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Capítulo 1  

A Sequência Didática: “Elas não se interessam por 

essa área” 

 
Tenho opinião própria 

Quero tomar minhas próprias decisões 
E quanto o que tenho que fazer com a minha vida, minha vida 

Quero ser a única no controle 
 

Janet Jackson, em Control (1986) 
 
 
 

4.1 A Sequência Didática  

1.1.1. Sobre a Sequência Didática no Ensino de Ciências 

O uso de sequência didática (SD) como ferramenta na área de ensino 

de Ciências, tanto na perspectiva metodológica, quanto na possibilidade de 

superação da lacuna pesquisa-prática vem sendo adotado com muita 

frequência. Mas, afinal o que se entende por SD? Entende-se por sequências 

didáticas as etapas articuladas e ligadas entre si para tornar mais eficiente o 

processo de ensino e aprendizagem (ZABALA, 1998). 

Esse autor acrescenta que SD é o "conjunto de atividades ordenadas, 

estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais 

que têm princípio e fim conhecidos tanto pelo professor quanto pelos alunos" 

(p. 18). E ainda afirma que "as sequências de atividades didáticas são uma 

maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma 

unidade didática" (ZABALA, 1998, p. 20). 

Dessa forma, o produto educacional dessa dissertação buscou, 

baseado na diagnose obtida perante parte do público participante desta 

pesquisa, construir e aplicar uma sequência didática em que conteúdos da 

química fossem discutidos para a abordagem do conteúdo “Lei de 

Conservação das Massas” em consonância com questões sobre a natureza da 

ciência e relações de gênero.  
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Com o intuito de contribuir para transformar a visão que a cerca da 

cultura e natureza da ciência, assim como das relações de gênero na ciência, 

foram utilizados elementos/episódios da História e Filosofia da Ciência como 

meio para realizar tal abordagem. Para Matthews (1995) e MARTINS (2006), 

são inúmeras as contribuições desse campo para o ensino de ciências e se 

torna imprescindível uma abordagem histórica, principalmente no tocante a 

possibilidade de permitir uma compreensão humanizada da cultura e atividade 

científica. 

Alguns livros didáticos intitulam o conteúdo “Lei de Conservação das 

Massas” como “Lei de Lavoisier” dando a compreender na maioria dos casos 

que apenas Lavoisier contribuiu para o estabelecimento desta, quando na 

verdade sabemos que houve colaboração de outros cientistas ligados de forma 

direta ou indireta (FILGUEIRAS, 1995). O estabelecimento da Lei de 

Conservação das Massas é tido por muitos como um marco na história da 

Química, porém, naquele contexto histórico, como eram consideradas as 

relações de massa? Que fatores podem ter contribuído/antecedido para o 

estabelecimento dessa lei? 

A escolha desse conteúdo partiu da necessidade de promover uma 

visão do aspecto construtivista que a Lei de Conservação das Massas possui, 

em que Antoine Lavoisier atuou mais como sistematizador dos conhecimentos 

que estruturam essa lei do que propriamente como autor (FILGUEIRAS, 1995). 

A contribuição da cientista Marie-Anne Pierette Paulze, que era casada com 

Antoine Lavoisier, foi de suma importância para a sistematização, estruturação 

e publicação dessa Lei1. Desse modo, podemos explicitar a contribuição dessa 

cientista, promover uma visão cooperativa da atividade científica e mostrar 

inclusive como as relações de massa eram compreendidas antes do 

estabelecimento dessa lei.  

                                                           
1  LEGENDS of Science: Marie-Anne Lavoisier. Disponível em 

http://www.humantouchofchemistry.com/marieanne-lavoisier.htm. Acesso em 4 Out 2015 

YOUR Dictionary: Marie Paulze Lavoisier 

Factshttp://biography.yourdictionary.com/marie-paulze-lavoisier. Acesso em 4 Out 2015 

 

http://www.humantouchofchemistry.com/famous.php?action=view&nid=681
http://www.humantouchofchemistry.com/marieanne-lavoisier.htm
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1.1.2. Organização da Sequência Didática 

a. Conteúdos conceituais prévios 

Para aplicar essa sequência didática, é importante que os conceitos de 

propriedades da matéria, unidades de medida e transformações químicas já 

tenham sido estudados pelos estudantes.  

b. Conteúdos conceituais 

Atrelado ao conteúdo, Lei de Conservação das Massas, os conceitos 

de transformações da matéria, propriedades da matéria, reações químicas, 

estequiometria, equações químicas, estrutura da matéria, substâncias e 

combustão podem ser explorados mediante o interesse do professor.  

c. Conteúdos atitudinais  

Trabalhar em grupo; respeitar os diferentes pontos de vista; dialogar de 

forma articulada com os princípios de igualdade e respeito.  

d. Conteúdos procedimentais 

Compreender as relações de massa de forma qualitativa e quantitativa 

em reações químicas. Reconhecer que ao longo da história da ciência rupturas 

ocorrem, assim como homens e mulheres trabalharam de forma cooperativa 

em prol do aperfeiçoamento da mesma. 

e. Tessitura da sequência didática 

A proposta da SD tem como base elementos do campo de estudos 

com enfoque Ciência Sociedade e Tecnologia (CTS). À medida que os 

conteúdos são apresentados, discussões sobre a cultura e natureza da ciência 

são realizadas mediante a contextualização de acontecimentos recentes. A SD 

foi planejada para um total de 4 aulas com a seguinte tessitura: 

 

Aula 1 – Introdução às relações de massas nas reações químicas 

Objetivos:  i. Representar reações químicas de forma discursiva; 
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ii. Identificar evidências macroscópicas de uma reação 

química. 

iii. Compreender que uma reação química implica na 

alteração de propriedades específicas da matéria. 

iv. Elaborar hipóteses para o aumento ou diminuição das 

massas das substâncias em uma reação química. 

Metodologia: Aula dialógica com realização de experimentos em sala de 

aula. 

Recursos didáticos: quadro branco, pincel atômico, texto de apoio 

elaborado nessa dissertação, experimento. 

