela terra existe um educador lutando pelo seu processo de educação. Assim,
esta pesquisa busca contribuir na interpretação da situação atual da educação do
campo, um fenômeno recente da realidade educacional brasileira. Espera-se, enfim,
que a caracterização da educação do campo, apresentada possa motivar os leitores
à reflexão sobre a educação na sociedade para fora dos limites do espaço urbano. A
educação no campo nasceu através dos movimentos e ainda está em movimento.
Palavras-chave: educação do campo, movimento sem terra, inclusão.
Não houve financiamento
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A IMPORTÂNCIA DA EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA
Julia Eloisa de S. Gouveia2
IFPR – Campus Jacarezinho

1

Muitos alunos apresentam dificuldades em aprender química, pois os conteúdos
geralmente são descontextualizados. O objetivo deste estudo é apresentar a
importância da experimentação para o ensino de química. O estudo foi realizado com
alguns artigos publicados no XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química (XVIII
ENEQ). Os artigos analisados apresentaram obstáculos diversos, em escolas de
ensino médio, para a prática da experimentação, como carência de laboratório,
laboratório sem recursos básicos (equipamentos, reagentes) e/ou desmotivação por
parte dos docentes ao utilizar tal ambiente. Em todas as pesquisas, a maioria dos
alunos participantes estava motivada a participar de práticas, a acreditar que elas
poderiam auxiliar no aprendizado deles. A experimentação era tratada por eles como
explorações ao desconhecido. Na pesquisa em que a escola tinha o laboratório em
condições, os alunos realizaram as práticas propostas - alguns pela primeira vez em
um laboratório – e observou-se o trabalho em equipe, a discussão de problemas, a
busca de soluções, a construção do conhecimento científico e a identificação dos
experimentos em situações do dia a dia. Além disso, os professores reconheceram
que um ensino baseado apenas em conceitos científicos é desmotivador aos
discentes. No caso da pesquisa em que a escola não tinha um laboratório, foram
sugeridos experimentos com materiais alternativos, como o “vulcão caseiro”, com
materiais do dia a dia (bicarbonato de sódio, vinagre, detergente, corante amarelo e
vermelho, argila, tabuleiro de madeira e garrafa, e “serpente do faraó”, que utilizou
açúcar, bicarbonato de sódio, álcool, areia, colher e forma de alumínio), não se
fazendo necessário um laboratório. Após a realização, os alunos obtiveram mais
interesse pela química e foram motivados a buscar por mais práticas, provando a
possibilidade de realizá-las sem materiais próprios. No artigo em que a escola tinha
um laboratório inapropriado, foram feitas pequenas adequações, de forma que os
alunos pudessem utilizar os materiais disponíveis, também resultando em opiniões
positivas, com 97% dos alunos entrevistados avaliando uma crescente melhora no
entendimento. Ainda houve a proposta, em outro artigo, da realização de
experimentações em contra turno. A presença dos alunos em tal proposta, no geral,
foi de 88%, demonstrando grande interesse. Os alunos apresentaram uma postura
investigativa, fazendo muitas anotações, fotos, vídeos e questionamentos. Destarte,
prova-se que a experimentação é uma importante estratégia de ensino, que evidencia
a soma no conhecimento, pois auxilia na visualização da teoria e associa os métodos
ao cotidiano do aluno. É importante a motivação por parte dos professores para que
não se evite a utilização de práticas por conta de falta de tempo ou de abrangência de
classe, pois as mesmas aumentam a interação dos alunos com a química, e não há
necessidade de aparatos sofisticados para que essa interação ocorra. Através da
experimentação, nota-se a evolução conceitual dos participantes, tornando
necessária a proposta dessas atividades no ensino.
Palavras-chave: Experimentação. Laboratório. Metodologia de Ensino.
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A QUÍMICA NOS ADITIVOS ALIMENTARES: BHT E BHA
Keitili Rocha3
Lucas Godoi4
Patrícia Rocha3
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2,3

