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EIXO VI – Ciências e relações étnico-raciais 

Resumo: Diante da necessidade de textos e materiais que orientem a inserção de práticas e que 

contribuam para o cumprimento da Lei 10.639/03 no ensino de química, propomos, neste artigo 

uma estratégia de ensino do conteúdo metais e suas propriedades, que se pauta na utilização de 

um material didático digital, na forma de objeto de aprendizagem. Esta ferramenta utiliza os 

recursos tecnológicos do computador através de animações e simulação de experimentos para o 

ensino de conteúdos químicos, contextualizando-os com o inicio da utilização dos metais por 

povos do continente africano. Apresentamos uma atividade possível de ser realizada em sala de 

aula na qual o professor atua como fomentador da valorização da História da África em sinergia 

com os conteúdos da Química. 

Palavras-chave: Metais, Propriedade dos metais, Lei 10.639. 

Introdução 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação das Relações Etnicorraciais e para 

o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, regulamenta a alteração trazida à Lei 

9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em seu artigo 26. Neste sentido a 

Lei 10.639/03, estabelece a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na Educação Básica. Este documento é destinado, aos administradores dos sistemas de 
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ensino, aos professores e a todos implicados na elaboração, execução, avaliação de programas de 

interesse educacional. É destinado, também, às famílias dos estudantes, a eles próprios e a todos 

os cidadãos comprometidos com a educação dos brasileiros, para nele buscarem orientações, 

quando pretenderem dialogar com os sistemas de ensino, escolas e educadores, no que diz 

respeito à educação para as relações etnicorraciais.  

Cumpre evidenciar que a referida Lei foi ampliada pelo texto da Lei 11.645/08, que incluí a 

História e Cultura Indígena como conteúdo educativo. Em consequência a estes marcos legais, 

todos os sujeitos envolvidos na educação do nível infantil ao superior, são obrigados a 

repensarem seus projetos políticos pedagógicos, bem como suas praticas docentes, no sentido de 

incluir temas relacionados às questões étnico-raciais. Tendo como pressuposto que, os sujeitos da 

aprendizagem ao iniciarem sua educação formal possuem concepções pautadas no racismo que 

necessitam ser reeducados para tais relações, independente do pertencimento étnico-raciais destes 

(JESUS, 2015). Concomitantemente: 

No contexto contemporâneo, é importante evidenciar o quanto a educação 
formal no Brasil esteve pautada em processos de aniquilamento da capacidade 

cognitiva e da confiança intelectual dos considerados racialmente inferiores.  

Houve uma desvalorização, negação e ocultamento das contribuições do 

continente africano da diáspora africana e dos povos ameríndios ao patrimônio 
cultural da humanidade (JESUS, 2015, p.39). 

De acordo com Diarra (2010, p.365), “a história da África foi particularmente influenciada pela 

riqueza mineral, que constitui um dos principais fatores da atração que o continente sempre 

exerceu sobre outros povos”. Diante destas considerações, as DCN orientam como podem ser 

trabalhados os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, dentre elas, 

destacamos que: 
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O ensino de Cultura Africana abrangerá: – as contribuições do Egito para a 
ciência e filosofia ocidentais; – as universidades africanas Timbuktu, Gao, Djene 

que floresciam no século XVI; – as tecnologias de agricultura, de 

beneficiamento de cultivos, de mineração e de edificações trazidas pelos 
escravizados, bem como a produção científica, artística (artes plásticas, 

literatura, música, dança, teatro), política, na atualidade. (BRASIL, 2004, p.21, 

grifo nosso). 

Neste cenário, nos apropriaremos do contexto da mineração no continente africano como 

elemento articulador do conhecimento químico, em especial para o ensino do conteúdo de 

ligações metálicas e propriedades dos metais. Nessa perspectiva, Francisco Júnior (2008) afirma 

que: 

Na maioria das vezes, quando falamos em Ciência, é totalmente desconsiderada 

a dimensão de Ciência e tecnologia dos povos pré-colombianos, africanos, 

indígenas etc. A supervalorização de determinadas culturas, por exemplo, a 

europeia, em detrimento de outras, é um ato discriminatório e que, amiúde, nos 
passa despercebido. (FRANCISCO JUNIOR, 2008, p 405)  

Por sua vez, utilizamos o termo Ciência com uma conotação diferente da leitura de Ciência 

europeia, branca, cristã e masculina, que é apresentada como Ciência moderna, por 

considerarmos esta leitura um tanto reducionista e discriminatória (CHASSOT, 2003). “É 

importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico marcadamente de raiz 

europeia por um afrocentrado, mas de ampliar o foco dos currículos escolares para a diversidade 

cultural, racial, social e econômica brasileira (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2004, p. 17).  

