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RESUMO

As práticas experimentais devem suscitar o interesse dos alunos nas atividades em sala de 

aula e o desenvolvimento de habilidades que os capacitem a compreender os fenômenos 

cotidianos. Os experimentos devem ser planejados, a fim de promover motivação e 

envolvimento dos alunos, para que culminem em evoluções nos termos conceituais 

desenvolvidos. Nesse sentido, a realização de experimentos utilizando a metodologia 

investigativa e problematizadora tem sido indicada mais indicada. O presente trabalho teve, 

inicialmente, três objetivos principais: (a) averiguar o que havia disponível em relação a 

experimentos na internet (banco de experimentos do MEC), (b) entender como o professor da 

educação básica aplicava experimentos em sala de aula e, por fim, (c) propor e aplicar aulas 

experimentais investigativas e problematizadoras para o ensino de Química na Educação 

Básica. O levantamento realizado na página do MEC demonstrou que existiam poucos 

instrucionais descritos para serem aplicados de maneira investigativa e problematizadora. O 

questionário aplicado aos professores da educação básica, revelou que, embora a maioria 

considerasse a aplicação de práticas experimentais investigativas e problematizadora como 

mais relevantes para o aprendizado dos alunos, poucos aplicavam essas metodologias em suas 

aulas. Em função dos dados gerados pelo levantamento do site do MEC e disponibilidade de 

aplicação na escola parceira, adaptou-se um experimento sobre misturas/substâncias puras e 

separação de misturas para por em prática em três turmas no primeiro ano do Ensino Médio. 

Porém, a realização dos experimentos com os alunos não ocorreu, pois as escolas foram 

fechadas, através do decreto de isolamento social devido à pandemia do corona vírus. Como 

substituição a essa etapa do trabalho, apresenta-se o instrucional para sua realização com 

alunos e incorporou-se um levantamento e análise dos trabalhos sobre experimentos de 

separação de misturas para o ensino médio, que mostrou que estas não estão sendo aplicadas 

por metodologias investigativas e/ou problematizadoras na educação.

Palavras chaves: Experimentação Investigativa e Problematizadora.  Educação Básica.  

Ensino de Química.



ABSTRACT

The experimental practices must stimulate the interest of the students in the classroom 

activities and the skills development that enable them to understand the events happened day 

by day. The experiments should be planned, due to encourage and make students to be 

envolved to it, so they can reach an evolution in terms of the development of ideas during the 

experimental procedures. Therefore, the methology propose to develop these skills are 

investigative and problematizing. This work has, inicially, three main lines: Line (A)  check 

the availables experiments in survey of the MEC website. Line (B) to understand how basic 

education teachers applies the experiments in the classroom. And finally, line (C) offer and 

make experimentals procedures to improve the learnig. The academic searching done in MEC 

main website showed few instructions to be devolop in a way of investigative and 

problematizing to be applied. The quiz applied to basic education teachers, reveals that the 

most of them considered a important subject and practice but doesn’t use it in those classes. 

Due to the data generated by the survey of the MEC website and availability of application at 

the partner school, was made a choice to adapt an experiment on mixtures / pure substances 

and separation of mixtures to apply practice in three classes of the ninth grade. However, after 

the adaptations and tests of the experiments, the schools were closed, because of social 

isolation decree for a corona virus pandemic, preventing the application and evaluation of 

these experiments with the students. So, as a substitute for this stage of the work, was 

introduced the instructional for application with the students and also was made a survey and 

analysis of the works on mix separation experiments for high school, which showed that these 

are not being applied by investigative and / or problematizing methodologies in education.

Keywords: Investigative and problematizing experimentation. Basic education. Chemistry 
teaching.
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APRESENTAÇÃO

Sempre fui uma criança/adolescente curiosa que gostava de saber o porquê e a origem 

das coisas e entender alguns fenômenos naturais e por causa disso, apresentava interesse por 

ciências e admirava a figura do cientista. Toda essa curiosidade e vontade de fazer coisas 

diversas e incomuns aumentou muito. Conforme eu crescia, sobretudo, no final do Ensino 

Fundamental e durante todo Ensino Médio, devido à participação nas feiras de ciências que 

eram realizadas na minha escola. Lembro que eu sempre me dedicava muito para fazer os 

melhores e mais interessantes experimentos, mesmo que não precisasse de nota para passar 

nessas matérias, pois tinha muita facilidade nas mesmas.

No início do ensino médio, deparei-me com uma decisão que definiria o rumo da 

minha vida: a escolha de uma profissão, e, como sempre tive facilidade com as ciências e 

matemática e nenhuma aptidão para lidar com sangue ou algo biológico, sabia que precisaria 

cursar algo que envolvesse as minhas melhores habilidades. 

Meus pais sempre me deram muitas ideias e conselhos com a intenção de me ajudar 

com essa escolha, todavia, no fundo, eu sabia que estavam tão perdidos quanto eu devido à 

pequena escolaridade que tiveram. Além disso, tive muita dificuldade para conseguir 

informações sobre carreiras, visto que a cidade onde morava estava fora da região 

metropolitana do Rio de Janeiro, o que dificultava um pouco o acesso às informações sobre 

esse assunto; tanto pela escassez de profissionais formados em diversas áreas, quanto pela 

dificuldade de acesso à internet e realização de buscas mais detalhadas nesse quesito. Por 

esses motivos, foi difícil naquela época pensar em algo diferente do sugerido pelos meus pais, 

o que me levou a crer que a melhor opção seria fazer engenharia.

Há varias possibilidades na carreira de engenharia, devido aos diversos ramos, e, 

novamente, tive uma dúvida grande sobre qual área seguir. A fim de me ajudar durante as 

férias escolares de final de ano, minha madrinha de batismo, que é técnica em química, levou-

me para conhecer um laboratório de controle de qualidade da fábrica onde ela trabalhava. 

Fiquei impressionada com os equipamentos, vidrarias, o que ela fazia e as histórias que 

contava. Pesquisei, conforme minhas possibilidades, sobre a área e fiquei ainda mais 

encantada. Assim, tomei a decisão, no início do segundo ano do ensino médio (2008), de fazer 

Engenharia Química. Outro fator que contribuiu para a minha escolha foi a construção do 
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COMPERJ, em Itaboraí, cidade vizinha a Magé, o que garantiria uma boa oferta de empregos 

e estágios durante a faculdade.

O ano de 2009 foi bem complicado, porque eu só estudava para passar nas matérias da 

escola e no vestibular no final do ano, mas infelizmente não consegui entrar na faculdade de 

engenharia como havia almejado. Decidi, no ano seguinte, fazer um pré-vestibular particular 

e, simultaneamente, outro pré-vestibular social no prédio de engenharia da UFF, no Campus 

da Praia Vermelha. Nesse lugar, tive contato com professores que ainda estavam na faculdade 

e com as informações sobre aquele novo mundo, que ainda era desconhecido por mim, 

tornando-as mais fáceis e acessíveis.