Os aditivos são substâncias intencionalmente adicionadas aos alimentos com o
objetivo de conservar, intensificar ou modificar suas propriedades físicas, químicas,
biológicas ou sensoriais, sem prejudicar seu valor nutritivo. No entanto, é necessário
um controle do uso dessas substâncias, pois a sua ingestão pode trazer riscos à saúde.
Eles são encontrados na maioria dos alimentos industrializados, como em biscoitos,
cereais matinais, refrigerantes, gelatinas, sucos artificiais, balas e mais uma série de
alimentos presentes na dieta dos brasileiros, principalmente das crianças. Os três
principais efeitos associados ao consumo excessivo dessas substâncias são câncer,
hipersensibilidade alimentar e déficit de atenção com hiperatividade. O objetivo desta
pesquisa bibliográfica foi destacar alguns aditivos alimentares bastante comuns em
alimentos e apontar como o ensino da química pode acontecer aproximando aspectos
cotidianos com conceitos que fazem parte da vida acadêmica dos estudantes, além
de alertar a população em geral sobre os males do uso excessivo de tais substâncias.
Foi realizada uma pesquisa em literatura especializada em diferentes materiais como
livros, artigos científicos, sites especializados. Foi verificado que o 2-terc-butil-4hidroxianisol (BHA) e o 2,6-di-terc-butil-4-metilfenol (BHT) são substâncias nocivas à
saúde e estão presentes em alimentos, cosméticos e medicamentos.
Existem estudos e experimentos realizados para verificar a carcinogenicidade dessas
substâncias. A constatação, até o momento, segundo estudos da Agência
Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC) foi de que o BHA pode ser
considerado como possivelmente carcinogênico. Um dos resultados conclui que o
BHA combinado com outros componentes, que são possivelmente carcinogênicos,
induz modificações no DNA, iniciando a mutagênese. Já o BHT, apesar de apresentar
o mesmo comportamento do BHA quando combinado com outros componentes
carcinogênicos, não pode ser considerado carcinogênico, mas tem potencialidade de
causar outros efeitos fisiológicos prejudiciais aos organismos. Um estudo indica que
estes componentes mimetizam hormônios naturais do corpo, sendo
considerados disruptores endócrinos. O ensino de química pode ser muito
interessante para os estudantes, mas necessita estar próximo de sua realidade para
que exista um estímulo maior para o aprendizado. Assim, a abordagem sobre
conservantes químicos pode iniciar um vasto campo para o estudo da química,
convergindo tópicos de química orgânica e nomenclatura, reações de oxidação,
antioxidantes e temas relacionados com a saúde. Assim, os estudantes podem
contextualizar conceitos puramente abstratos com situações do cotidiano e assim
tornar o processo de ensino de química mais interessante.
Palavras-chave: Ensino; Antioxidantes; Conservantes.
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A QUÍMICA NOS ALIMENTOS INFANTIS
Thamara Gabriela de Oliveira1
Fabíola Dorneles Inácio2
IFPR – Campus Jacarezinho
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A alimentação realizada na fase infantil é determinante para os hábitos presentes na
vida adulta. Desse modo, é fundamental que haja constante conscientização de
crianças e adultos responsáveis pela sua alimentação. Diversos produtos alimentícios
destinados ao público infantil apresentam substâncias potencialmente prejudiciais à
saúde, se consumidos de modo contínuo, podendo exercer sérios prejuízos aos seus
consumidores. A alimentação saudável na infância deve possibilitar crescimento e
desenvolvimento adequados, beneficiar a fisiologia do organismo e atuar na
prevenção de doenças a curto e longo prazo. Este trabalho teve como objetivo realizar
uma intervenção em estudantes do ensino fundamental de uma escola pública acerca
de educação nutricional. Foi analisado o conhecimento das crianças sobre a
composição de alimentos industrializados, bem como foi investigado sobre os hábitos
alimentares em suas dietas. Foi realizado um teste de aceitabilidade com três
preparações feitas com o aproveitamento integral de alimentos. Por fim, um trabalho
foi realizado a fim de orientar discentes e servidores sobre como aproveitar os
alimentos e nutrientes de modo mais saudável. A pesquisa realizada nos rótulos de
produtos destinados ao público infantil revelou a presença de substâncias
potencialmente prejudiciais para a saúde, o que nem sempre é conhecimento dos pais
e responsáveis, que adquirem os alimentos para o consumo de seus filhos. Essas
substâncias em excesso podem aumentar o risco de doenças crônicas no futuro,
como obesidade, colesterol elevado no sangue e diabetes. Quando questionados
sobre os diversos ingredientes prejudiciais presentes nos alimentos consumidos
frequentemente, 92% dos estudantes relataram que nunca tinham ouvido falar em
nenhum dos nomes citados. Quando interrogados se consideravam perigosas as
substâncias encontradas nos alimentos industrializados mencionados 78%
responderam que não. Além disso, 37% dos entrevistados consideram estar acima do
peso. Ou seja, uma entre três crianças apresentam tal condição nutricional
inadequada. Somam-se a isso alguns dados preocupantes, como, por exemplo, o fato
de que 75% dos estudantes relataram não comer mais de uma fruta por dia; 81% dos
entrevistados admitirem comerem frituras mais de três vezes por semana e 68%
considerarem que em sua família existem pessoas com sobrepeso. Os alimentos
oferecidos aos estudantes foram aprovados, sendo que 91% dos estudantes gostaram
muito do bolo feito com casca de banana; 89% gostaram muito do pão elaborado com
sabugo e bagaço de milho e 95% relataram a mesma aprovação para uma geleia
produzida com casca de abacaxi. Estudos mostram que cerca de 30% dos alimentos
comprados são desperdiçados, sendo denominados de resíduos agroindustriais, tais
como cascas, talos, folhas e sementes. Muitas vezes isso ocorre devido ao
desconhecimento sobre as capacidades nutricionais que tais alimentos possuem, falta
de informação sobre o preparo e aproveitamento e defasagem na criatividade. Pelo
exposto, observa-se que a prática do aproveitamento integral de alimentos pode
resultar em diversos benefícios, como o melhor sabor, o menor curto de produção,
além de contribuir com a sustentabilidade do planeta. Assim, medidas para minimizar
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tal condição e estimular a boa alimentação de crianças são muito interessantes e cada
vez mais a indústria alimentícia terá que destinar atenção para tal desafio.
Palavras-chave: Aproveitamento de alimentos, educação nutricional, crianças
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ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO: O PAPEL DO DOCENTE
Débora dos Santos Gonçalves Leite1
Fernanda dos Santos Madeira1
Victória karla Pereira da Silva1
Bruna Gomes Delanhese2
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Os alunos identificados com Altas Habilidades e superdotação pertencem ao grupo
da educação especial e vigora no Brasil, a legislação que ampara esse público por
meio da inclusão na escola comum. Desta forma, tais alunos necessitam e possuem
o direito de um atendimento Educacional Especializado que atendam suas
necessidades. Diante desta temática, o objetivo do trabalho é apresentar a discussão
de vários autores, como Freitas (2005) e Souza (2013). Assim, por meio da pesquisa
bibliográfica em fontes como artigos, dissertações, entre outros se buscou uma
reflexão sobre o papel do professor na educação destes estudantes bem como e o
seu relacionamento com o aluno pertencente a este público, visando também os
aspectos pedagógicos. Observou-se nesta pesquisa que muitos profissionais da área
educacional não tem uma formação que atendam as especificidades desta pequena
parcela de alunado, gerando medo em lidar com esta necessidade específica, outro
fator prejudicial neste contexto é a identificação feita por testes de QI que tornam o
reconhecimento das Altas Habilidades e Superdotação falho. Em virtude dos fatos
mencionados, verificou-se que a dificuldade em lidar com este público ainda é muito
grande, pois falta informação, investimento de recursos, pesquisas e capacitação dos
profissionais para melhor atender as necessidades educacionais dos alunos com Altas
Habilidades e Superdotação.
Palavras-chave: altas habilidades/superdotação, papel do docente, inclusão.
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AMOSTRAGEM PASSIVA COMO FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO DE
GASES EM ATMOSFERA DOS MUNICÍPIOS DO NORTE PIONEIRO
Milene Mateus1
João Marcos Coelho de Oliveira2
Débora Rejane Fernandes dos Santos3
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Uma alternativa que está sendo aplicada no presente projeto é o uso de amostradores
passivos, que são dispositivos simples e fazem o uso da ab/adsorção, construídos a
partir de materiais de baixo custo e não necessitando de energia elétrica. Assim, o
projeto teve como objetivo construir um amostrador passivo tipo emblema já validado
na literatura para detecção dos poluentes atmosféricos como, NO 2, SO2 e O3 nos
municípios do Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cambará, Norte do Paraná. A
amostragem aconteceu em pontos estratégicos utilizando filtros de fibra de vidro
impregnados com solução absorvedora para cada composto. Conjuntos de 2 e 3
amostradores para cada poluente foram expostos nos meses de setembro/2018 até
junho/2019. Para quantificação da concentração foi utilizado um espectrofotômetro
em comprimentos de onda específico para cada gás e os parâmetros meteorológicos
foram obtidos do sistema de meteorologia do Paraná – SIMEPAR para estabelecer
relações entre as concentração e dispersão dos poluentes. As concentrações
encontradas apresentaram quantidades abaixo dos limites estabelecidos pela
legislação para ozônio. Valores para NO2 e SO2, tiveram quantidades maiores, porém
ainda abaixo dos limites estabelecidos. Vale lembrar que a exposição a esses
poluentes apresentam efeitos cumulativos e mesmo que em baixas concentrações
traz malefícios a saúde da população e contribuem para desencadeamento de novas
substâncias na atmosfera. Os amostradores mostraram eficiência na detecção de
poluentes e podem ser usados com a finalidade de estudos posteriores para outros
compostos e outras áreas de maior impacto.
Palavras-chave: Poluição; Amostradores, Qualidade do Ar
Fonte de financiamento: IFPR/CNPq
1