Corroborando com essa premissa, buscamos trabalhar junto aos educandos, de forma crítica, as 

diversas realidades observadas no continente africano, no sentido de fazê-los refletir sobre a 

relação entre as condições naturais e as formas pelas quais elas são ou foram apropriadas, bem 
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como as consequências destas para o continente africano e para os povos que nele habitam. Nossa 

proposição busca romper com o epistemicídio, que é a negação de outras formas de construir 

conhecimentos (SANTOS, 2010) via disseminação de informações a respeito do envolvimento de 

povos africanos e seus descendentes na construção da história brasileira e da Ciência, com vistas 

ao rompimento da situação de opressão racial ainda vigente no Brasil. Portanto, a proposta em 

questão não é transformar as aulas de Química em aulas de História, mas sim de trabalhar os 

conteúdos do ensino de química de forma multidisciplinar, mediante análise histórica, geográfica 

e sociológica. 

Desenvolvimento da estratégia de ensino  

Durante a vigência da Fábrica Virtual, da Rede Interativa Virtual de Educação (RIVED) na 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), produzimos conteúdos pedagógicos digitais, na 

forma de objetos de aprendizagem, que vieram a compor um dos 120 objetos de aprendizagemi 

de Biologia, Química, Física e Matemática para o ensino médio. Segundo informações 

disponibilizadas no site da RIVED:  

Tais conteúdos primam por estimular o raciocínio e o pensamento crítico dos 

estudantes, associando o potencial da informática às novas abordagens 
pedagógicas. A meta que se pretende atingir disponibilizando esses conteúdos 

digitais é melhorar a aprendizagem das disciplinas da educação básica e a 

formação cidadã do aluno. (RIVED, 2016).  

Neste trabalho, focalizamos o conteúdo de metais e suas propriedades. A utilização de metais no 

continente africano, para a produção de artefatos, remonta o período Neolítico. Para Bibiano 

(1959, p. 266) “a arte siderúrgica desenvolvida pelos ‘indígenas’ de algumas regiões africanas ao 
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sul do Saara é bastante antiga. É já conhecida desde 6.000 anos antes de Cristo” (grifo do autor). 

Sobre o processo, o referido autor destaca que: 

Normalmente, os fundidores negros do presente não empregam fundentes, 

simplesmente misturam o minério com carvão, submetem-no a altas 
temperaturas e depois purificam a massa esponjosa ferrífera obtida, batendo-a 

demoradamente com um martelo até separarem o metal da escória. Porém, os 

metalurgistas que operaram em tempos pré-históricos na caverna Mumbwa 

empregam como fundente o quartzo e os ossos. Como é sabido os fundentes 
neutralizam as impurezas do ferro e tornam fluida a escória. O fósforo, derivado 

dos ossos, torna mais pastosa a massa obtida, por consequência essa fusão é 

mais fácil (BIBIANO, 1959, p. 268).  

Neste cenário, salientamos que tal tecnologia de fundição e produção de ferro é bastante utilizada 

atualmente e envolve conhecimentos físico-químicos. Ao abordar o conteúdo “Metais e suas 

propriedades”, o professor deve referenciar que os povos africanos possuíam conhecimentos 

científicos que eram considerados bem avançados para o panorama científico/tecnológico da 

época (FRANCISCO JÚNIOR, 2008). Ao enfatizarmos os metais, podemos trabalhar algumas de 

suas propriedades, tais como: a condução de eletricidade, o calor, alto ponto de fusão e ebulição 

e, por fim, estudos sobre aspectos da cor e do brilho. Nesse sentido, o professor poderá discutir 

com os estudantes as propriedades dos metais que justificam a sua utilização para facilitar as 

tarefas de nosso cotidiano. 

Objeto de Aprendizagem: metais – da áfrica para o mundo  

Na busca de articular a História e a Cultura Africana e Afro-brasileira ao ensino de metais e suas 

propriedades, o professor pode lançar mão do objeto de aprendizagem, intitulado – “Metais: da 

África para o mundo”, disponível em http://quimicaeafrica.blogspot.com.br. Esse inicia com a 
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apresentação do personagem chamado “Akim” que, em um ambiente escolar, faz uma 

contextualização histórica da manipulação de metais por povos africanos.  