Tentei novamente o vestibular no final de 2010 para química porque fui aconselhada, 

por esses professores do pré-vestibular social, a entrar por esse curso e, caso houvesse ainda 

interesse na área da engenharia, eu poderia pedir uma transferência interna de curso.  Em 

agosto de 2011, comecei o primeiro período da faculdade de química com a titulação de 

bacharel e/ou licenciatura e, novamente, tive que escolher qual queria cursar, fiz a opção pelo 

bacharelado, uma vez que o curso tinha a grade mais parecida com o curso de engenharia.

O começo da faculdade foi bem difícil, não que o resto tenha sido fácil, contudo eu 

tive que me adaptar a uma nova realidade de ensino, conviver com as longas viagens entre 

Magé e Niterói, além de ter que perder a timidez para perguntar e apresentar trabalhos em 

público, fatos que me causavam pânico.

No primeiro período da faculdade, precisei cursar uma matéria obrigatória, chamada 

Tutoria I, a qual era ministrada por algum professor de uma área de pesquisa, pois eu havia 

escolhido fazer bacharelado. Trabalhei durante esse período com a professora Dra. Maria 

Fernanda, do Departamento de Química Orgânica, e devido ao meu desempenho e interesse 

durante a execução do projeto me indicou para trabalhar com quem ela dividia a sala, a 

professora Dra. Maria Cecília, também do Departamento de Química Orgânica, que 

coordenava um laboratório de pesquisa em síntese orgânica. Eu aceitei, pois era uma ótima 

oportunidade de começar a “trabalhar” na faculdade, uma vez que eu não tivera nenhuma 

experiência com laboratório até então. Comecei nesse laboratório, em novembro de 2011, e 

permaneci lá até junho de 2015, nesse tempo apresentei diversos trabalhos em semanas 

acadêmicas, em congressos nacionais, além da minha monografia de bacharelado.
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Durante a faculdade, me deparava muitas vezes explicando e ajudando amigos meus 

com as matérias que já tinha feito, ou ainda estava cursando, e um deles era monitor na Casa 

da Descoberta, um museu de ciências que fica no Instituto de Física da UFF. Esse colega 

sugeriu que, como eu vivia explicando as materias para os mais próximos, eu fizesse prova 

para também ser monitora na Casa da Descoberta. Antes de fazer a prova fui conhecer o 

museu e fiquei encantada com tudo que vi, a ciência que parecia ser tão difícil no papel ali era 

exposta de uma forma tão acessível para todos que tivessem vontade de aprender. Decidi fazer 

a prova, fui selecionada, entretanto não poderia ficar com a bolsa, uma vez que já recebia 

bolsa do PIBIC do laboratório de síntese orgânica em que trabalhava. Resolvi ser monitora 

voluntária na Casa da Descoberta, porque eu realmente havia me apaixonado pelo projeto; no 

entanto, havia dois grandes desafios a serem vencidos: a timidez e a vergonha de falar em 

público. Fiquei na Casa da Descoberta por dois anos e, graças aos treinamentos lá recebidos e 

a prática adquirida ao apresentar os experimentos, esses medos foram superados e minha 

postura nas apresentações em público melhorou.

No final do segundo ano trabalhando na Casa da Descoberta e no laboratório de 

pesquisa, a bolsa PIBIC não poderia mais ser renovada e a casa da descoberta já havia feito o 

processo seletivo e todas as bolsas estavam ocupadas. Para não ficar sem dinheiro na 

faculdade, fiz a prova para monitora de química orgânica, passei no processo seletivo e 

assumi como monitora de disciplina experimental durante um período e precisei sair da casa 

da descoberta por falta de tempo.

Como monitora, pude observar a falta de preparo de alguns dos professores ao 

ministrar uma aula, que se limitava em apenas seguir o roteiro descrito na apostila e fazer o 

experimento dar certo, sem se preocupar com percurso, sem questionar a teoria com os 

alunos, sem despertar neles o mínimo de senso crítico. Já os alunos, durante a execução da 

prática, tinham em mente apenas uma finalidade: gerar o dado esperado, para que pudessem 

fazer um bom relatório, a fim de ter uma boa nota no final. Não eram questionados os erros 

durante o desenvolvimento, apenas ignorados e/ou refeito o procedimento até que desse certo. 

Às vezes a discussão desse erro poderia contribuir mais para o aprendizado do que a repetição 

da prática até a execução perfeita do roteiro.

Desde o ensino médio e durante a faculdade me perguntava qual era a necessidade de 

estudar determinados conteúdos, pois parecia que todos os conteúdos ministrados em aulas 

teóricas e experimentais serviam apenas para serem acumulados e que todas as informações, 
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aprendidas, não seriam úteis mesmo que eu trabalhasse em laboratórios de química. Isso fez 

com que eu negligenciasse muitas aulas e matérias durante toda a minha vida acadêmica. Só 

notei esse comportamento em uma das últimas matérias que fiz na faculdade, Físico-Química 

V, que era ministrada pela professora Dra. Sonia. Percebi que a maneira através da qual ela 

dava as aulas era contextualizada, partindo de uma realidade bem próxima do nosso dia a dia 

e conduzindo-nos até o conhecimento específico, e isso fazia toda a diferença. Naquelas aulas, 

eu sabia o porquê estava estudando determinado assunto, e isso era bom, não tornou a matéria 

mais fácil, porém a fez mais prazerosa de estudar, pois sabia que estava gerando um 

conhecimento útil e aplicável no meu cotidiano. 

Um pouco antes de cursar essa matéria, vivi grandes dificuldades financeiras que me 

fizeram sair do meio acadêmico, o único lugar que eu havia trabalhado, e precisei procurar um 

emprego fora dos muros da universidade. A oportunidade que apareceu foi de trabalhar como 

monitora na escola onde havia feito meu ensino médio. Assim que eu assumi a vaga, a direção 

da escola me ofereceu duas turmas de nono ano, e eu aceitei, porque, além de gostar de 

desafios e não recusar nenhuma oportunidade, eu precisava de uma fonte de renda que me 

ajudasse a não parar a faculdade próxima ao fim.  Travei uma “guerra” na minha casa, pois 

meus pais não estavam satisfeitos com as minhas escolhas. Há quatro anos seria engenheira e, 

a partir daquele momento, estava virando professora, uma profissão não valorizada 

socialmente e sujeita alguns riscos durante o trabalho. Mantive firme a minha decisão e segui 

em frente, afinal, além de precisar do dinheiro que viria com o trabalho de professora, eu 

sempre me senti atraída por essa área durante a faculdade, devido às experiências na Casa da 

Descoberta e como monitora de química orgânica.