Técnico em Informática/ mmilene.mmateus@gmail.com.
Licenciatura em Química / jmarcoscoelhodeoliveira@gmail.com.
3
Professora Me em Química / debora.rejane@ifpr.edu. br
2
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ANÁLISE DE PROTEÍNA E CINZAS EM BAGAÇO DA PRODUÇÃO ARTESANAL
DE CERVEJA
Jamil Candia Neto1
Flavia Torres Presti2
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2

A cevada (Hordeum vulgare) é um cereal da família das gramíneas e do gênero Hordeum. É um cereal
muito comum no consumo de seres humanos e animais. O grão de cevada pode ser empregado na
indústria de bebidas, tanto como na cerveja e em destilados. No processo de produção de cerveja, a
cevada acaba produzindo subprodutos, um desses é o bagaço da cevada, também conhecido como
bagaço de malte, pois é realizada a transformação da cevada em malte. O bagaço tem alto teor nutritivo
devido a sua composição nutricional, sendo uma boa alternativa para o melhoramento e enriquecimento
de produtos. Diante do exposto, o objetivo principal do presente trabalho é avaliar a composição de
proteína e cinzas de uma amostra de bagaço de malte de uma produção artesanal de cerveja. As
cervejas foram produzidas de maneira artesanal em panela com volume de 40 litros, sendo utilizado
100% de malte pilsen. O bagaço foi retirado do processo de brassagem e armazenado em temperatura
em torno de 3°C para conservação de suas propriedades. As análises físico-químicas foram todas
realizadas de acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz (AIL,1985) em triplicata. A análise de
cinzas da amostra resultou em um valor em porcentagem de 2,9 ± 0,35 e proteína de 26,8 ± 3,18.
Esses resultados corroboram com os dados encontrados na literatura para resíduos gerados da
produção de cerveja e demonstram que as quantidades de cinzas e proteínas presentes no bagaço do
malte faz desse produto um alto potencial para a indústria de nutrição animal e alimentação humana,
bem como para o meio ambiente através do reaproveitamento de um subproduto da produção industrial
e artesanal.

Palavras-chave: análise físico química; resíduo de malte; subproduto
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APROVEITAMENTO DO SORO DO LEITE NO ENRIQUECIMENTO NUTRICIONAL
DE BEBIDA CÍTRICA FEITA A PARTIR DA CASCA DE LARANJA
Nayara Gabriela Pinto1
Rebeca Vilas Boas2
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2

O soro do leite possui admirável fonte de proteínas, tendo uma alta relevância na
preparação de alimentos. As indústrias de laticínios de pequeno porte, durante o
manuseio do queijo, descartam o soro do leite, que consiste em um subproduto de
elevado valor nutritivo. O soro do leite de vaca é um líquido que contém de 4 a 6 g de
proteínas por litro e é obtido através da produção do queijo, no qual a caseína é
insolubilizada no seu ponto isoelétrico pela ação da renina, sendo o líquido
remanescente chamado de soro doce. Esse material contém aproximadamente 55%
dos nutrientes do leite: proteínas solúveis, lactose, vitaminas, minerais e uma
quantidade mínima de gordura. Os citros são as frutas mais produzidas e consumidas
no mundo. Ao longo do cultivo e do processamento de frutas cítricas são geradas
toneladas de resíduos de baixo valor comercial, mas com grande potencial de
aproveitamento dentro da indústria de alimentos. Na tentativa de procurar condições
que visem minimizar o desperdício na indústria de laticínios, o presente trabalho teve
como objetivo principal a formulação de uma bebida de alto valor nutricional utilizando
subprodutos de alto valor nutricional agregado, como o soro do leite e a casca de
laranja. Para o desenvolvimento da bebida, foi utilizado o soro do leite de um produtor
de queijos da região de Jacarezinho-PR e casca de laranja desidratada. Foram
realizadas na bebida análises físico-químicas de pH, densidade, Brix, cor, acidez,
lipídeos e proteínas. Os teores proteico e lipídico da bebida foram de 25% e 0,7%,
respectivamente, evidenciando que o produto elaborado apresentou alto teor proteico
segundo a resolução vigente, além de reduzida quantidade de gordura. O pH da
bebida foi de 6,1 e a densidade de 1,8 g/mL. Em testes sensoriais preliminares a
bebida elaborada apresentou boa avaliação diante de provadores não treinados, mas
outras análises necessitam ser realizadas. Assim, foi possível a elaboração de um
produto alimentício inovador, nutricionalmente vantajoso e que carrega consigo o
princípio da sustentabilidade ao agregar subprodutos da indústria alimentícia.
Palavras-chave: subproduto, aproveitamento de alimentos, caracterização química.
1
2

Estudante do Curso Técnico em Alimentos / e-mail: nayaragabrielap@hotmail.com
Estudante do Curso Técnico em Alimentos / e-mail: reb3ca.13g@gmail.com
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BRINCANDO COM A QUÍMICA: UMA FORMA LÚDICA DE ENSINAR E
APRENDER A QUÍMICA NO ENSINO MÉDIO

Maiara Franciscon
Daiany Borrasca Gatti
Verônica Rodrigues de Moraes
João Leonardo Violin
IFPR – Campus Jacarezinho

