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RESUMO: O trabalho apresenta o relato sobre o uso da metodologia do arco de
maguerez como estruturador de um experimento investigativo tendo como tema a
qualidade do leite. O público alvo consistiu de 24 estudantes do segundo ano do
ensino médio de uma escola pública de Santa Maria-RS. A atividade foi estruturada
a partir de um recorte da realidade (a fraude do leite), traçado de pontos-chave,
teorização, levantamento de hipóteses de solução e aplicação à realidade. Os
resultados possibilitam afirmar que o arco de maguerez é uma excelente
metodologia para a proposição da experimentação investigativa, pois conduz os
estudantes a desenvolver habilidades de observação, discussão e resolução de
problemas na coletividade. Observou-se ainda que a proposta modificou o processo
de ensino aprendizagem, pois conduziu os estudantes a reflexão sobre o problema
proposto e apontamento de soluções relacionando os conceitos abordados em sala
de aula com a realidade.
INTRODUÇÃO
A química é uma ciência de grande importância para o mundo inteiro, mas
sendo tratada como disciplina nas escolas, pode ser muitas vezes interpretada como
um obstáculo no âmbito educacional pelos estudantes, esse motivo pode ser
decorrente da forma como o conteúdo é exposto a esse público. É exposta de forma
conceitual e limitada, sem que os estudantes precisem investigar e até mesmo
buscar em seus conhecimentos prévios o que já endentem sobre o assunto.
Pensando nisso, uma maneira de diversificar o ensino de química é exposições de
experimentos, realidades do cotidiano do estudante, interdisciplinaridade com as
demais disciplinas do currículo, como prevê os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (BRASIL, 2008).
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC, 2015), o estudo da
Química, envolve a participação dos estudantes em processos de investigação de
problemas e fenômenos presentes no seu dia-a-dia. Com isso a escolha do tema
desenvolveu-se por o mesmo ser um assunto bastante debatido na mídia e redes
sociais, retirando assim um recorte da realidade dos estudantes e envolvendo com a
disciplina de química por meio de um experimento investigativo. Nesse sentido surge
uma questão: O Arco de Maguerez é uma metodologia adequada para a proposição
de uma experimentação investigativa?

OBJETIVO
A atividade experimental teve como objetivo avaliar a potencialidade do uso
do Arco de Maguerez para a proposição de uma experimentação pautada na
resolução de problemas, neste caso a investigação da acidez do leite, como
alternativa para o processo de ensino e aprendizagem de química.
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Os PCN e a BNCC nos mostram a importância da experimentação no ensino
de química, sendo uma maneira diversificada de abordar os conteúdos que muitas
vezes são teóricos e maçantes. Segundo Guimarães (2009) no ensino de ciências
em geral, a experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de
problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos
de investigação.
Atividades experimentais na maior parte das vezes são utilizadas de forma a
confirmar ideias anteriormente expostas pelo docente, reduzindo assim o valor
desse importante instrumento educacional, como também é citado no PCN+ (2002).
Sendo assim a metodologia tipo “receita de bolo”, não deve ser desenvolvida em
aulas experimentais, sim realizando uma investigação problematizada, promovendo
um pensamento critico nos estudantes (GUIMARÃES, 2009).
A acidez do leite, foco desse trabalho, é um assunto bastante em pauta na
mídia nos último anos, pois o leite além de ser um alimento que está presente em
nossas residências diariamente tem sido alvo de fraude. Primeiramente, o leite pode
ser considerado um alimento completo, pois contêm em sua composição proteínas,
carboidratos, vitaminas e gorduras, além disso, seu principal componente a lactose.
Porém para ser consumido há necessidade de vários processos para adequar-se
conforme a legislação exige.
Conforme o DECRETO Nº 30.691, DE 29 DE MARÇO DE 1952:
Art. 475 - Entende-se por leite, sem outra especificação, o produto oriundo
da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas
sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outros animais deve
denominar-se segundo a espécie de que proceda.
Art. 476 - Considera-se leite normal, o produto que apresente:
1 - caracteres normais;
2 - teor de gordura mínimo de 3% (três por cento);
3 - acidez em graus Dornic entre 15 e 20 (quinze e vinte);

4 - densidade a 15ºC (quinze graus centígrados) entre 1.028 (mil e vinte e
oito) e 1.033 (mil e trinta e três);
5 - lactose - mínimo de 4,3 (quatro e três décimos por cento);
6 - extrato seco desengordurado - mínimo 8,5% (oito e cinco décimos por
cento);
7 - extrato seco total - mínimo 11,5% (onze e cinco décimos por cento);
8 - índice crioscópico mínimo - -0,55ºC (menos cinqüenta e cinco graus
centígrados);
9 - índice refratométrico no soro cúprico a 20ºC (vinte e graus centígrados)
não inferior a 37º (trinta e sete graus) Zeiss. (RIISPOA)