Não foi fácil encarar uma sala de aula sem preparo pedagógico e, por isso, decidi 

buscar esse tipo de formação e, ainda no final do curso de bacharelado, comecei a fazer as 

disciplinas da educação e posteriormente pedi reingresso para cursar a licenciatura. Eu 

pensava comigo mesma: “Meus amigos que entraram comigo e optaram pela licenciatura 

tiveram quatro anos para se tornarem professores, eu terei um pouco mais de um, então farei 

tudo da melhor maneira possível por mim e pelos meus alunos”.  Cursei as matérias com 

muita dedicação, vivenciei e aprendi muito nas matérias pedagógicas. A cada dia eu tentava 

ser melhor em sala de aula e pensava em como poderia melhorar. Lembrei da professora de 

físico-química V, porque eu queria ser para os meus alunos pelo menos uma parte do que ela 

havia sido para mim naquela matéria, uma pessoa que ensinasse conhecimento útil, que 
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poderia ser extrapolado para o dia a dia e não ficasse apenas nas linhas do caderno ou numa 

folha de prova.

Decidi procurar mais sobre o trabalho dela através de uma amiga. Quando cheguei em 

sua sala, ela falou um pouquinho sobre a sua forma de trabalhar, apresentou o grupo de 

pesquisa DIECI (Desenvolvimento e Inovação em Ensino de Ciências), recomendou que eu 

lesse alguns textos e me convidou para participar das reuniões de estudo, nas tardes de sexta 

feira, nas quais eram discutidos artigos e livros, a fim de ampliar o conhecimento do grupo. 

Posteriormente, a professora Sonia, sugeriu que fizesse a matéria de Tópicos 

Interdisciplinares no Ensino de Ciências: a Química, a fim de que eu me familiarizasse com a 

proposta de pesquisa daquele grupo e sentisse exatamente aonde o calo apertava quando se 

trata de fazer interdisciplinaridade com outras matérias, pois uma das tarefas da disciplina, 

feita por alunos de química, biologia e física, consistia e montarmos juntos um planejamento 

de um bimestre para um determinado seguimento do ensino médio, respeitando as orientações 

dos documentos oficiais, como a BNCC.

Depois de terminar o curso de bacharelado, participei por seis meses do DIECI como 

bolsa PIBID, onde aprendi muito com a discussão dos textos, livros e no desenvolvimento e 

aplicação de oficinas experimentais no Curso de Verão para alunos Superdotados da UFF. 

Desenvolvi a primeira etapa de estudos e pesquisas do trabalho monográfico, que tem como 

objetivo propor uma reformulação na maneira de realizar com alunos do ensino médio alguns 

experimentos que já existem, trabalhando-os de forma a gerar uma apropriação mais efetiva 

de conhecimento pelos alunos em uma escola da rede pública.

Ao final desse período, decidi começar o mestrado em química. Descobri que não 

tinha tempo para trabalhar, cursar a licenciatura e fazer o mestrado. Tranquei o curso de 

licenciatura, e adiei a defesa da minha monografia, por acreditar que a educação de qualidade, 

o olhar interdisciplinar e a formação do senso crítico através da observação pode mudar o 

futuro de muita gente.

Defendi a dissertação de mestrado em fevereiro de 2019 e retomei meu trabalho de 

conclusão de curso de licenciatura em janeiro de 2020. Em março foi necessário fazer uma 

reformulação nos objetivos do trabalho devido ao decreto de isolamento social, e fechamento 

imediato das escolas, no dia 13 de março de 2020 graças a pandemia do Corona vírus. Nessa 

ocasião todos os preparativos, as adaptações e testes nos experimentos, parceria com a escola 

e o reconhecimento da turma que receberia as atividades estavam finalizados, pois a aplicação 
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com os alunos aconteceria entre os dias 16 e 21 de março, semana seguinte à suspensão das 

aulas.

Para substituir a aplicação das atividades com os alunos, e as avaliações 

correspondentes, incorporou-se ao estudo o levantamento em algumas bases de dados sobre 

experimentos de separação de misturas para o ensino médio, atividade que seria desenvolvida 

em sala caso não ocorresse o fechamento das escolas, e uma análise de como são propostas as 

realizações com estudantes.

Assim, este trabalho monográfico está organizado em seis capítulos, sendo que no 

primeiro trazemos, com base na literatura, as metodologias usadas para a aplicação de 

experimentos, assim como as vantagens e desvantagens de cada uma. Em seguida 

apresentamos a metodologia utilizada no desenvolvimento de nossa pesquisa. No Capítulo 3, 

relatamos como são classificados os experimentos disponíveis no site do MEC, quanto à 

aplicação descrita nos instrucionais e, no Capítulo 4, levantamos um perfil de como os 

professores da educação básica executam práticas experimentais em sala de aula. O 

instrucional da nossa proposta para realização de experimentos de separação de mistura com 

alunos do primeiro ano do ensino médio é apresentado no Capítulo 5. Em seguida, no capítulo 

6, efetuamos a análise de artigos sobre práticas experimentais de separação de mistura em 

quatro diferentes bancos de dados mostrando como esses assuntos são trabalhados em sala de 

aula. Por fim, tecemos nossas Considerações Finais, evidenciando a necessidade de adaptação 

de práticas experimentais a fim de serem aplicadas de maneira investigativa e 

problematizadora em toda extensão da educação, seja no ensino básico ou no superior.
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1. EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE QUÍMICA

A realização de experimentos, como método pedagógico de ensino, teve início nas 

universidades como uma ferramenta para auxiliar o ensino do conhecimento científico das 

Ciências da Natureza. Há mais de cem anos, essa prática foi também introduzida nas escolas 

de educação básica com o objetivo de melhorar a aprendizagem desse conhecimento, pois, 

geralmente, os alunos aprendiam os conteúdos teóricos, mas não sabiam aplicá-los.  

Inicialmente, foram feitas adaptações nos experimentos que já eram aplicados em nas 

universidades, de modo a adequá-los para os estudantes daquele segmento de ensino.  

Esperava-se que, através dessa experimentação, o aluno teria um aprendizado mais efetivo do 

conteúdo científico o que aumentaria sua capacidade de aplicar esse novo conhecimento para 

resolver situações rotineiras (GALIAZZI et al., 2001).

Inúmeras adaptações em experimentos foram feitas com o passar dos anos, conforme a 

necessidade e disponibilidade de materiais. Na realidade, quando a prática experimental 

começou a ser aplicada nas salas da educação básica, os experimentos eram realizados de 

maneira demonstrativa devido à falta de equipamentos, reagentes e infraestrutura, o que 

impossibilitava aos alunos realizarem as práticas individualmente ou em grupos menores. 

Além desses motivos, nas últimas décadas, a pequena carga horária disponível para realização 

das aulas torna necessária a adaptação dos experimentos para que possam ser realizados 

durante, ou posteriormente, a uma aula teórica. Por essas razões, a aplicação de atividades 

experimentais demonstrativas ainda é aconselhada por alguns especialistas (ARAÚJO E 

ABIB, 2003; GASPAR E MONTEIRO, 2005). 

Segundo Oliveira (2012), atividades demonstrativas são aquelas nas quais o professor 

faz o experimento enquanto os alunos apenas observam os fenômenos ocorridos. Neste 

processo, cabe ao professor o papel de manipular os equipamentos, fazer as perguntas aos 

alunos, ressaltar os fatos importantes e fornecer as explicações científicas que viabilizam a 

explicação do que acontece durante a prática (GASPAR E MONTEIRO 2005).