1

O ensino de química nos últimos anos tem sido associado a metodologias tradicionais
que não despertam o interesse dos estudantes do ensino médio, entretanto os jogos
didáticos tem trazido um potencial novo dentro do processo educacional. Partindo
deste princípio buscou-se levar uma metodologia diferenciada, inserindo o lúdico em
forma de jogos didáticos e práticas experimentais, com a intenção de provocar o
interesse e estimular os estudantes, facilitando o aprendizado da química. Assim, a
presente pesquisa está sendo trabalhada com os alunos do ensino médio do Instituto
Federal do Paraná campus Jacarezinho com a faixa etária entre quinze e dezoito anos,
a fim de investigar o conhecimento dos alunos antes e após as aplicações das
atividades lúdicas, para poder avaliar o impacto destas no processo de aprendizagem.
A proposta da unidade curricular foi fundamentada em trazer teorias de aprendizagem
mais ricas, mais participativas e problematizadoras, aplicando de um a dois jogos ou
práticas de laboratório referentes a cada conteúdo lecionado durante o processo de
ensino. Um dos propósitos em trabalhar com jogos e práticas é a interação dos
estudantes entre si, pois podem desenvolver a cooperação, o respeito, a participação
e o pensamento crítico, promovendo uma aprendizagem significativa. Cada atividade
tem como objetivo incentivar os estudantes a pensarem sobre os conteúdos sem a
realização de provas tradicionais, que se fundamenta no método de decorar
conteúdos. As atividades abrangem várias áreas da química, como teste de chama
mostrando a excitação dos elétrons o bingo periódico abordando os elementos
químicos, roleta de Linus Pauling explicando as configurações eletrônicas, jogo da
memória trabalhando as funções orgânicas e inorgânicas e suas aplicações, e
também jogos online para trazer as tecnologias midiáticas para dentro da sala de aula.

Palavras-chave: Metodologia, química e jogos.
Fonte de financiamento: CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior
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CONSUMO DE AGROTÓXICOS NO ESTADO DO PARANÁ
Ana Júlia Cirelli
Gabriel Eduardo Pereira
Rafael Macera Brito
Silvia Souza de Assis Juliano
IFPR – Campus Jacarezinho

1

Juntamente com o desenvolvimento acelerado da monocultura no Brasil, as ervas
consideradas invasoras cresceram também na mesma magnitude e as utilizações de
técnicas com o intuito de realizar o controle agrícola e garantir ao Brasil um lugar mais
alto na competitiva produção mundial também evoluíram. Os agrotóxicos, termo
regulamentado pela lei nº 7.102, são largamente empregados em monoculturas como
forma de conter doenças e pragas nas produções agrícolas e o estado do Paraná pela
sua extensa área de plantio colaborou para que o Brasil se tornasse um dos países
que mais consomem agrotóxicos do mundo, o estado é o terceiro maior consumidor
de agrotóxicos do Brasil. O grande destaque anexo neste consumo são os herbicidas.
Dessa forma, o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão sobre as regiões do Paraná
que mais consomem agrotóxicos, a cultura predominante nesta região além de expor
as características do produto mais utilizado. A metodologia utilizada foi uma revisão
bibliográfica através de dados disponíveis em fontes de instituições públicas,
documentos oficiais da SESA, ADAPAR e CIAGRO, que constituem o papel de
fiscalizar e apoiar o setor agrícola. Como resultados, foi possível identificar que se
encontra no estado do Paraná, atualmente 12 indústrias produtoras de agrotóxicos,
em nove municípios. E estão cadastrados no Paraná, 1218 produtos agrotóxicos,
sendo 426 da classe I extremamente tóxicos, 207 da classe II, altamente tóxicos, 431
da classe III medianamente tóxicos,145 da classe IV pouco tóxicos e 9 produtos sem
classificação toxicológica e 290 princípios ativos que são liberados para o comércio.
A grande utilização se dá na agricultura, mas também é aplicado nas atividades de
preservação de madeira, desinsetizadoras na saúde pública e desinfetantes em
ambientes domésticos que contém o mesmo princípio ativo dos produtos agrícolas.
Verificou-se que segundo os dados produzidos pelo instituto paranaense de
desenvolvimento social e econômico, o Paraná com quase dez milhões de habitantes
tem 20% da sua população no campo. São 15,94 milhões de hectares. O volume total
de agrotóxicos consumidos foi de 92.160.500 kg em 2016 e 92.398.000 kg no ano de
2017.Foi responsável por 16,23% da produção de grãos do Brasil na safra 2017/2018,
o que corresponde a 36.691.400 toneladas. Cascavel é a região que mais consome
agrotóxico no estado do Paraná. Os 10 municípios do Paraná onde mais se
comercializa agrotóxicos, considerando a média dos anos de 2014 a 2017, são:
Cascavel, Tibagi, Castro, Assis Chateaubriand, Toledo, Guarapuava, Candói,
Palmeira, Corbélia e Palotina. O glifosato foi o princípio ativo mais consumido no ano
de 2017 no Paraná; com o consumo alcançando 15,44
% do total. E a soja é o
produto mais cultivado nessa região. Devido a grande utilização do glifosato é muito
importante o estudo de suas propriedades físico-químicas e interações com a água e
solo. Apesar de o glifosato ser descrito como pouco toxico, há evidências de efeitos
que prejudicam o meio ambiente, devido à resistência adquirida por algumas espécies
de ervas. Há registro de ocorrência de glifosato em água subterrânea, presença
também de resíduos em colheitas e em animais usados na alimentação humana. Por
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meio desta pesquisa fica evidente que o processo agrícola no Paraná está cada vez
mais dependente dos herbicidas, principalmente o glifosato e o estudo do glifosato de
forma contextualizada, baseados nos dados apresentados, deixa uma reflexão: até
quando cidadãos paranaenses conseguirão lidar com os efeitos nocivos dos
agrotóxicos? O que o Paraná está disposto a fazer de forma consciente e critica para
defender a flora e a fauna dos efeitos colaterais dos agrotóxicos?

13

I Semana da Química
IFPR Campus Jacarezinho
12 a 16 de agosto de 2019

DESENVOLVIMENTO DE EMBALAGENS BIODEGRADÁVEIS
Ana Julia de Oliveira Leite1
Poliana Silva Fonseca2
Rafaela Azevedo de Carvalho3
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2,3