Duração: 45 minutos (1 aula) 

Procedimentos e recomendações: Introdução do conteúdo mediante a 

realização de dois experimentos que constam no texto de apoio: queima da 

palha de aço e queima do papel com aferição de suas massas antes e após a 

transformação. O intento desse experimento é fazer com que os alunos 

elaborem seus modelos de explicação para justificar a variação de massas 

antes e após a transformação. Após a realização do experimento o professor 

deve promover um debate com os alunos visando conhecer quais hipóteses 

eles possuem para o fenômeno observado, anotando no quadro, e 

questionando que evidências tais transformações caracterizam uma reação 

química.  

Avaliação: Elaboração escrita de justificativas para o observado no 

experimento.  

 

 

Aula 2 – A Teoria do Flogístico 

Objetivos:  i. Compreender os postulados da teoria do flogístico. 

ii. Explicar reações químicas mediante essa teoria. 



7 

iii. Compreender que numa reação química ocorre a 

alteração de propriedades específicas da matéria. 

iv. Compreender a limitação da Teoria do Flogístico para a 

explicação da variação da massa das substâncias em uma 

reação.  

Metodologia: Aula dialógica 

Recursos didáticos: quadro e pincel atômico, texto de apoio elaborado 

nessa dissertação, experimento. 

Duração: 45 minutos (1 aula) 

Procedimentos e recomendações: Com base do texto de apoio, 

apresentar os princípios que fundamentam a teoria do flogístico e 

paralelamente buscar resgatar a aula anterior tentando aplicar os princípios 

dessa teoria ao experimento realizado. O principal foco dessa aula é que os 

alunos consigam ver as limitações dessa teoria e a necessidade da elaboração 

de um novo modelo para explicar as relações de massas em reações químicas.  

Avaliação: Aplicar os princípios da teoria do flogístico aos experimentos 

realizados na aula anterior buscando encontrar limitações nesse modelo por 

meio da formulação de hipóteses para o fenômeno da variação da massa.  

 

Aula 3 – Lei de Conservação das Massas 

Objetivos:  i. Compreender os postulados da lei de conservação das 

massas e quais vantagens essa lei tem em relação à teoria 

do flogístico. 

 ii. Compreender que ao longo da história da química as 

teorias e leis que explicam as relações de massa numa 

reação química transforma-se mediante a ruptura de 

paradigmas e transformações tecnológicas. 

 iii. Aplicar os princípios da lei de conservação das massas 

para explicar as relações de massas nas reações químicas. 
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 iv. Compreender que reações químicas decorrem, na 

maioria dos casos, de combinação de diferentes 

substâncias. 

 v. Compreender que a atividade científica decorre da 

colaboração de várias pessoas independente do gênero.  

 vi. Reconhecer que a ciência está em constante 

transformação. 

Metodologia: Aula dialógica 

Recursos didáticos: quadro pincel atômico, texto de apoio elaborado nessa 

dissertação. 

Duração: 135 minutos (3 aulas) 

Procedimentos e recomendações: Baseado nas limitações que a teoria do 

flogístico apresenta, e fazendo uso do texto de apoio, a lei de conservação das 

massas deve ser apresentada de forma problematizadora para explicitar 

questões que a teoria do flogístico não explicava. É importante que os 

estudantes compreendam que ao longo da história da humanidade fenômenos 

são explicados mediante teorias diferentes, e que a ciência vive momentos em 

que ocorrem rupturas na forma do pensar determinados fenômenos. A questão 

da “descoberta” do oxigênio deve ser tratada com cuidado, os estudantes 

devem compreender que o conhecimento sobre o oxigênio já existia, entretanto 

a sua definição ao longo do tempo sofreu alterações até ser chamado como 

conhecemos, outros nomes foram usados, como “ar vital”. Além disso, é 

preciso que os estudantes compreendam que a atividade científica decorre da 

cooperação entre diversas pessoas, independente do gênero, e que a 

construção do conhecimento tem caráter cooperativo. A contribuição de Marie 

Lavoisier deve estar explícita para que compreendam que a sistematização dos 

princípios que apoiam essa lei dependeu muito de sua cooperação.  

Avaliação: Aplicar os princípios da lei de conservação das massas aos 

experimentos realizados na aula 1 explicando os fenômenos de variação de 

massa ocorridos.  
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Aula 4 – O outro lado da Lei de Conservação das Massas 

Objetivos:  i. Compreender que a ciência se desenvolve em um contexto 

social. 

 ii. Compreender que a ciência não se desenvolve de forma 

lógica e descompromissada e sim para atender anseios de 

grupos sociais dominantes.  

Metodologia: Aula dialógica com debate 

Recursos didáticos: quadro e pincel atômico, texto de apoio elaborado 

nessa dissertação. 

Duração: 90 minutos (2 aulas) 

Procedimentos e recomendações: Todo episódio da história tem um 

contexto. Fazendo uso do texto de apoio, o contexto social do estabelecimento 

dessa lei deve ser apresentado e discutido. É importante discutir com os 

estudantes a questão dos interesses sociais e de status que estão envolvidos 

na atividade científica.  

Avaliação: Realização de um debate cujo tema “Por que as mulheres são 

marginais à história da ciência?”, buscando fazer um paralelo com o cenário 

atual de profissões e participação feminina na ciência.  

  

1.1.3. Sobre o texto de apoio 

Para dar um melhor suporte à SD construída, foi elaborado um texto de 

apoio sobre o conteúdo Lei da conservação das massas. Para a construção 

desse texto usamos fontes secundárias, livros e artigos que abordam a Lei de 

Conservação das Massas, considerando a construção discursiva do mesmo e o 

cuidado para não cometer distorções históricas.  

A proposta do texto de apoio buscou abordar a Lei numa perspectiva 

adequada as exigências educacionais, como a compreensão da ciência como 

atividade humana construída ao longo do tempo (BRASIL, 2006), enfatizando o 
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caráter cooperativo do trabalho científico, a existência de pesquisas que 

tentavam explicar as relações de massas nas transformações químicas, as 

rupturas que ocorrem na ciência quando uma teoria é invalidada e passa a 

vigorar e, principalmente, a participação da Marie-Anne como principal 

colaborada desses estudos.  

Além do mencionado, o texto elaborado possuir caráter contextualizado 

aproximando algumas discussões da natureza da ciência com acontecimentos 

recentes no sentido de promover a contextualização do conteúdo químico. 