O maior problema em relação às práticas demonstrativas para o aprendizado, é o fato 

de as mesmas serem atividades geralmente fechadas ou roteirizadas, que possibilitam pouca 

ou nenhuma interação do aluno com o experimento. Essa situação faz com que ele não tenha 

oportunidade de testar novas variações de execução, a fim de chegar aos mesmos resultados 

ou a resultados diferentes, esse fato impede que o aluno possa formular hipóteses a partir do 

que foi aprendido na aula teórica, ou observado e testado durante a realização da prática. 

Além disso, cabe ao professor estimular a discussão crítica do fenômeno observado, com base 

no conhecimento científico adquirido, pois é isso que levará o estudante a aprender de 
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maneira efetiva. No entanto, essa discussão geralmente é negligenciada por vários motivos, 

entre eles a falta de tempo, já mencionada, para realizar tais atividades e o fato de o professor 

acreditar que apenas o que foi dito durante os experimentos é o suficiente para que o aluno 

entenda o que deseja passar através da prática (OLIVEIRA, 2012; HARTWIG, 2008). 

É muito comum que os experimentos sejam administrados de modo a chamar atenção 

dos alunos em relação aos fenômenos científicos e assim motivá-los para o estudo de ciências. 

Aumentar o entusiasmo do aluno para uma determinada matéria é sempre bem-vindo, mas 

essa estratégia só se torna válida quando esse não é o único motivo pelo qual o experimento é 

realizado em uma sala de aula. Essas práticas, usadas com o principal intuído de chamar 

atenção do aluno, consistem em experimentos que durante a sua execução ocorrem mudança 

de cor, liberação de luz ou espalhamento de faíscas, efeitos que prendem a atenção dos 

alunos. Geralmente, envolvem pouca necessidade de conhecimento científico para poder 

explicar o fenômeno ocorrido, agregando muito pouco ao aprendizado do aluno. 

(GONÇALVES E MARQUES, 2006). 

Com o passar do tempo, as práticas começaram a ser aplicadas com o intuito de 

verificar uma teoria ou para complementar o conteúdo ensinado em uma aula frequentemente 

expositiva. Os professores passaram a usar as atividades experimentais para tornar a ciência 

mais próxima da realidade dos alunos, a fim, de que eles percebessem que o conteúdo 

aprendido não funcionava apenas no papel. Isso era feito com a intenção de cativar cada vez 

mais os estudantes para o estudo das ciências favorecendo a aprendizagem de determinadas 

leis ou teorias (OLIVEIRA, 2012).

 Na concepção de Araújo e Abib (2003) experimentos que buscam verificar uma lei ou 

teoria causam nos alunos a possibilidade de entender os fenômenos relatados nos livros e 

apostilas. Essas atividades geram também a capacidade de associar os fatos observados aos 

conhecimentos científicos, adquiridos previamente em uma aula teórica, fazendo com que, ao 

generalizar tal conhecimento, seja capaz de aplicá-lo a novas situações. Nessa metodologia, os 

experimentos fornecem resultados previsíveis fazendo com que o aluno tenha facilidade em 

explicar tal acontecimento com base na teoria adquirida.

A aplicação dessa técnica, por sua vez, é recomendada quando os alunos não são 

habituados à realização de atividades experimentais, por causa da previsibilidade dos 

resultados, agregando nos alunos técnica de manuseio de reagentes e equipamentos. Esses 

ganhos só acontecem porque as execuções dessas práticas são de fácil supervisão, visto que se 

algum resultado for dessemelhante ao esperado, significa que o aluno manipulou algum 

reagente ou equipamento de maneira errônea (OLIVEIRA, 2010). 
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 Tanto o uso de atividades experimentais que visam à verificação de um conhecimento 

já ministrado de maneira expositiva em aula, quanto o de experimentos demonstrativos, têm 

como um dos principais objetivos ensinar aos alunos o conhecimento científico usando, para 

tanto, o método científico como prática pedagógica através da observação, colheita e análise 

de dados experimentais previsíveis por uma teoria já apresentada para o aluno. Tal prática, 

durante as análises realizadas, não leva em consideração a realidade que o aluno está inserido 

nem mesmo o fator sócio cultural que esses estudantes trazem das suas experiências de vida, 

como critica Boaventura de Sousa Santos em seu livro “Um discurso sobre as ciências” 

(SANTOS, 2008).

A experimentação em sala de aula deve ultrapassar o recolhimento e análise de dados 

de um experimento específico, os alunos devem perceber que os conceitos que são dados em 

sala de aula, teórica ou experimental, também se aplicam no dia a dia. Dessa forma o 

aprendizado torna-se constante e o aluno se mantém motivado a aprender novas teorias que 

possam ser aplicadas na vida real (GIORDAN, 1999).

 O uso de metodologias ativas vem sendo uma importante ferramenta para encurtar 

essa distância entre o que se aprende dentro da sala de aula e o que se aplica no dia a dia. 

Essas metodologias são consideradas um caminho para avançar mais em conhecimentos 

complexos, em competências socioemocionais e em novas práticas. São realizadas através do 

rompimento com o modelo tradicional de ensino e tem como base uma proposta 

problematizadora, na qual se estimula o aluno a assumir uma postura ativa no processo de 

aprendizagem buscando a autonomia do educando (PAIVA et al., 2016), enquanto o professor 

tem o papel de mediar este processo, propondo organizar e disponibilizar as melhores 

ferramentas facilitadoras para que o aluno se aproprie, de maneira efetiva, do conhecimento 

(ANASTASIOU E ALVES, 2004).  

 Na literatura, é possível encontrar diversos trabalhos sobre metodologias ativas 

(ANASTASIOU E ALVES, 2004; BERBEL, 1998; DELIZOICOV, 2005; PAIVA et al., 

2016;). Segundo Berbel (1998) “entende-se que todas as alternativas de metodologia ativas 

aquelas que colocam o aluno diante de problemas e/ou desafios que mobilizam o seu 

potencial intelectual, enquanto estuda para compreendê-lo e/ou superá-los”. Enquanto, 

Anastasiou e Alves (2004) listaram diversas estratégias de “ensinagem” para trabalhar com 

essa metodologia, como aula expositiva dialogada, estudo de texto, construção de portfólio, 

mapa mental, júri simulado, entre outros. Todos os trabalhos, que fazem uso de tipo de 

metodologia, têm em comum o fato de o problema/desafio a ser trabalhado ser real e vir da 

realidade do aluno 
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As práticas experimentais devem suscitar o interesse dos alunos nas atividades em sala 

de aula e o desenvolvimento de habilidades que os capacitem a compreender os fenômenos 

ocorridos no dia a dia. Os experimentos devem ser planejados a fim de promover motivação e 

envolvimento dos alunos, para que culminem em evoluções nos termos conceituais 

desenvolvidos durante os procedimentos experimentais (JÚNIOR et al., 2008).