 

Figura 1: Tela inicial do objeto de aprendizagem digital “Metais – da África para o mundo”. 

Na continuação, o usuário tem a disposição um submenu, conforme Figura 2. Esses 

‘balõezinhos’, contém algumas questões instigadoras – “Maleabilidade...Que é isso?”; “O que é 

ligação metálica?”; “Como a luz chega até mim?”; “Como consigo me ver no espelho?”; “Por 

que os metais conduzem o calor?” – que são hiperlinks que direcionam o usuário a outras telas, 

em que o usuário tem a sua disposição  simulações de experimentos e animações que o auxiliarão 

a formular respostas às perguntas citadas anteriormente. Destacamos que, neste submenu do 

objeto de aprendizado as propriedades dos metais são discutidas via de perguntas instigadoras. 

Desta forma, o professor se posiciona como mediador do conhecimento escolar, posto que, em 

alguns casos, as respostas não são explicitadas.  
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Figura 2: Tela do submenu do objeto de aprendizagem digital  

Considerando este contexto, o submenu Condutibilidade elétrica – Por que os metais conduzem a 

eletricidade? – Mostra uma animação simulando um teste de condução elétrica em Metais, em 

que o usuário compara a condutibilidade de diferentes metais, observando a luminosidade da 

lâmpada que esta ligada a um sistema elétrico com a opção de fazer o teste com três tipos de 

metais diferentes. Durante esse quadro, o professor instiga aos educandos salientando que o 

artifício utilizado para diferenciar a condutibilidade dos metais, é apenas uma forma lúdica de 

evidenciarmos esta propriedade e diante disso, o professor pode apresentar aos alunos os 

referidos valores de condutibilidade elétricas dos metais envolvidos no teste – Valores no Sistema 

Internacional (SI) em (S.m/mm2): Prata-62,5 ; Cobre puro- 61,7; e Alumínio-34,2. 
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Figura 3: Tela do experimento de Condutibilidade elétrica dos metais (A) e Propriedade de 
Condutibilidade térmica dos metais (B). 

Por sua vez, o submenu Condutibilidade térmica – Por que os metais conduzem o calor? – 

Contém um experimento que mostra a condutibilidade de diferentes metais. Nesta atividade são 

utilizados cinco metais (Prata, Cobre, Alumínio, Zinco e Ferro) e Teflon – um polímero que não 

conduz o calor. Neste caso o professor poderá discutir a influência do tipo de ligação nesta 

propriedade. 

Para Santos e outros (2010, p. 135), a utilização de ferramentas que faz uso de simulações de 

experimentos e animações permite o trabalho com modelos explicativos, auxiliando os usuários a 

tirarem conclusões e formularem explicações em nível microscópico (atômico-molecular) para os 

níveis sensorial ou perceptivo (nível macroscópico), experienciados nos fenômenos observados 

no cotidiano. Concomitantemente, a forma como os conteúdos são apresentados busca auxiliar a 

correlação entre os conteúdos da Química e da História da África, presentes no material didático. 

Cumpre evidenciar também que, para que os professores atuem de forma diferente em relação às 

questões sobre preconceito, valorização da Cultura Afro- brasileira e Africana e sobre a História 
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da África, não basta seguirem preceitos legais e formais. É necessário que tenham materiais que 

subsidiem ações didático-pedagógicas, espaços de interlocução e interação que potencializem tais 

discussões. 

Considerações Finais 

Trabalhar historia da África e cultura afro-brasileira no ensino de química é um desafio que exige 

reelaborar conteúdos, procedimentos, condições de aprendizagem e objetivos na perspectiva de 

oferecer aos estudantes uma educação menos racista e mais global. E isso demanda uma 

abordagem multidisciplinar e multicultural. Esta abordagem é uma forma de apresentar aos 

alunos outra visão de Ciência que leva em consideração as concepções, epistemologias, culturas, 

teorias e prática afrocentradas. Durante algumas de nossas aplicações estes aspectos fizeram 

emergir situações impregnadas de preconceitos e discriminação, principalmente, racial e de 

cunho religioso. E este tipo de situação deve ser assumido pelo professor como um momento 

pedagógico, no sentido de contribuir para o aprendizado dos alunos e proporcionar reflexões 

sobre a importância de se manter inter-relações harmônicas sociedade brasileira. E isso é o que as 

DCN para a Educação das Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana designa como reeducação para relações etnicorraciais.  
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  Segundo Wiley (2000), Objeto de aprendizagem é “qualquer recurso digital que possa ser reutilizado no 
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