1.1.4 Aplicação e avaliação 

A aplicação do texto de apoio junto à sequência didática ocorreu no 

final de novembro de 2015, entre os dias 23 e 27, com uma das três turmas em 

que o questionário foi aplicado. A escolha foi aleatória, e a aplicação foi na 

forma de oficina com horários extraclasse, uma vez que estávamos no final do 

bimestre. O público participante dessa etapa totalizou 31 estudantes, sendo 13 

homens e 18 mulheres. Iremos destacar alguns pontos significativos da 

aplicação a seguir. 

Ao iniciar a primeira aula fizemos uma breve problematização perante o 

que ocorre durante o processo de preparo de um bolo, em que todos 

concordaram se tratar de uma transformação química. Ao perguntarmos o que 

ocorre com a massa do bolo os estudantes levantaram hipóteses como “acho 

que aumenta pois ele fica maior”, “acho que não muda nada”.  

Com o experimento da palha de aço os estudantes ficaram bem 

intrigados com o fenômeno químico que ocorreu durante a reação de queima 

da palha de aço “Como aumentou o ‘peso’ professor?”, mencionou um 

estudante presente. No intento de explicar inúmeras hipóteses foram 

levantadas pelos estudantes “o fogo tem massa”, “o bombril engrossou”. 

Colocar os estudantes mediantes a essa situação de pensar cientificamente e 

elaborar hipóteses é uma habilidade importante para o ensino de ciências, 

principalmente no ensino médio (BRASIL, 2006).  

Nessa aula apresentamos o conceito de combustão, e após a 

explanação dialógica os estudantes começaram a compreender as possíveis 
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causas da variação da massa da palha de aço após a combustão “o bombril 

ficou mais pesado por conta do oxigênio?”; “o bombril quando queimado ‘tá 

tendo’ uma transformação química e o peso mudando é um sinal”.  

Porém, quando retomamos a questão do bolo, e o professor admitiu 

que a reação de produção do bolo libera gás carbônico alguns estudantes 

ficaram intrigados “se quando faz o bolo o gás sai ele vai ficar maneiro, né?”, 

disse um dos estudantes. Finalizando a aula o professor explanou e confirmou 

algumas das hipóteses apresentadas e deixou explícito aos alunos que a forma 

com que as relações quantitativas de massas são vistas atualmente teve todo 

um processo histórico de construção. 

A segunda aula iniciou com uma matéria em que apresentava “uma 

nova forma de fotografia quântica”. Esse texto foi escolhido intencionalmente, 

primeiro por ser uma cientista brasileira e por deixa explicito que um novo 

método estava sendo empregado para fotografia quântica. Como nessa aula 

seria apresentada a teoria do flogístico, que fora refutada posteriormente, os 

estudantes precisavam compreender que a ciência vive momentos de rupturas 

de conceitos, assim como que há possibilidade de conceitos serem refutados a 

qualquer momento.  

Após apresentar a teoria de flogístico de forma dialógica os estudantes 

foram colocados para comparar os postulados dessa teoria com o observado 

na aula anterior com a combustão da palha de aço. Nesse momento alguns 

estudantes falaram “tá errado então essa teoria”, “’oche’ isso não faz sentido 

então”. Nesse momento o professor lançou a pergunta “Será que os cientistas 

podem errar?”, muitos estudantes ficaram com receio de responder, até que 

passado um tempo uma estudante disse “eu acho que sim pois o humano pode 

errar”. A compreensão de atividade científica como construção humana deve 

ser trabalhada na educação básica, uma vez que no ensino de química um dos 

objetivos é o preparo para a compreensão dos valores e limites da ciência 

(BRASIL, 2002; BRASIL, 2006). 

Na terceira aula, em que apresentamos a Lei de conservação da 

massa a iniciamos com uma reportagem que apresenta um acidente ecológico 

que aconteceu com caranguejos. A escolha dessa reportagem serviu para que 
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a visão salvacionista de ciência, que muitos estudantes demonstraram 

acreditar, fosse questionada, e associada a essa questão polêmica, o conteúdo 

em que apresentamos a refutação da Teoria do flogístico, para que os 

estudantes compreendessem a mudança de paradigma na ciência.  

Na quarta e última aula, a figura da cientista Marie-Anne Lavoisier foi 

apresentada e alguns estudantes ficaram impressionados pois até o presente 

momento eles não tinham conhecimento de nenhuma cientista. A aula iniciou 

com a ilustração de cientistas brasileiras que ganharam um prêmio 

recentemente. A escolha desse texto serve para contrastar que a participação 

de mulheres na ciência é um fenômeno que ocorreu em diferentes épocas da 

História com contextos diferentes.  

Após toda a explanação histórica do contexto em que sua colaboração 

perante a sistematização da Lei de conservação da massa, discutimos o texto 

apresentado e a baixa visibilidade de Marrie Anne. Assim como no questionário 

aplicado, alguns estudantes, principalmente as mulheres, apontaram como 

possível justificava o baixo conhecimento de cientistas mulheres ao preconceito 

do tipo machista em nossa sociedade. 

Durante o debate realizado uma das alunas até compartilhou uma 

vivência “Quando me dou bem em física os garotos ficam falando e 

questionando como se fosse sorte minha.... mas eu estudei, fazer o que?”. 

Esse espaço foi importante na aplicação para desconstruir e discutir alguns 

mitos, como por exemplo das habilidades biológicas de cada gênero. 

Ao fim dessa aula foi aplicado um questionário de avaliação da 

sequência de atividade aplicada. Esse instrumento continha cinco perguntas 

que abordavam desde a opinião deles sobre o texto elaborado até mesmo 

sobre a linguagem e a forma como o conteúdo foi abordado pelo professor. 

A primeira questão “Como você avalia essa abordagem do conteúdo 

Lei de Conservação da Massa proposta durante essa semana de aula?”, 48,4% 

avaliou como ótima, 38,7% como boa, 12,9% como regular. Quanto aos 

comentários sobre essa pergunta tivemos alguns como: “foi bem diferente da 

que vimos antes”, “eu gostei principalmente das reportagens”, “eu achei bom, 
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queria mais aulas assim”, “eu acho que a aula deveria ser sempre variada 

assim”. 