Práticas investigativas são usadas como uma das ferramentas das metodologias ativas, 

pois são atividades que pressupõe o método científico, onde, o aluno formula hipóteses e 

depois essas hipóteses são verificadas seja elas a partir do método trabalhado, do material 

usado ou como foi utilizado. Durante a realização dessa prática, os alunos precisam propor 

uma maneira de validar as hipóteses, por eles formuladas, e estabelecer conexões entre um 

passo e outro da prática realizada, ou até mesmo sugerir um novo jeito de solucionar o 

problema que lhe foi apresentado. O professor tem o papel de mediar, através de 

questionamentos, a construção dessas conexões. Cabe também ao professor criar critérios para 

realizar a avaliação do aprendizado do aluno ao decorrer da atividade. (STRIEDER & 

WATANABE, 2018)

A utilização de uma metodologia problematizadora propõe que os problemas sejam 

identificados pelos alunos, a partir de sua realidade, na qual as situações de estudo são 

levantadas por diferentes ângulos e, dessa forma, as características e contradições dos fatos 

vão sendo discutidos e o conhecimento construído através da mediação do professor para com 

os alunos (Berbel, 1998). “O professor deve suscitar nos estudantes o espírito crítico, a 

curiosidade e a não aceitação do conhecimento simplesmente transferido” (FREIRE, 2006 

apud JÚNIOR et al., 2008).

 Para que a aprendizagem em ciências ocorra através de uma metodologia 

problematizadora, Delizoicov (2005) adaptou a educação problematizadora de Paulo Freire 

(1987) organizando-a em três momentos pedagógicos: (i) problematização inicial; (ii) 

organização do conhecimento e (iii) aplicação do conhecimento.

A problematização inicial consiste em apresentar situações reais aos alunos, dessa 

maneira a problematização irá decorrer do conhecimento que os estudantes expuserem sobre a 

situação inicial. No começo, as ideias devem ser discutidas em grupos pequenos de alunos e 

posteriormente exposta para toda a sala de aula. Durante a problematização inicial, o 

professor tem a função de mediar, perguntar, confrontar e instigar as possíveis falhas 

conceituais das respostas fornecidas pelos alunos, a fim de que eles desenvolvam um olhar 

crítico sobre o assunto e percebam a necessidade de adquirir novos conhecimentos com o 

intuito de explicar corretamente o problema inicial. (DELIZOICOV, 2005)
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A organização do conhecimento pode ocorrer ao fazer uso de diversas ferramentas, 

como resolução de questões, práticas experimentais, atividades de modelizações, entre outros; 

que tem a intenção de informar e construir senso crítico no aluno, para que ocorra a 

apropriação do conhecimento (DELIZOICOV, 2005; HARTWIG et al., 2008).  Esse 

momento traduz-se como o estudo metódico dos conhecimentos necessários para a 

compreensão da situação levantada inicialmente e, por isso, deve ser realizado sob instrução 

do professor (DELIZOICOV, 2005). 

O terceiro momento pedagógico visa preparar os alunos para analisar e interpretar 

tanto a situação inicial, quanto qualquer outra situação que possa ser resolvida com o conjunto 

de conhecimentos adquiridos durante o processo de aprendizagem. A aplicação do 

conhecimento deve transpor os problemas que podem ser resolvidos a lápis e gerar no aluno a 

capacidade de enxergar e aplicar esse conhecimento em situações reais, como problemas 

abertos que possam generalizar esse conhecimento. (DELIZOICOV, 2005).
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2. METODOLOGIA

O planejamento inicial desse trabalho teve quatro etapas, com metodologias próprias, 

nas quais os procedimentos gerais adotados para o desenvolvimento são descritos a seguir:

2.1-Primeira etapa: Levantamento bibliográfico

 Pesquisa bibliográfica sobre experimentação problematizadora e investigativa;

 Estudo de referenciais teóricos sobre a construção do conhecimento junto da 

experimentação;

 Pesquisa sobre os temas de compreensão mais difícil pelos alunos ou temas 

que têm poucos experimentos descritos;

  Pesquisa em banco de dados e seleção de experimentos a serem usados neste 

trabalho; 

 Estudo dos conhecimentos específicos de química relacionados aos 

experimentos;

 Reuniões quinzenais com o grupo de pesquisa e professores envolvidos nesse 

projeto para a discussão dos temas pertinentes ao desenvolvimento do trabalho;

 Reuniões semanais com a orientadora para acompanhar o andamento do 

projeto e realizar orientação.

2.2- Segunda etapa: Construção e aplicação do questionário

 Pesquisa bibliográfica para confeccionar e validar o questionário;

 Aplicação com professores da educação básica;

 Tratamento e análise dos dados obtidos.

2.3- Terceira etapa: Desenvolvimento da prática experimental 

 Teste dos experimentos sem modificações;

 Adaptação e teste dos experimentos com as modificações propostas;

 Confecção do material instrucional que auxiliará o professor a aplicar os 

experimentos modificados;

 Desenvolvimento de um método para avaliar o aprendizado do aluno durante a 

atividade experimental.
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2.4- Quarta etapa: Aplicação e avaliação método 

 Escolha da escola para realizar a aplicação dos experimentos;

 Visitas à escola para reconhecimento de suas características;

 Observação das turmas para levantamento do perfil;

 Aplicação dos experimentos modificados com os alunos do ensino médio;

 Avaliação dos resultados obtidos;

Tendo em vista que os dois últimos passos que compõem a quarta etapa não 

puderam ser desenvolvidos devido ao fechamento das escolas por causa da pandemia do 

COVID-19, decidiu-se substituí-los por um levantamento bibliográfico para se verificar como 

experimentos sobre o mesmo assunto estão sendo aplicados na educação básica, cuja 

metodologia está descrita abaixo.

2.5- Quinta etapa: Avaliação de trabalhos simulares descritos na literatura

 Levantamento em quatro bancos de dados usando os seguintes descritores: 

práticas de separação de misturas e práticas de separação de misturas ensino 

médio.

 Análise, classificação e comparação do material obtido;

 Confecção da monografia de final de curso;

 Sustentação da monografia de final de curso.
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3. EXPERIMENTOS LISTADOS NA PÁGINA DO MEC

O trabalho teve início com um levantamento bibliográfico sobre experimentação no 

ensino de química visando estabelecer critérios para classificação do tipo de metodologia de 

aplicação dos experimentos encontrados. Em seguida foi feito um levantamento no site oficial 

do Ministério da Educação (MEC), no primeiro trimestre de 2017. Procedeu-se a leitura e 

organização dos experimentos classificando-os conforme a área de conhecimento abordado e 

a metodologia descrita para a aplicação (demonstrativo, verificar um conhecimento já 

trabalhado em sala de aula, chamar atenção do aluno, investigativo e problematizador). 

Utilizou o programa Excel para a organização dos dados. 

Em janeiro de 2020, foi realizada uma nova consulta aos experimentos listados na 

página do MEC, constatando-se que não houve nenhuma atualização nesse site.