No cenário atual, um dos grandes problemas que a sociedade enfrenta é a enorme
quantidade de plástico descartado de maneira imprópria e que demora mais de 400
anos para se decompor na natureza. Da década de 1950, quando começou a
produção em massa de plásticos, a 2016, foram descartados cerca de 6,3 bilhões de
toneladas do material, dos quais apenas 9% foram reciclados. Se continuarmos nesse
ritmo, em 2050 teremos 12 bilhões de toneladas de resíduos plásticos em aterros
sanitários ou no meio ambiente. Diante disso, buscando substituir as embalagens
poluentes e amenizar os impactos ambientais, o presente projeto tem como objetivo
desenvolver uma embalagem biodegradável a partir de resíduos orgânicos, como
baixa toxidade e que possua uma degradação rápida quando descartada, diminuindo
a poluição do ambiente. Vários testes foram realizados em diferentes formulações. Os
resíduos orgânicos utilizados para o desenvolvimento da embalagem biodegradável
foram cascas de batata, cascas de beterraba, cascas de ovo e cascas de café. Outros
ingredientes usados foram o glicerol e amido. Até o momento o protótipo encontra-se
em fase inicial, possuindo semelhança estrutural e resistência análoga às bandejas
de papelão usadas para apoiar e comercializar ovos. No entanto, testes adicionais
serão realizados para aprimorar o produto e aprimorar suas características. A
obtenção de uma embalagem constituída por tais componentes de forma sustentável
oferece ao mercado uma maneira de diminuir o gasto excessivo de plástico, trazendo
benefícios principalmente ao meio ambiente. Vale ressaltar que não é apenas uma
questão de dar a destinação correta aos resíduos, afinal, mesmo no processo de
reciclagem são consumidas grandes quantidades de energia térmica.
Palavras-chave: Resíduos orgânicos. Sustentabilidade. Alimentos.

1

Graduanda em Química / keitilirocha@icloud.com
Graduando em Química / lucasgf15@icloud.com
3
Graduanda em Química /patiih.desrosiersx3@hotmail.com
2
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DETERMINAÇÃO, FRENTE AOS OBSTÁCULOS DE PREPARAR AULAS
PRÁTICAS NO ENSINO DE QUÍMICA
Simone Souza de Siqueira1
Francismar Elio de Oliveira Andrade2
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2

A utilização de atividades experimentais é uma ferramenta essencial para auxiliar na
construção de conceitos no ensino da Química, para que a produção de conhecimento
aconteça de maneira mais construtiva e reflexiva. Este trabalho objetiva refletir sobre
a relevância da experimentação no ensino de Química, demostrando e reforçando a
importância de aplicação de aulas práticas, pensando a melhoria do processo de
ensino-aprendizagem. Dentro da problemática central deste trabalho, o fundamental
foi mostrar que é possível compreender o fenômeno do uso ou não do laboratório das
escolas, já que a experimentação ajuda na fixação do conteúdo de Química para o
estudante. Para alcançar os resultados foi delimitada a pesquisa em artigos e revistas
sobre o assunto publicados em sites de Universidades e Institutos Federais.
Pretendemos fazer uma interpretação da relação do professor com o seu estudante
para que haja uma melhor interação que viabilizem aulas experimentais. Porém, ainda
são constantes os ‘subterfúgios’ para não se utilizar das aulas em laboratório: carência
de profissional técnico, falta de professor, laboratório em reformas e escassez de
materiais são alguns dos fatos utilizados para que tal prática não ocorra. Ainda assim,
os docentes devem considerar antes de aplicar aulas de experimentações químicas
diversos fatores que inviabilizam um pleno desenvolvimento dos experimentos, como:
inadequação do ambiente, grande número de alunos, inexperiência e agitações sãos
os principais vilões para a existência de receio por parte dos professores e
coordenação, que devem pensar uma aula prática com segurança de modo a
minimizar acidentes que possam vir a acorrer. Existe também o fato de que muitos
professores não utilizam a experimentação com a frequência que gostariam por não
terem adquirido um bom domínio de laboratório em sua formação inicial, mesmo na
graduação é necessário um trabalho de incentivo, o que possibilitaria uma superação
do discurso dessa não prática. É imprescindível para uma proposta curricular
excelente que as escolas dispunham de um corpo técnico docente adequado para um
melhor desenvolvimento de aulas experimentais em Química, com professores
capazes de elaborar aulas criativas que contemplem um bom desempenho frente aos
problemas do cotidiano e do ambiente. De acordo com exposto, é possível destacar a
importância de diagnosticar os principais problemas que envolvem o processo ensinoaprendizagem de e destacar aspectos sobre a motivação para o aluno estudar
Química se utilizando da contextualização de conteúdos e o uso de atividades
experimentais durante a prática pedagógica de ensino. Esperamos que este trabalho
contribua para um novo olhar e uma nova significação para a problemática aqui tratada.
Palavras-chave: Aulas Práticas, Ensino de Química, Dificuldades
Graduanda em Química/ siqueira.oliveira@yahoo.com.br
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ELABORAÇÃO DE BALAS ALCOÓLICAS FONTES DE PROTEÍNAS
Maria Clara Martins de Oliveira1
Fabíola Dorneles Inácio2
IFPR – Campus Jacarezinho

1

Atualmente, a indústria de balas brasileiras visa o aumento da valorização do mercado
de balas e chocolates, da mesma forma o Brasil tenta exaltar cada vez mais o mercado
de bebidas alcoólicas, tentando amplificar a valorização da produção e da
comercialização desses produtos. Pensando assim, o projeto vem com o intuito de
desenvolver um produto, no qual será de extremo interesse para esses setores da
indústria de alimentos. Na contemporaneidade, encontram-se diversas pesquisas
cientificas afirmando que bebidas alcoólicas podem ser bastante importantes para o
nosso organismo, como exemplo de bebida podemos citar o vinho. Ele é capaz de
possuir substâncias benéficas presentes em sua composição que colaboram
intensamente para uma dieta alimentar saudável. Para a realização do presente
trabalho, primeiramente foi feita uma série de pesquisas para o desenvolvimento de
uma bala alcoólica, visando da melhor maneira produzir um alimento com
características sensoriais, mais aceitáveis possíveis para o consumidor. Os
ingredientes usados para o preparo são, em sua maioria, o mais natural possível,
como exemplo, o uso do suco da beterraba, com funcionalidade de somar cor para as
balas, assim, evitando o uso de corantes sintéticos. Após algumas formulações da
bala, finalmente se deu início a algumas análises. Foram realizadas análises de
proteínas; cinzas; lipídeos e umidade. Com os resultados obtidos após analisar as
amostras da bala de vinho, foi possível calcular o valor energético aproximado, de 120
Kcal por 100 gramas de produto, além de 16% de carboidratos totais, 9% de proteínas,
2% de gorduras totais e 2% de cinzas, que correspondem aos minerais. Com esses
resultados, a bala elaborada pode ser considerada um alimento fonte de proteínas e
baixo teor de gorduras totais, segundo RDC 54/2012, o que torna um diferencial em
relação aos produtos semelhantes presentes no mercado. Este projeto é bastante
inovador para a indústria alimentícia de doces e bebidas alcoólicas e busca agregar
valor para produtos locais, pois em um futuro próximo pretende-se utilizar bebidas
alcoólicas elaboradas por pequenos produtores da região do Norte Pioneiro do Paraná,
contribuindo para a valorização do setor em nossa região.
Palavras-chave: Balas; Bebidas alcoólicas; Vinho.
1
2