Quando perguntamos sobre a linguagem do material didático “Que 

você achou da linguagem do material didático? É compreensível”, 45,2% 

avaliou como ótima, 41,9% como boa, 12,9% como regular. Quando 

comentaram essa avaliação alguns estudantes comentaram “me lembrou a do 

livro, entendi bem”, “boa”, “normal, não notei dificuldade e compreendi”.  

Como diagnosticamos, a visão de ciência dos estudantes possuía era 

de cunho tradicional, salvacionista, e nossa intervenção didática buscou 

promover uma visão de ciência problemática em que ficasse evidente o seu 

caráter construtivista, cooperativo e de atividade sócio-historica construída por 

homens e mulheres ao longo do tempo.  

Quando perguntados “Qual a sua visão da ciência após essa 

abordagem? Comente.”, tivemos respostas do tipo: “diferente do que pensava, 

ciência é bem diferente do que achava que fosse”; “tem mulher cientista e 

fiquei surpresa”; “diferente do que pensava e ela sempre muda né”; “ciência é 

algo que sempre tá mudando e com diferentes pessoas estudando e fazendo”. 

“eu entendi que ciência mudou muito ao longo do tempo”; “mudou, não é só 

para fazer o bem ela erra, humanos erram”; “pensava que era apenas uma 

matéria de escola”.  

A penúltima questão “Quanto ao conteúdo Lei de Conservação da 

Massa, como você avalia a sua aprendizagem desse conteúdo?”, solicitamos 

aos estudantes uma auto avaliação: 41,9% consideraram ótima, 45,16% 

considerou boa, e 6,45% considerou regular. Vale pontuar que o conteúdo já 

havia sido ministrado com essa turma, porém, de forma expositiva e seguindo o 

livro adotado pela escola, porém sem os elementos CTS e que explicitasse o 

caráter cooperativo e a participação da cientista Marie-Anne Lavoisier. 

Ainda sobre essa questão, quanto aos comentários tivemos alguns 

como: “Entendi melhor”. “o experimento me deixou mais por dentro do 

assunto”, “eu tinha aprendido já, mas entendi melhor principalmente a 
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historinha”, “diferente do que vi antes, eu gostei”, “boa, eu gostei, foi diferente e 

o experimento ajudou”.  

Visto que nenhum estudante tinha conhecimento de cientistas 

mulheres, e durante essa abordagem apresentamos uma, perguntamos “Como 

você se sente ao saber que mulheres cientistas participaram de episódios da 

história da ciência em diferentes épocas? Comente”, tivemos respostas como: 

“Fiquei impressionada”; “eu não sabia que tinha, feliz que hoje em dia tem 

mais”; “eu pensei que deveria ter tido, e ainda bem que teve e espero bem 

mais”; “em minha opinião deveria aparecer mais nos livros, só tem homem e 

não entendo já que teve mulheres”; “eu amei, quero ser cientista também e ser 

mulher não muda nada”.  

Além dos estudantes participantes dessa pesquisa, o material 

elaborado foi avaliado por quatro professores de áreas que compreendem as 

dessa dissertação. De modo geral, os professores avaliaram a proposta como 

adequada para o nível de ensino proposto, com poucas resalvas e 

observações. 
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MATERIAL DIDÁTICO 

Aula 1: Introdução às relações de massas nas reações 

químicas 

 

Receita De Bolo Simples 

 

INGREDIENTES 

 2 xícaras de açúcar 

 3 xícaras de farinha de trigo 

 4 colheres de margarina bem cheias 

 3 ovos 

 1 e 1/2 xícara de leite aproximadamente 

 1 colher (sopa) bem cheia de fermento em pó 

MODO DE PREPARO 

 Bata as claras em neve 

 Reserve 

 Bata bem as gemas com a margarina e o açúcar 

 Acrescente o leite e farinha aos poucos sem parar de bater 

 Por último agregue as claras em neve e o fermento 

 Coloque em forma grande de furo central untada e enfarinhada 

 Asse em forno médio, preaquecido, por aproximadamente 40 minutos 

 Quando espetar um palito e sair limpo estará assado 

Fonte:  http://www.tudogostoso.com.br/receita/29124-bolo-simples.html 

 

O que será que acontece com a massa final do bolo quando comparada com a inicial? Vamos 

pensar ao decorrer dessa aula? 

 

A descoberta do fogo na pré-história foi 

fundamental para a evolução da vida humana em nosso 

planeta. Os homens primitivos devem ter visto o fogo pela 

primeira vez ao presenciar incêndios em florestas, 

causados pela queda de raios.  

Pode-se dizer que esses homens, observando os 

efeitos do fogo e tentando utilizá-lo, agiam como os cientistas de hoje. Inicialmente, o homem 

http://www.tudogostoso.com.br/receita/29124-bolo-simples.html
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deve ter aprendido a conservar o fogo, usando pedaços de madeira para alimentá-lo e mantê-lo 

aceso permanentemente. Só bem mais tarde é que o homem conseguiu fazer fogo. Ao esfregar 

pedaços de madeira um contra o outro, por exemplo, produzia calor suficiente para fazer surgir 

uma chama. Depois disso, bastava manter o fogo aceso. 

Combustão é o nome dado a uma reação química que ocorre entre um material 

combustível e um comburente. Para entender melhor a combustão, iremos realizar um 

experimento em que iremos precisar dos seguintes materiais. 

Balança. 

 1 pedaço de Papel 

 1 Prato de vidro 

 1 Palha de aço 

 Caixa de fósforos 

 Procedimento: 

i. Coloque o prato de vidro em cima da balança e aperte o botão “tare” para descontar o peso 

do prato. Em seguida, adicione o papel e anote a massa. Anotada a massa, queime o papel 

no prato até completa combustão. Verifique a massa final e anote 

ii. Repita o procedimento anterior, agora com a palha de aço. 

 

Vamos refletir e investigar? 

 A massa após a queima de ambos os materiais, permaneceu a mesma?  

 A variação de massa em ambas as transformações foi igual para as duas 

reações? 

 Como você interpreta os resultados obtidos? Apresente suas hipóteses.  

 Retomando a receita do bolo, o que é de se esperar que aconteça com a 

massa final do bolo comparada com a massa, ser maior, menor ou igual? 
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Aula 2 – A Teoria do Flogístico 

 

23/09/2014 

Cientista brasileira descobre novo método de fazer imagem 
quântica 

Pesquisa foi publicada na revista científica "Nature" no fim de agosto. 