3.1-Critérios para classificação de metodologias de aplicação dos experimentos

● Demonstrativa

Foi avaliado como prática demonstrativa, experimentos nos quais os instrucionais 

descrevem que cabe ao professor manipular os equipamentos, vidrarias e reagentes. Além 

disso, consta nos arquivos sugestões de questionamentos, análises e respostas que o professor 

deve realizar em sala de aula como forma de avaliação. (OLIVERA ,2012)

●Verificar um conhecimento já trabalhado em sala de aula

Os instrucionais que receberam essa classificação foram aqueles que descreviam a 

realização de uma prática experimental após uma aula expositiva, cujo conteúdo era o 

necessário para explicar o funcionamento e possíveis aplicações do conhecimento científico 

essenciais para a realização do experimento. Um dos principais objetivos da prática era 

aplicar os dados obtidos, experimentalmente, a fim de confirmar a teoria apresentada durante 

a aula expositiva. (OLIVEIRA, 2010; ARAÚJO E ABIB, 2003; OLIVEIRA, 2010)

● Chamar atenção do aluno

São experimentos apelativos, em que ocorrem mudança de cor ou liberação de calor e 

luz, seus roteiros usam dessas características para mostrar aos alunos que a “ciência 

funciona”. Da forma descrita, as práticas não são usadas para explicar um fenômeno ou 

agregar conhecimento científico para os alunos. (GONÇALVES E MARQUES, 2006)
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● Investigativo

Arquivos nos quais as práticas são relatadas com maior autonomia dos alunos durante 

a aplicação e o professor descrito como mediador do experimento instigando, de maneira 

dialógica, o aluno durante o andamento da atividade. Geralmente é relatado, nos instrucionais, 

que o estudante tem responsabilidade perante as conclusões e conexões da prática com o 

conhecimento científico previamente abordado em sala de aula. (STRIEDER & 

WATANABE, 2018)

● Problematizador

Para uma atividade experimental ser considerada problematizadora ela deve conter em 

sua descrição uma sugestão para o professor desenvolver os três momentos pedagógicos 

abordado por Delizoicov (2005) com os alunos, que são: a problematização inicial a partir de 

um tema que faça parte da realidade de vida do aluno; a organização do conhecimento através 

de atividades realizadas pelos estudantes e o terceiro momento é aplicação do conhecimento 

desenvolvido em outras situações.

3.2- Resultados

Das 295 atividades classificadas como experimentais no site MEC apenas 221 são 

realmente experimentos, as demais descrevem recursos para serem usados como matéria 

prima, montagem de aparelhos ou recursos visuais que auxiliem as aplicações dos 

experimentos propriamente ditos. Os 221 experimentos foram analisados e organizados de 

duas formas: quanto ao tipo de aplicação e quanto às áreas da química a que se referem. O 

Quadro 1 os relaciona aos critérios de classificação quanto aos tipos de metodologia de 

aplicação, apresentando os percentuais de cada caso.

Quadro 1: Distribuição de porcentagem disponível de acordo com os critérios estabelecidos.

Metodologia: %
Demonstrativa / verificar um conhecimento já ministrado 29,86
Demonstrativa 20,81
Verificar um conhecimento já ministrado. 17,19
Chamar atenção / Demonstrativa 9,50
Chamar atenção 9,05
Chamar atenção / verificar um conhecimento já ministrado 4,52
Investigativa 4,52
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Investigativa e problematizadora 1,36
Chamar atenção / Demonstrativa/ verificação de 

conhecimento já apresentado 0,90

Problematizador 0,90
Chamar atenção / investigativa 0,45
Investigativa / demonstrativa 0,45
Problematizadora / Demonstrativa 0,45

A maior parte dos instrucionais analisados descreve a aplicação dos experimentos de 

maneira a verificar conhecimentos já ministrados aliada a uma prática demonstrativa, o que 

significa, na maioria das vezes, que o aluno sequer terá a possibilidade de manusear 

equipamentos e vidrarias, tornando-se apenas espectador de uma experiência dentro de sala. 

Isso faz com que o estudante tenha cada vez menos autonomia para analisar os resultados 

obtidos e formular hipóteses no decorrer dos experimentos, em razão disso, ele se torna cada 

vez menos responsável pela construção do próprio conhecimento. (OLIVEIRA, 2012)

Quando os experimentos são aplicados de maneira a verificar um conhecimento, de 

forma demonstrativa e para chamar atenção, não se leva em conta o conhecimento de vida que 

esse estudante trás e por isso dificilmente ele verá aplicação do conhecimento científico no 

dia a dia, o que vai dificultar a apropriação do mesmo (HARTWIG, 2008). É importante 

ressaltar que ainda que não sejam os métodos mais indicados para um aprendizado de 

qualidade essas metodologias somam 91,83 % dos instrucionais analisados.

Conforme mostra o Quadro 1, há uma deficiência de experimentos aplicados apenas 

de forma problematizadora e investigativa, apenas 1,36% no banco de dados do MEC são 

descritos dessa forma. Quando se leva em conta todos os tipos de experimentos 

problematizadores esse percentual sobe para 2,71%, e com todas as práticas investigavas o 

percentual sobre para 8,13%, ainda muito longe de poder ser considerado satisfatório.

Concordamos com HARTWIG (2008) que um dos motivos para essa deficiência seja o 

fato de que para trabalhar com a experimentação investigativa e problematizadora o professor 

necessita estudar muito mais sobre o tema abordado e sobre a realidade dos estudantes.  Além 

disso, planejar a atividade com antecedência e cuidado para poder conduzir com eficiência a 

prática e fazer os questionamentos adequados, levando os alunos a perceberem que o 

conhecimento que possuem, muitas vezes adquirido do senso comum, não é suficiente para 

explicar o fenômeno que ocorre em determinado experimento. E, assim, levá-los a construção 

de novas “pontes” ou “conexões” entre conteúdo e a realidade bem como entre aqueles e 

outros já estudados. 
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No Quadro 2 estão presentes os percentuais relativos às áreas da química a que os 

experimentos do site do MEC se referem.

Quadro 2: Distribuição de porcentagem das áreas de conhecimento, onde os experimentos 

podem ser aplicados.

Área de aplicação %
Físico-Química 32,13
Química Inorgânica 22,62
Química Analítica 17,65
Química Orgânica 10,41
Química Analítica / Orgânica 4,07
Química Orgânica / Físico-Química 3,17
Bioquímica 1,81
Físico-Química / Analítica 1,81
Química Inorgânica / Físico-Química 1,81
Química Analítica / Inorgânica 1,36
Química Orgânica / Bioquímica 0,90
Físico-Química / Inorgânica 0,90
Físico-Química / Orgânica 0,45
Química Ambiental 0,45
Química Ambiental / Inorgânica 0,45

A área de conhecimento da química que apresentou maior porcentagem foi a físico-

química, com um total de 38,46% de todos os instrucionais analisados. Desse total, 38,46% 

tratavam de experimentos de oxirredução, 15,38% de propriedades coligativas, 14,10% de 

termoquímica, 12,82% de equilíbrio químico, 10,26% de cinética química e 8,97% de outros 

conteúdos. 