Estudante do Curso Técnico em Alimentos / maarriiaacllaarraa@gmail.com
Professora EBTT/ fabíola.inacio@ifpr.edu.br
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ESTUDO CINÉTICO DE ADSORÇÃO DO CORANTE REMAZOL VERMELHO
SOBRE O RESÍDUO DE CANA
Victor Lorejan Pinto1
Pedro Renato Anizelli2
IFPR – Campus Jacarezinho

A cana-de-açúcar é cultivada amplamente no Brasil. Por isso, são geradas grandes
quantidades de resíduo. Estima-se que para cada tonelada de cana são produzidas
280 quilogramas desse resíduo. Alternativamente, esse subproduto é usado na
adsorção de corantes sintéticos advindos de rejeitos industriais para que seja
realizado um descarte adequado. Nesse contexto, há o Remazol Vermelho, um
azocorante sintético e aniônico aplicado largamente na indústria têxtil. Diante disso, o
objetivo deste trabalho é empregar o processo de adsorção do corante sintético
Remazol Vermelho sobre o resíduo da cana-de-açúcar. O bagaço foi obtido pela
indústria sucroalcooleira local, processado e armazenado adequadamente. Preparouse uma solução de corante sintético de concentração 1,098. 10-5 mol.L-1 para os
estudos de adsorção. O resíduo foi submetido ao teste de pHPCZ, pelo método dos
onze pontos, pesando-se 0,0500g do material em 100 mL de água deionizada, com
ajustes de pH de 2 a 12. Para a cinética de adsorção, pesou-se 0,200g do bagaço de
cana com 50 mL da solução de corante, submetido ao regime de batelada, em pH
igual a 2,00 e agitação constante de 180 rpm nos tempos de 1, 2, 3, 4, 8, 16, 30, 60 e
120 minutos. Para verificar a quantidade de corante adsorvido, retiraram-se alíquotas
do sobrenadante para serem lidas em espectrofotometria UV-VIS em 518 nm, cujo
valor foi aplicado à curva de calibração, seguidos de cálculos matemáticos. Os
modelos empregados foram de pseudoprimeira e pseudosegunda-ordem. Na
isoterma de adsorção, pesaram-se 0,025g, 0,050g, 0,100g, 0,150g e 0,200g do
bagaço de cana em 50 mL da solução de corante nas mesmas condições e operações
utilizadas no estudo cinético de adsorção. Os modelos de isotermas ajustados no
presente trabalho foram de Langmuir e Freundlich. O valor de pHPCZ do bagaço de
cana foi próximo a seis. Sabendo que o corante sintético utilizado por esse trabalho é
aniônico, a adsorção será mais favorecida em valores de pH inferiores a seis, pelo
fato da superfície do material apresentar predominância de cargas positivas,
justificando o ajuste do pH em 2,00. O tempo de equilíbrio de sorção foi de 30 minutos
e a pseudosegunda-ordem foi a mais bem ajustada na cinética de adsorção com a
constante de velocidade de adsorção de 0,359, capacidade adsorção no equilíbrio de
1,978 mg.g-1 e coeficiente de correlação de 0,9997, sugerindo que a taxa de adsorção
depende da quantidade do corante adsorvido na superfície do bagaço e da quantidade
de corante adsorvido no equilíbrio. A isoterma de adsorção mais bem ajustada foi de
Freundlich, com o coeficiente de correlação de 0,9904. Tal modelo sugere que o
material é heterogêneo, com diferentes energias nos sítios de ligações, sendo que a
adsorção é favorável (n = 1,21) e a interação entre o bagaço e o solvente é baixa (1/n
= 0,827). Diante do exposto, é possível verificar o processo de adsorção do corante
sintético com o uso de um resíduo agroindustrial, no qual o estudo cinético obedece
ao modelo de pseudosegunda-ordem e a isoterma de adsorção mais bem ajustada é
de Freundlich.
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Palavras-chave: Bagaço de cana. Corante Sintético. Bagaço de cana.
Fonte de financiamento: CNPq.
1
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Estudante de Química pelo IFPR – Campus Jacarezinho/ vitu.lorejan@gmail.com
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ESTUDO DOS PRINCIPAIS ÓLEOS UTILIZADOS EM FARMÁCIA DE
MANIPULAÇÃO
Daiany Borrasca Gatti1
Janaina Fernanda Packer2
Capacitare – Curitiba- Pr

Os óleos são matérias-primas utilizadas pelas indústrias farmacêuticas, de
cosméticos, de alimentos, entre outras. No âmbito da cosmetologia, os óleos são
importantes principalmente devido à sua capacidade emoliente e hidratante, podendo
dar origem a produtos cosméticos e até cosmecêuticos (promotores da saúde). O
presente estudo teve por objetivo realizar uma abrangente revisão de literatura sobre
os óleos utilizados na indústria de cosméticos, e ainda, fazer um levantamento dos
óleos utilizados em alguns cosméticos comerciais no Brasil. Os óleos podem ser de
origem vegetal (plantas) ou mineral (petróleo), cada um apresentando propriedades
químicas e cosmecêuticas distintas. Enquanto os óleos vegetais são absorvidos pela
epiderme, os óleos minerais são úteis apenas no tratamento dermatológico superficial.
Dentre os óleos vegetais, foram abordados os óleos de amêndoas, gérmen de trigo,
semente de uva, macadâmia, girassol, passiflora, copaíba, abacate, melalêuca,
cenoura, jojoba e rosa mosqueta. Alguma atenção também foi dada aos óleos
minerais. Através do levantamento de produtos comerciais, conclui-se que os óleos
mais utilizados são o de amêndoas, seguido do óleo mineral e do óleo de semente de
uva, além de outros dez óleos vegetais que foram identificados. Através do estudo
realizado pode se concluir que este documento é muito útil na tomada de decisão para
escolha do óleo a ser utilizado no cosmético, uma vez que aqui são apresentadas
diversas opções de óleos vegetais e suas respectivas propriedades.
Palavras-chave: Óleos vegetais. Cosméticos. Óleo mineral.