Brasileira Gabriela Barreto Lemos faz pós-doutorado em ótica quântica  

 

Uma câmera fotográfica capta a luz 

refletida pelos objetos fotografados. A obtenção 

da imagem de um objeto depende, portanto, de 

uma luz que chegue até ele. O que uma cientista 

brasileira descobriu, em um experimento 

conduzido na Academia Austríaca de Ciências, foi 

que é possível obter a imagem de um objeto a 

partir de fótons (partículas elementares da luz) que não tiveram qualquer 

interação com o objeto. A pesquisa foi publicada no fim de agosto na revista 

"Nature". 

Para chegar a esse feito, Gabriela Barreto Lemos, que faz pós-

doutorado na Áustria, e sua equipe usaram pares "gêmeos" de fótons. Cada 

"irmão" tem um comprimento de onda diferente, ou seja, eles têm cores 

diferentes, mas estão "entrelaçados", o que significa que mantêm as mesmas 

propriedades. 

No experimento, os cientistas iluminaram um objeto com um dos 

fótons, com comprimento de onda que seria indetectável por uma câmera. 

Enquanto isso, o outro fóton que, não interagiu com o objeto, foi detectado pela 

câmera, formando a imagem com a qual seu irmão gêmeo havia interagido. 

"Iluminamos o objeto com um dos fótons e em vez de coletar a imagem 

do fóton que interagiu com o objeto, detectamos a luz do outro fóton, o irmão 

daquele que interagiu com objeto", disse Gabriela, em entrevista à revista 

"Nature". "Por serem gêmeos, mesmo que estejam separados, eles continuam 

compartilhando informação e essa informação pode ser acessada pelos dois 

juntos ou por cada um deles separadamente." 

É como se os dois fótons tivessem uma comunicação "telepática" entre 

si, em que eles pudessem saber o que o outro está iluminando mesmo estando 

separados fisicamente. 
 

Fonte: http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2014/09/cientista-brasileira-
descobre-novo-metodo-fazer-imagem-quantica.html 
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A ciência que estudamos em sala tem como base o desenvolvimento científico e 

tecnológico que ocorreu na Europa, entretanto, não se pode afirmar que esse conhecimento 

produzido é único e absoluto. É preciso ter consciência de que outras civilizações também 

desenvolveram sua ciência e conhecimentos baseados em suas necessidade e possibilidades.  

1. Antecedentes 

O conhecimento quantitativo das reações químicas que possuímos atualmente data de 

estudos estabelecidos principalmente na Europa. A Lei de Conservação das Massas foi um 

marco significativo na história da Química, proporcionou o surgimento de outras pesquisas na 

área, por exemplo, a descoberta de novos elementos químicos e determinação de suas massas 

atômicas. 

Porém, para que a Lei de Conservação das Massas ganhasse corpus, um longo 

caminho repleto de teorias e leis antecessoras à esta deu contribuições significativas para 

fundamenta-la. A ideia de que a quantidade de matéria no universo não varia, é na verdade 

muito antiga aos postulados dessa Lei. Na Roma Antiga, o poeta Lucrécio (sec. I a.C) fez 

menção a uma crença existente na Grécia desde o século V, a.C: 

"e nenhuma força pode mudar o conjunto das coisas; porque não há coisas alguma exterior, 

quer para onde possa emergir do universo qualquer espécie de matéria quer donde uma nova 

provisão possa surgir e abater-se sobre o universo, e mudar toda a natureza das coisas e alterar 

os movimentos" 

Entretanto, dessa época não se datam experimentos que comprovem tal crença, uma 

vez que grande parte das contribuições da antiguidade tem caráter filosófico, como a proposição 

de átomo dada por Demócrito e Leucipo. É importante frisar que, mesmo sem comprovação 

experimental, o conhecimento formulado na antiguidade serviu de base para estudos 

posteriores, uma vez que precedendo qualquer conhecimento temos inúmeras hipóteses e 

questionamentos.  

Para provar essa crença, era necessário realizar experimentos, medições das 

quantidades de matéria envolvidas numa reação química, especificamente medir as massas. A 

tecnologia disponível na época em que os estudos a cerca das relações de quantidade de massa 

nas reações químicas foram realizados, durante o século XVIII, foi imprescindível para o 

estabelecimento da Lei de Conservação das Massas, em especial, podemos citar a importância 

e existência de balanças de precisão.  
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Outra contribuição importante foi o conhecimento da existência e participação do gás 

oxigênio em reações químicas, essencial para pesquisas e estabelecimento da Lei de 

Conservação das Massas. Antes do conhecimento da existência do gás oxigênio, o aumento e 

diminuição da massa de alguns materiais durante as reações químicas eram explicados com 

base na Teoria do Flogístico (ou flogisto), que fora proposta com base em pesquisas realizadas 

pelo alemão Georg Ernst Stahl e colaboradores. 

Segundo essa teoria substâncias combustíveis teriam dentro delas o “Flogistico”, um 

'princípio' que durante os processos de combustão ou calcinação seria libertado para o meio 

ambiente e absorvido pelas plantas. Quando se acabasse o flogístico da substância, ela não 

poderia mais queimar e se tornaria incombustível (Figura 1).  

 
Figura 1 – Descrição da Teoria do Flogístico 

Dessa forma, podemos compreender que o Flogístico seria equivalente ao que 

entendemos como substância. O Flogístico, de acordo com essa teoria, se fazia presente na 

constituição de materiais inflamáveis. Ainda sobre essa teoria, era dito que o flogístico era capaz 

de se combinar com materiais não inflamáveis originando um novo material com capacidade 

inflamável.  

O "Flogístico" foi, de acordo com Stahl, a substância libertada por qualquer sólido sob 

a ação do fogo, o que explica a perda de massa de um corpo após a combustão. Entretanto, 

essa teoria possuía algumas inconsistências que foram estudadas por cientistas como Antoine 

Lavoisier, que a pôs abaixo, marcando assim um momento de mudança no conhecimento 

químico da época.  