 Quanto a metodologia usada na descrição dos experimentos de oxirredução, a grande 

maioria era descrita de maneira a verificar um conhecimento já ministrado aliada a uma 

prática demonstrativa (30,00%), resultado que se assemelha com o encontrado no 

levantamento quando são usados todos os experimentos (Quadro 1). Quanto ao método 

investigativo de aplicação de experimento foram encontrados em três instrucionais dos quais 

um era de termoquímica, um de equilíbrio e um de oxirredução.

Quanto às áreas da Química, embora Físico-Química tenha o maior número de 

experimentos, conforme mostra o Quadro 2, nenhum foi descrito como problematizador; o 

mesmo ocorreu em Química Ambiental (apesar da conexão com problemas reais ser muito 
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evidente), Ambiental/Inorgânica, Analítica/Orgânica, Inorgânica/Físico-Química, Química 

Orgânica e Orgânica/Físico-Química. Embora Bioquímica seja área com o menor número de 

experimentos, 25% foram descritos de forma investigativa e problematizadora.

De uma maneira geral, há uma carência muito grande de experimentos aplicados de 

forma investigava e problematizadora na página do MEC, que se define como um banco 

internacional de experimentos. Nossos resultados concordam com os obtidos por Barbosa 

(2016) em sua análise dos experimentos na Revista Química Nova, permitindo especular que 

raramente experimentos problematizadores estejam sendo aplicados nas salas de aula.
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4. QUESTIONÁRIO APLICADO EM PROFESSORES SOBRE EXPERIMENTAÇÃO 

EM SALA DE AULA

 Um questionário pode ser escrito e aplicado de diversas formas, com diferentes 

intenções, dependendo do objetivo de uma pesquisa. Neste trabalho, teve-se por intuito 

montar um perfil de como a aplicação de atividades experimentais são realizadas em sala de 

aula, principalmente, a frequência que o método investigativo e problematizador vêm sendo 

aplicado na Educação Básica (EB).

Seria muito fácil fazer apenas a pergunta a qual que se deseja saber a resposta, porém 

isso poderia gerar um resultado ineficaz, visto que o entrevistado, por algum motivo, poderia 

sentir constrangido por não saber ou não fazer uso do método que esse questionário objetiva 

em quantificar. Ao aplicar um questionário, ele não deve parecer testar as habilidades do 

respondente e sim a opinião ou experiência dele sobre o assunto (Yakemo et al., 1986). Por 

isso, foram pesquisados, em diversas fontes, qual a melhor forma de estruturar um 

questionário que gerasse resultados significativos; além disso, foram pesquisados meios de 

validá-lo e tratar os dados por ele gerados.

Dentre todos os materiais reunidos, foi usado como base o material da Dra. Marina 

Bandeira apud Günther (2003), para montar o questionário. Nesse material, são descritos 

vários passos para elaborar uma pesquisa eficaz que traga resultados significativos. O 

primeiro passo para estruturar a série de perguntas é a definição do “objetivo da pesquisa em 

termos dos conceitos a serem pesquisados e da população alvo”, ou seja, deve-se estabelecer 

quem responderá o questionário e qual é a informação relevante para investigação. No caso 

deste trabalho, o mesmo envolveu professores que lecionam em todos os níveis de 

escolaridade, como público-alvo, com objetivo de saber como são realizadas as atividades 

experimentais, em sala de aula, em especial, se o método investigativo e problematizador são 

usados com frequência.

A validação ocorreu através da aplicação do primeiro questionário a alguns membros 

do DIECI, incluindo professores da educação básica. Através da análise dos dados coletados e 

discussões com as professoras que compunham esse grupo, obteve-se o questionário final. 

Com 19 perguntas, das quais 11 são específicas sobre experimentação, que pode se consultado 

no apêndice 1.

O questionário foi aplicado a 48 professores participantes do I Encontro da Rede de 

Ensino de Química (I-EREQ-2017), realizado entre os dias 09 a 11 de julho de 2017 na cidade 

de Macaé no estado do Rio de Janeiro, que se voluntariaram para respondê-lo. No que segue, 
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apresentamos os resultados, organizados em três grupos: um sobre o Perfil dos respondentes, 

outro acerca da jornada e infraestrutura de trabalho e, o último, relativo às características da 

aplicação de atividades experimentais.

4.1-Perfil dos respondentes

O perfil das pessoas que participaram da pesquisa foi levantado a partir da análise das 

respostas sobre quatro atributos perguntados na Questão 1, cujos percentuais de respostas são 

mostrados na Figura1. O questionário foi respondido por 32 pessoas do gênero feminino (o 

que corresponde a 67% dos entrevistados), 13 pessoas do gênero masculino (27%) e 3 pessoas 

que não opinaram sobre o próprio gênero em uma pergunta aberta (6%). 

Figura 1- Informações pessoais dos entrevistados (Questão 1, itens a, b, c, d)

Em relação ao tempo de exercício no magistério, o conjunto de respondentes 

apresentou uma característica bastante relevante: uma distribuição quase equitativa dentro das 

a- Gênero b - Tempo de atuação profissional c - Faixa etária

d - Grau de escolaridade
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faixas de tempo disponíveis para a resposta, conforme mostra Figura 1b. Considero essa 

característica interessante para o levantamento do perfil pretendido, visto que a consulta 

abrangeu não somente professores jovens ou mais experientes, mas um público bastante 

diversificado. Destacamos que os 29% dos profissionais, que exercem a profissão há mais de 

5 e menos de 10 anos, o fazem em instituições públicas, tanto de ensino básico (EB) como de 

ensino superior (ES).

As idades dos professores estão compreendidas entre 21 e 79 anos e, na Figura 1c, 

podemos observar que a maior parte dos entrevistados são pessoas com idade entre 29 e 39 

anos. Uma faixa etária que corrobora com a distribuição verificada no tempo de exercício do 

magistério.

Quanto ao grau de escolaridade, nenhuma pessoa é formada em áreas afins ou possui 

especialização incompleta. Conforme mostra a Figura 1d, a maioria possui título de doutorado 

ou no mínimo uma especialização, pois apenas 4% dos consultados têm apenas a graduação 

com a titulação em licenciatura. Esse ponto trás certa relevância para o perfil, visto que as 

pessoas consultadas possuem formação continuada e apresentam um nível de instrução 

bastante elevado.

 No geral, pode-se dizer que o questionário foi respondido, majoritariamente, por 

mulheres, pessoas entre 29-39 anos, cuja maioria trabalha em escolas entre 5 e 10 anos e todas 

possuem pelo menos nível superior completo, são licenciadas e majoritariamente pós-

graduadas. 

4.2- Aspectos da jornada e infraestrutura de trabalho

As características e locais de trabalho, se são escolas públicas ou privadas, se possuem 

ou não laboratório, para quais seguimentos os profissionais respondentes lecionam e a 

quantidade de instituições de ensino onde trabalham, foram perguntadas nas questões 3 à 5. 