1
2

Especialista em Farmácia Magistral ( Capacitare/Escola de Pós Graduação)
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Docente. Centro Universitário Campos de Andrade (UNIANDRADE). Departamento de
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EXPERIMENTAÇÕES NO ENSINO DA QUÍMICA
Adilson José Marcelo1
Odilon Rodrigues Pereira2
Jaqueline Gomes Pracidelli3
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2,3

O desinteresse dos jovens pela Química é conhecido no meio docente, isto acontece
principalmente por eles considerarem que essa ciência distante e voltarem a atenção
para tecnologias audiovisuais, o que torna o desafio docente, que necessita procurar
maneiras inovadoras de trabalhar com os estudantes. Esta pesquisa tem por
finalidade conhecer técnicas inovadoras de ensino já experimentadas por professores
que utilizaram maneiras de tornar a Química mais interessante para seus estudantes,
bem como avaliar o resultado de tais metodologias. Foram analisados experimentos
educacionais através de pesquisa em literatura científica especializada, onde
professores utilizaram técnicas inusitadas voltadas a desafiar o intelecto do estudante,
mesclando atividades as quais atraíam a atenção desse público para o ensino da
Química. Alguns dos experimentos encontrados se referem à associação da música
à complexidade das reações químicas, provocando sensações em outros sentidos
enquanto o experimento acontece. Em outras experiências foram desenvolvidos jogos
que incluíram elementos da tabela periódica, se valendo da necessidade e prazer dos
jovens pela disputa, envolvendo-os em gincanas e olimpíadas. Alguns docentes
relataram a prototipação e chegaram a desenvolver equipamentos de laboratórios
utilizando-se materiais recicláveis, apelando para uma visão de meio ambiente, a qual
todos ficaram envolvidos. Como resultados das práticas aplicadas foi verificado que
houve uma grande aceitação dos alunos pelo desenvolvimento de tais atividades e
em todos esses experimentos educacionais os seus idealizadores relataram um
significativo aumento no interesse pelos assuntos, como também uma assimilação
melhor do conteúdo estudado, ficando notória a importância de adequar a informação
a ser desenvolvida na aula de química com o público alvo, conhecendo a sintaxe de
seu comportamento, preferências e fraquezas, não bastando apenas o conteúdo
didático, mas também inovando na forma em que lhes é apresentado. Cabe então aos
professores utilizarem a criatividade para se reinventarem continuamente no ambiente
escolar, provocando sensações físicas e estímulos visuais, desafiando o ego e a
impetuosidade do jovem aluno, mostrando no maravilhoso ato de ser mestre a beleza
desafiadora da Química. Sendo assim, após a pesquisa realizada, para nossa própria
prática docente, gostaríamos em um futuro almejado aplicar no IFPR Campus
Jacarezinho, em conjunto dos alunos de Artes Dramáticas, uma aula de Química
utilizando a expressão corporal para relacionar reações químicas.
Palavras-chave: Alternativas da Educação; Teatro; Criatividade.
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FORMAÇÃO DE DOCENTES E INCLUSÃO ESCOLAR COM FOCO NO
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA): ANÁLISE DA GRADE
CURRICULAR DE INSTITUIÇÕES DO NORTE PIONEIRO
Ana Júlia Cirelli de Azevedo Silva1
Francismar Elio de Oliveira Andrade1
Simone Souza de Siqueira1
Bruna Gomes Delanhese2
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2

A presente pesquisa tem como propósito discutir a formação de professores na
educação inclusiva com ênfase no Transtorno do Espectro Autista (TEA), voltado para
o desenvolvimento de uma cultura de aceitação das diferenças na escola. Quando
tratamos sobre o processo de inclusão escolar de crianças com autismo, diretamente
recaímos sobre o papel do professor, visto que ele é o principal responsável e
mediador da aprendizagem dos alunos. Partindo dessa afirmação foi analisada a
grade curricular das seguintes instituições: Universidade Estadual do Norte do Paraná
(UENP - Campus Jacarezinho) e Instituto Federal do Paraná (IFPR – Campus
Jacarezinho), respectivamente os cursos de Licenciatura em Biologia e em Química,
buscando compreender se os futuros docentes estão recebendo uma formação inicial
que contemple o trabalho em uma sala de aula inclusiva. Os resultados apontam a
necessidade de maiores investimentos na formação de professores voltados para
inclusão, destacando os alunos com TEA, o professor é peça fundamental nesse
processo dando novas esperanças à aprendizagem. Após a análise da matriz
curricular tanto da UENP quanto do IFPR, é possível perceber a necessidade
readequação por parte das Instituições. Diante dessa perspectiva, compreendemos
melhor as dificuldades que os professores enfrentam no dia a dia do trabalho de
inclusão do aluno autista na sala de aula do ensino comum, já que a formação não
oferece uma base sólida nos aspectos teóricos e práticos resultando em poucos
professores possuírem uma formação básica centrada nos aspectos inclusivos. A
importância do tema abordado deu-se por razão do entendimento do processo de
inclusão onde se concluiu que não existe uma formação específica para trabalhar com
alunos com TEA e também a carga horária dedicada à educação inclusiva é muito
pequena, comparada a grande demanda presente nas escolas, resultando em um
sistema de ensino falho onde quem mais sofre são os estudantes que precisam de
profissionais capacitados e que tenham como meta ensinar e cumprir a lei quanto ao
quesito de educar sem distinção.
Palavras-chave: autismo, grade curricular, inclusão.
Não houve financiamento
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Estudante da Licenciatura em Química/ lucicirelli@hotmail.com
Especialista em Libras em Educação Inclusiva/ bruna.delanhese@ifpr.edu.br

21

I Semana da Química
IFPR Campus Jacarezinho
12 a 16 de agosto de 2019

LUDICIDADE NO ENSINO: VAMOS BRINCAR DE QUÍMICA?
Letícia Cristina Bacon1
Paloma de Souza Pires2
Willian Aparecido dos Santos3
João Leonardo Violin4
IFPR – Campus Jacarezinho