Para Lavoisier conseguir refutar essa teoria, foi preciso estudá-la, consultar fontes que 

a descrevesse. A cientista (e sua esposa) Marie-Anne Paulze Lavoisier (Figura 2) foi essencial 

para os avanços nessa perspectiva investigativa acerca da teoria do Flogistico. Ela tinha 

conhecimento para idiomas que seu famoso marido não possuía. Isso foi muito útil, pois ela foi a 

primeira a ler sobre os avanços científicos na Grã-Bretanha, na Alemanha. Assim, traduziu 

artigos em francês ou latim, que Antoine Lavoisier não sabia ler. Talvez uma das maiores 

contribuições de Marie-Anne a estas discussões foi a sua tradução do trabalho sobre teoria do 

Flogistico. Além disso, ao decorrer da tradução desta e de outras obras, a Marie-Anne notou 
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algumas inconsistências na descrição dessa teoria e tomou nota daquilo e as compartilhou com 

Lavoisier. 

 

Figura 2 – Pintura da época do casal Marie-Anne e Antonie Lavoisier  

Fonte: Google Imagens 

Na década de 1760, Lavoisier fazendo uso de compostos com chumbo, estanho e 

enxofre descobriu por meio de experimentos que a massa do resíduo de um destes corpos, após 

aquecimento sob altas temperaturas (calcinação), era maior do que a massa inicial, 

demonstrando uma controvérsia perante a teoria de Flogístico. Com efeito, o valor da teoria do 

Flogístico seria nulo, no caso de metais, o que não faz sentido perante esses resultados obtidos. 

Por meio dessa descoberta a Lei de Conservação das Massas começaria a criar forma, e a 

Teoria do flogístico seria refutada.  

Vamos refletir e investigar? 

 Com base no experimento realizado na aula anterior, formule 

limitações no observado com a Teoria apresentada nessa aula.  

 Uma descoberta científica pode ser questionada? O que pensa sobre 

isto? 
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 Em sua opinião, a participação de mulheres na ciência, como cientistas, é um fenômeno 

recente ou mulheres sempre participaram? 
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Aula 3 – Lei de Conservação das Massas 

3/03/2015  

Poluição provoca o aparecimento de caranguejos 'mutantes' no 

litoral de SP 
Alguns apareceram com deformações como resposta à poluição. Pesquisa revelou 

contaminação em cinco manguezais de Santos.  

Uma pesquisa mostrou que a poluição tem 

afetado a vida dos caranguejos-uçá que vivem nos 

manguezais de cidades litorâneas do Estado de São 

Paulo. Alguns animais já nasceram com má formação 

devido a grande quantidade de metais pesados 

encontrados em cinco cidades da região. Segundo os 

pesquisadores, a contaminação do meio ambiente é 

proveniente do Polo Industrial de Cubatão, do Porto 

de Santos e dos lixões instalados na região. Além 

disso, o caranguejo-uçá 'mutante' chega à mesa dos brasileiros e coloca em risco a 

saúde de muita gente. 

De acordo com a pesquisa, os maiores caranguejos 'mutantes', geralmente os 

mais 'suculentos', têm maior quantidade de metais pesados. Segundo o biólogo 

marinho e professor doutor Marcelo Pinheiro, as pessoas que consomem esse animal 

também acumulam esses metais pesados. "Isso pode acarretar em maior incidência 

de câncer, más formações e problemas neurológicos", afirma ele, que também não 

recomenda o consumo desses animais provenientes da Baixada Santista. 

Quatro metais pesados (cádmio, cobre, chumbo e mercúrio), com níveis 

superiores aos permitidos por leis ambientais, foram encontrados nos materiais 

coletados em Bertioga, Cubatão, São Vicente, Cananeia e Iguape. Em Cananeia e 

Iguape, os níveis de contaminação por mercúrio nos sedimentos também foram 

elevados. 

Em nota, a Prefeitura de Bertioga disse que o lixão foi desativado em 2001 e as 

medidas de controle foram aplicadas, como cobertura e instalação de drenos para 

gases. Em 2014, os proprietários da área realizaram uma investigação sobre a 

contaminação do solo, subsolo e água subterrânea e os resultados laboratoriais não 

apresentaram contaminação química. A Prefeitura de Bertioga protocolou um processo 

na Cetesb para recuperação da área do antigo lixão, uma vez que não há resultado 

sobre contaminação química. 

 
Adaptado de: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/03/poluicao-provoca-o-

aparecimento-de-caranguejos-mutantes-no-litoral-de-sp.html 

 

O aumento da massa de metais depois de submetidos à calcinação intrigou cientistas. 

Invalidar a Teoria do Flogístico foi possível por meio da descoberta do Oxigênio, que fora 

realizado na mesma época pelos cientistas Joseph Priestley, Carl Wilhelm e o Antoine Lavoisier.  

http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/cidade/cubatao.html
http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/cidade/bertioga.html


23 

Em uma visita realizada por Priestley a Lavoisier, ele descreveu o experimento que 

vinha realizando em seu laboratório. O experimento realizado consistia em aquecer Óxido de 

Mercúrio em um aparato (Figura 3) que o cientista Mikhail Lomonosov havia desenvolvido 14 

anos antes do estabelecimento dos princípios da Lei de Conservação das Massas, porém com 

pouco reconhecimento na Europa. 

 

Figura 3 – Representação do equipamento em que o experimento realizado por Lomonosov 
 
 

Usando o mesmo experimento pode-se 

fazer estudo da combustão e finalmente 

experimentalmente provar a existência do 

Oxigênio. Para explicar a combustão num 

recipiente fechado, colocou-se Mercúrio metálico 

numa retorta de tubo longo e recurvado (A), de 

modo que o tubo de retorta alcançasse uma 

redoma (com ar) colocada sobre uma pequena 

cuba de vidro, na qual também havia mercúrio 

(Figura 4).  

Durante doze dias aqueceu a retorta 

com Mercúrio em um forno, de modo a provocar 

a calcinação desse metal.  

Esse experimento formou Óxido de 

Mercúrio II, um pó vermelho que aderia às 

paredes da retorta, ao passo que o ar contido 

na redoma diminuía de volume, reduzindo-se, 

ao fim do experimento, a quatro quintos do volume 

inicial. O mercúrio, portanto, combinou-se com “algo” 

Figura 5 – Animação ilustrando a 

formação do Óxido de Mercúrio II 
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presente no ar para formar o Óxido de Mercúrio II, o pó vermelho que se acumulou na retorta 

(Figura 5).  

