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Introdução 

As propostas de diretrizes para a formação inicial de 
professores da educação básica, em cursos de nível 
superior (BRASIL 2000)

1
, cita como competências 

do professor, no âmbito do conhecimento 
pedagógico: criar, planejar, realizar, gerir e avaliar 
situações didáticas eficazes para a aprendizagem e 
desenvolvimento dos alunos. Sobre a função do 
ensino de química, Santos e Schnelzer

2
 ressaltam a 

importância em: desenvolver a capacidade de 
tomada de decisão, o que implica a necessidade de 
vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto 
social em que o aluno está inserido. Sabe-se que o 
conteúdo ácido-base gera pouca assimilação por 
parte dos alunos, e segundo a literatura o uso de 
experimentação (ou pesquisa) utilizando materiais 
de baixo custo presentes no cotidiano, pode ajudar a 
acelerar o processo de ensino-aprendizagem nas 
escolas de nível médio. Com isso, propôs-se utilizar 
extrato de flores típicas do agreste pernambucano 
para este fim, por serem fáceis de obtenção e 
preparo. Diante deste contexto, apontamos como 
objetivo deste trabalho a elaboração de uma 
estratégia de inovação didática voltada para a 
facilitação da aprendizagem significativa dos 
conceitos de ácido e base a partir da pesquisa-ação 
e a reflexão das contribuições desta ação na 
formação inicial do Licenciando em Química.  

Resultados e Discussão 

Na pratica foram utilizadas pétalas de flores da 

Dahlia pinnata (Dália). A espécie apresentou melhor 

resultado na utilização dos extratos brutos de 

antocianinas (indicador ácido-base natural). Para 

avaliar a adequação dos extratos como indicadores 

de pH, utilizaram-se soluções tampão com pH 1-14, 

servindo para construir uma escala de pH, aos quais 

se adicionou, em gotas, pequenas quantidades do 

extratos bruto (figura 1). Fez-se a observação da 

coloração resultante após a adição dos extratos. 

Observou-se a nítida mudança de coloração em pH 

próximo a 3 e a 12 .O extrato poderá ser utilizado 

para verificação da acidez ou basicidade de 

substâncias de uso doméstico, como leite, vinagre, 

bicarbonato de sódio, dentre outros, utilizados e 

consumidos no cotidiano. Desde 2011 vem-se 

desenvolvendo com os licenciandos um estudo 

sobre pesquisa-ação e o impacto da 

contextualização de experimentos no ensino de 

Química nas escolas e na própria Universidade. Os 

resultados apresentaram maior participação dos 

licenciandos e interesse na parte experimental, 

verificando também correlações entre a vida e 

experimentações no ensino de Química. 

 
Figura 1. Faixa de pH, Dália 
 

A maioria dos professores afirma que o tempo e a 
orientação permanente são necessários para 
integração de uma estratégia didática em sua 
prática, e que sua formação deficiente é a principal 
dificuldade encontrada para o efetivo 
desenvolvimento da pesquisa no processo de 
ensino aprendizado. Já os licenciandos afirmam que 
é de grande importância utilizar materiais típicos e 
simples (baixo custo) para que se desenvolvam os 
conhecimentos. 

Conclusões 

A carga horária do componente curricular química é 

pequena para o docente trabalhar com afinco, isto 

faz com que a experimentação em sala de aula fique 

em segundo plano. A pesquisa-ação além dos 

“muros da escola” pode ser uma estratégia eficiente 

para a criação de problemas reais que permitam a 

contextualização e o estímulo de questionamentos 

de investigação
3
.
 
Quando o professor permite ao 

aluno deixar de ser espectador da ciência para ser 

investigador fora do âmbito escolar, e quando estes 

são desafiados cognitivamente, torna-o autônomo, 

motivado e apto para buscar entender o estudo do 

ambiente e a importância da flora presentes na 

região, facilitando a interação entre aluno-Professor. 
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