No presente trabalho o foco está na acidez em graus Dornic do leite, então
focaremos nesse ponto da legislação. O leite recém-ordenhado apresenta-se
ligeiramente ácido. Esta acidez chamada de acidez natural tem origem nos seus
componentes normais como: albumina, citratos, dióxido de carbono, caseínas e
fosfatos (BRASIL, 2013). Com o passar do tempo a fermentação da lactose
ocasionada por microrganismos presentes no leite promove a formação o ácido
lático, principal responsável pela acidez do leite. Essa acidez pode ser maior quando
a condições de higiene e armazenagem apresentam uma deficiência.
A acidez do leite pode ser determinada através de uma titulação ácido-base
com uma substância alcalina e com a utilização de um indicador fenolftaleína. O
valor de pH é inversamente proporcional ao valor da acidez titulável, quanto menor o
pH, maior a acidez (BRASIL, 2013). A titulação ocorre de maneira bem simples,
utilizando uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 0,111 mol/L (Soda Dornic), em
uma amostra de leite, e o indicador fenolftaleína. Após a titulação há a necessidade
de conversão do volume utilizado para grau Dornic, podendo assim encontrar o valor
da acidez do leite.

METODOLOGIA
O estudo realizado com o tema acidez do leite, como também a descrição da
atividade prática desenvolvida no Colégio Tiradentes de Santa Maria, junto com a
turma de segundo ano do ensino médio, 2B, composta por 24 alunos. A intervenção
na escola ocorreu nos dias 01 e 03 de novembro de 2017, com duração de
2horas/aula no primeiro dia, e 1hora/aula no segundo dia. Atividade que foi
desenvolvida baseando-se na metodologia do Arco de Magueres.

Segundo Berbel (1998) a Metodologia do Método do Arco, de Charles
Maguerez, iniciou-se em 1966 no livro escrito por este em que relata a experiência
de cerca de seis anos utilizando a sua proposta de formação, de profissionais
adultos analfabetos para o trabalho em minas de carvão. A segunda citação do
método foi no livro Estratégias de ensino/aprendizagem publicado em 1977 por
Bordenave e Pereira, quando os profissionais de educação e/ou formação de
professores tiveram acesso ao arco. Foram muitas as citações em relação a essa
metodologia, porém algumas alterações foram ocorrendo no decorrer do tempo. O
objetivo de Maguerez não era educacional, mas foi Bordenave e Pereira que
mudaram esse caminho. Assim Berbel concluiu que a configuração que vinha
utilizando resultou da adaptação/reinterpretação do Arco feita por Juan Diaz
Bordenave e não a transposição da configuração original de Maguerez.
A metodologia do Arco de Maguerez apresenta o seu ponto de partida um
recorte da realidade, seguido de pontos-chave, teorização, hipóteses de solução e
aplicação a realidade (prática), conforme a figura 1.

Figura 1: Arco de Maguerez – Fonte: BORDENAVE; PEREIRA, 1989 (apud) Berbel (1998)

A primeira etapa resume-se em uma observação investigativa de um tema
escolhido de situações cotidianas dos estudantes, neste caso, fraudes do leite. Esta
observação ocorreu por meio de uma apresentação em slides, onde nesse momento
não envolveu explicações prontas, mas sim os estudantes refletiram os vários
questionamentos, como por exemplo, Os mamíferos tomam leite?; De onde vem o
leite que tomamos?; Qual o tipo de leite que você costuma tomar?. Seguido disso
utilizamos uma história em quadrinhos (figura 2) para introduzir nosso problema, e
algumas reportagens sobre adição de soda no leite.

Figura 2: História em quadrinhos – Fonte: o autor

Na segunda etapa, para elencar os pontos-chave o professor pode levar os
estudantes a realizarem uma reflexão sobre as possíveis causas desse problema,
neste caso a fraude do leite, segundo os estudantes, essa fraude ocorre devido a
adição de hidróxido de sódio (soda cáustica), água e conservantes, com o intuito de
aumentar o volume e o prazo de validade, isso podendo ocasionar prejuízos a saúde
da população.
Os estudantes se organizam tecnicamente para buscar as informações que
necessitam sobre o problema na terceira etapa. Dividindo a turma em duplas, onde
cada dupla recebeu três amostras de leite para realizar observações e responder
algumas questões. No decorrer dessa etapa os estudantes utilizaram de seus
sentidos (olfato e visão), como também conhecimentos gerais, sem o auxilio do
professor, para desenvolver suas conclusões. Em seguida realizaram a adição do
indicador universal nas três amostras, observando as mudanças de colorações e
concluindo qual das amostras apresentava pH ácido, básico e neutro.
Nesse momento então o alunado é informado que o leite é naturalmente
ácido, partindo assim para o próximo questionamento, sobre como poderíamos
realizar a análise da acidez do leite. Posteriormente os estudantes elaboraram as