Com a formação dessa nova substancia, observou-se que a quantidade de ar presente 

na redoma diminui cerca de 20%, resultado da combinação de “algo” presente no ar com o 

mercúrio. Esse “algo” a que nos referimos aqui, tempos depois viria a ser chamado de Oxigênio. 

No texto “Elements of Chimie”, publicado em Paris em 1790, é descrito o experimento para a 

descoberta do Oxigênio, destacamos aqui um trecho:  

 

 

Lavoisier se interessou tanto pelo fenômeno da combustão que, ao contrário de outros 

cientistas contemporâneos e anteriores a ele, planejou com cuidado os experimentos, medindo 

com cuidado a massa dos materiais (reagentes e produtos) submetidos à combustão. Lavoisier 

juntamente à sua equipe planejou e executou experimentos de combustão até com diamante, e 

foi capaz de mostrar que, quando um metal sofre corrosão em um recipiente fechado, o ganho 

de massa é compensado por uma perda correspondente, em massa, do ar no recipiente.  

Na obra Traité Elémentaire de Chimie (1789), é dito com confiança que: 

“Tendo-se posto parte deste ar em um tubo de vidro de maios ou menos uma 

polegada de diâmetro, revelou ele as seguintes propriedades: uma vela arde 

com esplendor deslumbrante, e o carvão, em vez de consumir-se lentamente 

conforme acontece com o ar atmosférico, queimou-se com chama 

acompanhada de ruídos crepitantes, como o fósforo, e emitiu chama tão 

brilhante que os olhos dificilmente a suportavam. Essa espécie de ar foi 

descoberta quase ao mesmo tempo pelo Sr. Joseph Priestkey, pelo Sr. Carl 

Wilhelm Scheele e por mim”. O Sr. Schele chamou-o de ar empíreo 

(supremo). A princípio chamei de ar altamente respirável e, desde então, 

substitui o termo por ar vital.” 



25 

 

Os experimentos convenciam que, se colocasse um material em frasco selado e 

medisse a sua massa, em qualquer momento posterior reencontraria a mesma massa, 

independente do que tivesse acontecido com o material no interior do frasco. Poderia o material 

passar do estado sólido ao líquido, do estado líquido ao estado gasoso, etc., poderia mudar suas 

propriedades físicas, poderiam se dar reações violentas com o material no interior do frasco, mas 

pelo menos uma coisa permanecerá inalterada: a massa total do frasco com seu conteúdo. 

Dessa forma, o enunciado da Lei de Conservação das Massas estabelece que em uma reação 

química, feita em recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das 

massas dos produtos (Figura 4): 

 

 
Figura 4 – Relação de massas numa reação química em recipiente fechado 

 

A comprovação dessa Lei foi uma revolução na época, pois além de invalidar a teoria 

do Flogístico, mudou completamente as noções antigas de transformação química, e pela 

primeira vez foi sistematizada uma grande quantidade de experimentos e conhecimentos da 

química.  

 

Vamos refletir e investigar? 

 Com base na lei de conservação das massas estudada nessa aula, como seria 

a explicação para o que de fato ocorreu no experimento realizado na aula 

número 1? Aponte argumentos baseados nessa lei. 

“Podemos estabelecer como um axioma incontestável que nada se 

cria nas operações da arte em na natureza; há uma quantidade de 

matéria igual antes e depois da experiência, e nada mais tem lugar 

para além de mudanças e modificações nas combinações destes 

elementos. É sobre este principio que se baseia toda a arte de realizar 

experiências em química. ” 
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 Levando em consideração o texto apresentado no início dessa aula, em sua opinião, a 

ciência ela sempre toma decisões assertivas que promovem o bem-estar de todos? 

Comente. 

 Como obsevamos, a Teoria do Flogístico foi contestada por cientistas, quais seriam os 

passos que alguém deveria adotar para contestar um argumento científico?  
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Aula 4 – O outro lado da Lei de 

Conservação das Massas 

 

03.03.2015 

Duas cientistas brasileiras recebem prêmio internacional “L'Oréal-

unesco para mulheres na ciência” 

 

A Fundação L'Oréal e a UNESCO 

anunciam hoje as cinco Laureadas e as 15 

jovens e promissoras pesquisadoras vencedoras 

da 17ª edição do prêmio internacional “Para 

Mulheres na Ciência” (em inglês, “For Women 

in Science”), primeiro prêmio que apoia e 

reconhece pesquisadoras talentosas em todo o 

mundo e incentiva mais jovens a entrarem na 

profissão e  construírem carreiras de sucesso na 

área científica.  

A astrofísica brasileira Thaisa Bergmann, de 59 anos, é uma das cinco 

Laureadas internacionais de 2015 e foi escolhida por sua importante contribuição ao 

estudo dos buracos negros.  

Representando a América Latina, Thaisa Bergmann, professora da 

Universidade do Rio Grande do Sul, é homenageada por seu extraordinário trabalho 

que levou ao entendimento de como buracos negros massivos se formam nos centros 

das galáxias, como evoluem e as moldam. As descobertas da professora são 

complementos essenciais ao nosso conhecimento sobre este fenômeno enigmático 

que contém o segredo de um dos mistérios mais profundos do Universo: “Como os 

buracos negros mudam o curso da história das Galáxias?”. 

Esta edição do prêmio coincide com o Ano Internacional da Luz da 

Organização das Nações Unidas, liderado pela UNESCO. Uma metáfora para o 

conhecimento, a sabedoria e a inteligência, a luz simboliza a ciência em si e o 

progresso que ela traz.  

As Laureadas e os Talentos Internacionais em Ascensão de 2015 estão de 

fato iluminando o nosso caminho em direção a um mundo melhor. Dar a mais 

mulheres acesso à ciência não apenas beneficiará a pesquisa, mas também 

contribuirá para uma sociedade mais justa e mais democrática, principalmente na 

ciência. Em pleno terceiro milênio, muito progresso ainda precisa ocorrer para se 

conseguir um equilíbrio de gêneros na ciência. Em pleno terceiro milênio, ainda existe 

uma discrepância considerável com relação ao equilíbrio de sexos na ciência. 