Apesar dos avanços didáticos e tecnológicos, os métodos de ensino pautados apenas
na memorização de conteúdos ainda são empregados com frequência no processo
educativo atual. Em Química, especificamente, a aprendizagem mecânica se
manifesta mais frequentemente que as práticas inovadoras que visam a
aprendizagem significativa dos estudantes. O processo de ensinar necessita,
constantemente, de novas propostas capazes de trazer diferentes configurações
didáticas ao ambiente escolar, de modo a aperfeiçoar o entendimento coletivo e
propiciar à estrutura cognitiva dos indivíduos a construção efetiva dos conhecimentos
e a organização das novas informações. A educação problematizadora visa a
formação dos saberes por meio das experiências significativas dos indivíduos,
valorizando o conhecimento prévio que cada aluno possui. Enquanto isso, nesse
processo educacional, a função do educador é mediar o desenvolvimento dos
estudantes e instigá-los com situações problema. Nesse sentido, os jogos didáticos
surgiram como uma alternativa para que os professores reinventassem os conceitos
de ensinar e aprender. Apesar de desafiadora e, aparentemente, ser uma ideia atual,
a proposta de construir conhecimentos brincando é discutida desde o ano de 1993 em
trabalhos científicos. Os benefícios da ludicidade durante o processo de
aprendizagem são conhecidos: estimula o raciocínio, a concentração, a criatividade,
além de melhorar o relacionamento interpessoal e o desempenho escolar. A aplicação
de jogos voltados para a educação torna a assimilação dos conteúdos facilitada e
potencializa a aprendizagem devido ao seu caráter lúdico e significativo. Sendo assim,
o objetivo deste trabalho foi elaborar jogos didáticos voltados para o ensino de
Química, abordando temas pertinentes à trajetória dos estudantes no Ensino Médio.
Essas ferramentas pedagógicas foram desenvolvidas com materiais de baixo custo e
podem ser adaptadas a outras temáticas, inclusive de disciplinas distintas. Espera-se
que os jogos didáticos possam ser instrumentos facilitadores para a vida acadêmica
de estudantes e educadores, tornando o ambiente em sala de aula mais acolhedor,
divertido e, principalmente, propício para a aprendizagem efetiva.
Palavras-chave: Química. Ludicidade. Jogos no ensino.
CAPES – Programa de Residência Pedagógica
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O ENSINO DE QUÍMICA SOB AS PERSPECTIVAS DA BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR EM RELAÇÃO AOS CONTEÚDOS ABORDADOS NO ENEM
Victória Karla Pereira da Silva 1
IFPR – Campus Jacarezinho

1

Tendo em vista a crescente demanda de metodologias capazes de tornar as aulas
mais dinâmicas e ao mesmo tempo obter o êxito do aluno no aprendizado, as
discussões acerca das metodologias de ensino na educação básica fazem-se
necessárias para o progresso do ensino-aprendizagem, bem como práticas
alternativas em sala de aula, principalmente quando se trata do ensino de química e
das demais Ciências Naturais. Diante disso, este estudo teve por objetivo expor as
propostas pedagógicas da BNCC (Base Nacional Comum Curricular) no nível médio
para o ensino de química e demais Ciências da Natureza relacionando-as com os
conteúdos abordados ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio); por meio de uma
compreensão geral, leitura/discussão crítica da BNCC e levantamento dos conteúdos
abordados nas questões de química do último ENEM (2018). A partir da pesquisa sob
os objetos de estudo, observou-se que as práticas trazidas na Base Nacional Comum
Curricular carregam um enfoque sob as perspectivas das contextualizações social,
cultural, ambiental e histórica que seriam utilizadas para superar simples
exemplificações dos conceitos permitindo aos alunos usar as experiências adquiridas
no cotidiano. No entanto, ao analisarmos as questões de química no ENEM e também
demais vestibulares recentes, vemos que é vital que o estudante domine conceitos e
termos técnicos, tendo em vista que a química tem grande parte de seu estudo
estruturado como uma ciência exata. Analisando esta disparidade, é indispensável
pensar, para futuras pesquisas, nas formas de trazer esses conceitos científicos para
exemplos práticos a serem aplicados no dia a dia, encontrando um equilíbrio entre
uma necessidade básica e a preparação dos estudantes para eventuais provas as
quais estarão submetidos ao longo da jornada acadêmica.
Palavras-chave: Metodologias. Aprendizagem. Vestibular.
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QUÍMICA FORENSE NO ENSINO: UMA ALTERNATIVA
Guilherme Martins de Farias1
IFPR – Campus Jacarezinho

1

Química Forense é uma área que abrange vários conteúdos de química, e ela atua
tanto no campo legal quanto judicial. Nesse trabalho é abordada sua origem, algumas
de suas técnicas e como realizar experimentos didáticos com materiais alternativos.
Esse tema tem seus conhecimentos muito amplos, um desses conhecimentos que
será tratado neste trabalho é sobre o luminol, que é uma substância utilizada para a
identificação de sangue em cenas criminais e uma ferramenta muito importante. Outra
abordagem é a papiloscopia, que trabalha com as impressões digitais tanto dos pés
quanto das mãos, e aprender como podemos identificá-las com processos químicos
e físicos que facilitam as investigações. E mostrando novas utilidades do carvão
mineral e iodo que são facilmente encontrados nos comércios. Mostrando através de
procedimentos realizados, e explicações de como realiza-los, seus resultados com
imagens e explicações de porquê acontecem as reações. Além dessas abordagens
mostrar também como a área de um profissional químico não se limita somente a
indústria e professores, mas também em âmbitos judiciais. Poucas pessoas
conhecem essa área, por isso esse trabalho mostrará algumas de suas ferramentas
e uma das opções de áreas profissionais de um químico, aplicando tudo em um
ambiente escolar que além de informar um pouco para quem quer aprender sobre
essa área e ingressar nessa carreira.
Palavras-chave: Ensino. Alternativas. Recursos pedagógicos.
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TEA – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA: O QUE É, COMO IDENTIFICÁLO E POSSÍVEIS ESTRATÉGIAS NO ÃMBITO ESCOLAR
Jaqueline Gomes Pracidelli1
Viviane Aline Coutinho2
Willys Batista Passos³
IFPR – Campus Jacarezinho

1,2,3

Esta pesquisa apresenta uma visão geral do que é Transtorno do Espectro Autista
(TEA), bem como as possíveis estratégias a serem utilizadas por professores para
que estes possam se sentir melhor preparados para identificar a possibilidade de um
estudante ser autista, tendo em vista que esta é uma síndrome complexa e com
características diversas e assim desenvolver práticas pedagógicas de acordo com as
características específicas de cada estudante. Assim, através da pesquisa
bibliográfica baseada em autores como Macedo (2011) e Melo (2016), dentre outros
torna-se possível compreender que o alerta principal para a identificação do TEA são
os sinais comportamentais e que, para a busca de estratégias adequadas, se faz
necessário que os professores invistam em formação contínua e especializada.
Entretanto, observa-se que a formação de docentes está cada vez mais defasada e
as instituições de ensino não tem o suporte adequado para o atendimento tornando a
inclusão ainda mais desafiadora, fator que deve ser superado com o propósito de que
os futuros professores possam atuar significativamente na educação de crianças e
adolescentes e consequentemente proporcionar um espaço onde o estudante possa
vivenciar novas experiências com sucesso.
Palavras-chave: autismo, identificação, estratégias.
Não houve financiamento

25