possíveis soluções, como, O que precisa acontecer para que o problema seja
solucionado?; O que precisa ser providenciado? e O que pode realmente ser feito?
Essa passando a ser a quarta etapa do método. Surgem então as hipóteses de
como deveríamos realizar a análise da acidez, então a partir dessas conclusões dos
estudantes o docente deve informar como pode ser desenvolvida a análise do leite
em grau Dornic, por meio de uma titulação com hidróxido de sódio (NaOH) 0,111
mol/L, com o indicador fenolftaleína, até o ponto de viragem.
Passamos então para a quinta e última etapa, é quando as decisões
tomadas deverão ser executadas, no seguinte caso a titulação das três amostras de
leite. A Prática é realizada com materiais de fácil acesso, como segue o quadro 1.
Quadro 1: Materiais e Reagentes Utilizados

Materiais

Reagentes

1 seringa de 10 mL

Solução de NaOH 0,111 mol/L, chamada Soda Dornic

1 seringa de 3 mL

3 amostras de leite diferentes

3 copos de café descartáveis

Fenolftaleína

Após isso, a técnica desenvolvida é aplicada à realidade, retornando os
questionamentos iniciais, explicando também todas as dúvidas que surgiram no
decorrer da metodologia, em uma apresentação final. E para finalizar a metodologia
é solicitada aos estudantes uma carta de resposta à história em quadrinhos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No decorrer da aplicação da técnica pode-se perceber o empenho dos
estudantes, realizando questionamentos durante todo o processo, citando situações
de seu cotidiano e comparando-as com os exemplos debatidos na aula, assim os
resultados obtidos foram ótimos, como esperávamos.
Os estudantes já tem o hábito de frequentar o laboratório, então não
apresentaram aquela euforia que a maioria dos estudantes tem em participar de uma
aula diferenciada no laboratório da escola.
Em relação aos resultados que os estudantes obtiveram na primeira parte
experimental, foram todos descritos em questionários em todas as resposta foi
citado a diferença de pH, e na segundo experimento ocorreu uma pequena variação

de valores entre um grupo e outro, mas de forma geral para a primeira amostra
foram gastos cerca de 0,2 mL de NaOH, para a segunda amostra os estudantes
gastaram toda a seringa de 3 mL e não ocorreu a mudança de coloração da solução,
e na terceira e última amostra o volume utilizado foi de aproximadamente 1,5 mL de
NaOH. Concluindo então com os resultados apresentados no quadro 2.
Quadro 2: Resultados

Grupos

Amostra A (ºD) Amostra B (ºD) Amostra C (ºD)

Grupo 1

1

+30

15

Grupo 2

5

+30

20

Grupo 3

2

+30

17

Grupo 4

3

+30

16

Grupo 5

1

+30

15

Grupo 6

3

+30

14

Grupo 7

1

+30

15

Grupo 8

4

+30

15

Grupo 9

2

+30

15

Grupo 10

2

+30

15

Para finalizar a atividade, a partir desses resultados responderam a
fazendeira.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Arco de Maguerez como estruturador dessa atividade prática apresentou-se
como excelente alternativa, refletindo em um experimento que vai além da mera
execução de roteiros, exigindo dos estudantes uma postura ativa, criativa e
autônoma.
No decorrer de todo o trabalho pode-se perceber o empenho de toda turma
em desenvolver essa atividade proposta, pois nessa metodologia utilizada há a
necessidade de uma participação ativa da parte dos estudantes, cabendo ao
professor apenas mediar o processo interferindo muito pouco durante a proposta.

Assim quem determina o que será debatido na etapa posterior são as ideias dos
estudantes citadas anteriormente.
A escolha de temas atuais que estão presentes no cotidiano dos estudantes
auxilia no processo, pois desperta a curiosidade dos estudantes e o interesse na
investigação. Desde a primeira etapa todos demonstraram um empenho em
descobrir e aprender conceitos relacionados a química, porém utilizando um
alimento o qual a maioria deles ingere diariamente.
Portanto, desenvolver uma atividade relacionada a um tema específico
apresenta grande diferença do que realizar um plano de aula com conteúdos
presentes em um plano de trabalho, podendo assim, por meio de uma atividade
inovadora interligar esses conceitos muitas vezes complexos.
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