 Mulheres representam apenas 30% dos pesquisadores do mundo (*1) 

 Nenhum outro lugar concentra um desequilíbrio mais evidente entre os sexos na 

ciência do que os mais altos escalões da profissão. As mulheres detêm apenas 

10% dos mais altos cargos acadêmicos da área (*2) 

 

 A maioria dos prêmios de ciência é conquistado pelos homens. Das 575 pessoas 

agraciadas com o Prêmio Nobel de Medicina, Química e Física, apenas 16 eram 
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mulheres. 

 

No Brasil, este cenário não é diferente. Segundo o CNPQ (*3), há um 

equilíbrio entre homens e mulheres no início da carreira científica, mas ele diminui com 

o passar dos anos, com participação feminina de apenas 30% em pesquisas 

científicas vinculadas ao final de carreira. 

 

*1 Fonte: Instituto UNESCO de Estatísticas, 2014 

*2 Fonte: Análise do Boston Consulting Group para ”Mulheres na Ciência” para a Fundação 

L’Oréal, 2013:  

*3 Fonte: CNPQ 2013 

 

Adaptado e disponível em: http://www.loreal.com.br/noticias/duas-cientistas-

brasileiras-recebem-premio-internacional-loreal-unesco-para-mulheres-na-ciencia.aspx 

 

 

 

Como vimos, no planejamento e execução desses experimentos realizados para o 

estabelecimento da Lei de Conservação das Massas, a colaboração da Marie-Anne, sua esposa 

e cientista, foi essencial. O legado desse caso para a química moderna vai além do 

estabelecimento dessa Lei. Juntos, trabalharam em pesquisas como, por exemplo, a que 

investigava a respiração humana (Figura 6).  

 

Figura 6 - Desenho feito por Marie-AnneLavoisier, ilustrando a realização de experimentos sobre a respiração de um 
homem em repouso. 
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Laços financeiros de Lavoisier com a Fazenda Geral lhe permitiram financiar a sua 

extensa pesquisa e equipamentos de laboratório. Logo sua casa luxuosa no Boulevard de la 

Madeleine abrigou alguns dos laboratórios mais caros e sofisticados da Europa. Em virtude de 

ser permitido dos cobradores ficar com qualquer taxa extra que pudessem recolher do público, 

eles tornaram-se um dos grupos mais detestados da França. Lavoisier não participava 

diretamente na cobrança dos impostos, mas, tendo-se casado com a filha de um membro 

importante do executivo da companhia, Marie-Anne, tornou-se de certo modo associado da 

companhia. 

A Europa naquele contexto vivia a efervescência da Revolução Francesa. O rei da 

França, Luis XVI, foi um dos governantes mais detestados da história da França. Seu reinado foi 

marcado por muita crise e abuso continuado do sistema de monarquia. Depois de anos de seu 

reinado, o sistema de monarquia entrou em colapso, a dívida da França tornou-se intransponível, 

e até mesmo pão era escasso. Os cidadãos estavam prontos para uma mudança, e eles 

estavam dispostos a tudo para alcançá-la. A Revolução Francesa chegou ao ápice. 

Antoine Lavoisier estava muito feliz fazendo experimentos, mas não se preocupou em 

compartilhar os resultados com as pessoas. Madame Lavoisier, por outro lado estava muito 

interessada. Antoine Lavoisier e outros membros do governo foram executados em 1784 na 

Revolução Francesa. Sua propriedade foi apreendida e sua esposa foi atirada à mercê nas ruas. 

Marie-Anne mal teve tempo para lamentar as mortes prematuras. Apenas alguns dias 

após as execuções, todos os seus bens foram apreendidos e ela ficou presa na prisão da 

Bastilha por 65 dias. Em menos de um ano, mais de uma década de trabalho que revolucionou a 

química havia sido considerada como sem valor. 

Lentamente, ela lutou pela posse de equipamentos de laboratório e trabalhos de 

Antoine. Nos anos seguintes a sua libertação da prisão, Marie-Anne recolheu partes de obras 

inacabadas de Lavoisier e as publicou,  incluindo o agora famoso Mémoires de Chimie. Embora 

muito foi recuperado através de seu trabalho árduo, sua fortuna não foi devolvida. Somente anos 

depois das mortes, foram realizadas muitas homenagens públicas para Antoine, atraindo 

grandes multidões. Marie-Anne se recusou a participar. 

Traité Élémentaire de Chimie (Tratado Elementar de Química) (Figura 6), publicado por 

ela em 1789, é um marco para a considerada “Química Moderna”. Este tratado era composto por 

dois volumes e continha não somente a Lei da Conservação das Massas, mas também estudos 
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sobre formação dos gases, combustão e óxidos, reações entre ácidos e bases com formação de 

seus respectivos sais, além de um verdadeiro manual com explicação sobre utilizações dos 

equipamentos de laboratório da época. 

 

Figura 5 – Capa do “Traité Élémentaire de Chimie” 
 

Nessa obra, há contribuições para a mudança da nomenclatura de alguns elementos, 

cujos nomes remetiam à velha alquimia, pois tinham ali suas origens, como por exemplo: fígado 

de enxofre (polissulfetos de potássio) e cáustico lunar (nitrato de prata). Em conjunto com outros 

cientistas, publicou, em 1787, o “Méthode de Nomenclature Chimique” (Método de Nomenclatura 

Química), que reformulou a nomenclatura química, adotando nomes – muitos deles usados até 

os dias de hoje – como hidrogênio e oxigênio. 

Vamos refletir e investigar? 

 Marie-Anne Lavoisier foi uma grande cientista que desenvolveu trabalhos há 

séculos, porém pouco se fala dela na história da química. A que você atribuiu 

isso? 

 Será que a atualmente as barreiras para ingresso e produção científica são menores ou 

iguais as da época da Marie-Anne Lavoisier? 
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 Agora que finalizamos esse capítulo, em que vimos como os estudos sobre as relações de 

massas em reações químicas mudaram ao decorrer da história da química, junto ao 

professor e seus colegas, realize um debate centrado nos seguintes pontos: como seria se 

a Marie-Anne Lavoisier não tivesse publicado o trabalho que desenvolveu junto ao Antoine 

Lavoisier?; Por que na história da ciência mal são citadas mulheres cientistas? 
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