Os dados recolhidos dessas respostas da estão expostos na Figura 2 a, b e c, a seguir.
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Figura 2: Informações sobre as instituições que lecionam (Questões 3-5, a, b e c)

Entre os professores consultados, 27% trabalham exclusivamente com o Ensino 

Superior (ES), os 73% restantes atuam em alguma série da EB. Do total de entrevistados, 40% 

ministram aulas apenas para o Ensino Médio. Mais de 50% dos entrevistados ensinam em 

apenas uma única instituição de ensino, conforme mostra o gráfico da Figura 2 b, e, ao 

confrontar esse resultado com os apresentados na Figura 2 c, podemos observar que boa parte 

desses profissionais atuam no ES e/ou no ensino médio técnico; e, apenas 15% dessa 

porcentagem são profissionais que atuam na EB, dos quais 13% lecionam na rede estadual e 

2% na rede particular. Desse modo, constata-se que a maioria dos professores da EB, 

trabalham em mais de uma escola (46% do total) e, como pode ser visto na Figura 2c, 

geralmente em instituições particulares e na rede estadual. Essa situação pode ocasionar uma 

sobrecarga nesses profissionais e fazer com que cada vez menos se interessem por novas 

metodologias de ensino.

a- Segmentos escolares que lecionam. b- Número de instituições que lecionam.

c - Categorias de instituições de ensino em que ministram aulas.
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É de conhecimento comum (OLIVEIRA, 2010) que não são todas as instituições que 

possuem laboratórios em suas dependências e ao contrário do que mostra essa pesquisa, que 

apresenta um dado importante em relação à presença desses espaços nas escolas. Diante disto, 

foi realizada sondagem para saber se os estabelecimentos de ensino, onde esses profissionais 

atuam, têm laboratório e para caracterizar, dentre as que possuem, quais categorias de 

instituição pertencem (o conjunto de opções de categorias foi o mesmo que o da questão 2c). 

Para isso, foram relacionados os resultados das respostas obtidas apresentados no gráfico da 

Figura 3 e na Tabela 1.

Figura 3- Informações quanto a presença de laboratório.

Tabela 1: Distribuição de laboratórios nas instituições de ensino.

Categoria das instituições %
Rede MUNICIPAL de Ensino- Regular 0
Rede ESTADUAL de Ensino- Regular 24
Rede ESTADUAL de Ensino- Superior 2

Rede FEDERAL de Ensino- Regular 7
Rede FEDERAL de Ensino- Técnico 11

Rede FEDERAL de Ensino- Superior 35
Rede PARTICULAR de Ensino- Regular 15
Rede PARTICULAR de Ensino- Técnico 4
Rede PARTICULAR de Ensino- Superior 2

É possível ponderar que uma em cada quatro escolas onde os entrevistados trabalham 

tem espaço dedicado ao desenvolvimento de práticas experimentais, resultado maior do que 

era esperado. Na Figura 3b observa-se que 79% desses laboratórios estão em instituições 

públicas de ensino. No entanto, ao considerar a modalidade de ensino oferecida por essas 

instituições, esse dado se torna alarmante porque dos espaços destinados a experimentação 

a - Presença de laboratório
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39% estão presentes em entidades ES. Entre as instituições 46% possuem laboratório são 

voltadas para a EB, sendo a maioria escolas estaduais (24%). Outro ponto relevante é o fato 

de todas as escolas, relacionadas aos entrevistados, que não possuem espaço para o 

desenvolvimento de práticas experimentais são entidades de EB e isso corresponde a 36% das 

escolas dessa modalidade.

4.3-Características da aplicação de atividades experimentais

Com relação ao trabalho feito com os alunos nos laboratórios, os primeiros fatores 

sondados foram quanto ao incentivo e a obrigatoriedade da realização práticas experimentais, 

cujos resultados podemos observar respectivamente nas Tabelas 2 e 3.

  

Em uma quantidade significativa de instituições (30%) os professores não têm 

incentivo nenhum para o desenvolvimento de experimentos, sendo que as que mais estimulam 

esse tipo de prática são as instituições federais de ES, que correspondem ao local onde a 

maioria dos experimentos ocorre de maneira obrigatória. Nesse quesito, não é possível dizer 

se o incentivo está diretamente atrelado a obrigatoriedade ou vice versa. Com relação à EB, 

29% das instituições fomentam a execução de experimentos, nas quais maioria desse 

incentivo acontece nas escolas são estaduais. Desses estabelecimentos de ensino, apenas num 

total de 14%, a experimentação ocorre de maneira obrigatória, esse fato, indica que a grande 

parte das propostas experimentais aplicadas em sala de aula ocorre através da iniciativa do 

professor.

Tabela 2- Incentivo ao uso de experimentos.

Categoria das instituições %
Rede MUNICIPAL de Ensino- Regular 0

Rede ESTADUAL de Ensino- Regular 1
6

Rede ESTADUAL de Ensino- Superior 0
Rede FEDERAL de Ensino- Regular 4
Rede FEDERAL de Ensino- Técnico 7

Rede FEDERAL de Ensino- Superior 2
9

Rede PARTICULAR de Ensino- 
Regular 9

Rede PARTICULAR de Ensino- 
Técnico 4

Rede PARTICULAR de Ensino-

Tabela 3- Obrigatoriedade de experimentação

Categoria das instituições %
Rede MUNICIPAL de Ensino- Regular 0
Rede ESTADUAL de Ensino- Regular 6
Rede ESTADUAL de Ensino- Superior 4

Rede FEDERAL de Ensino- Regular 2
Rede FEDERAL de Ensino- Técnico 7

Rede FEDERAL de Ensino- Superior 2
6

Rede PARTICULAR de Ensino- Regular 6
Rede PARTICULAR de Ensino- Técnico 4
Rede PARTICULAR de Ensino-Superior 2

Em NENHUMA instituição de Ensino 4
4
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Foi relatado que parte significativa desses experimentos aconteciam de maneira 

padronizada (66%), como é possível observar na Figura 4, cuja maioria das padronizações, 

cerca de 59%, ocorrem em instituições federais de ES.

Esse resultado reforça a hipótese de que nas escolas de EB a responsabilidade sob 

pesquisa, desenvolvimento e aplicação de experimento é do professor e acontece apenas por 

sua iniciativa. Além disso, é importante ressaltar que todos os professores que trabalham onde 

não há laboratório afirmaram que têm o hábito de aplicar atividades experimentais, em sala de 

aula. Ou seja, as pessoas que não costumam propor experimentos são profissionais que têm 

laboratório na instituição onde lecionam e não encaram a disponibilidade desse tipo de 

infraestrutura como um incentivo a realização de práticas experimentais com seus alunos.

Vale ressaltar que todos os entrevistados afirmaram acreditar que a experimentação 

contribui para o aprendizado do aluno e apenas 12% deles não tem o hábito de propor esse 

tipo de prática mesmo sabendo dos benefícios que elas trazem. 

Figura 4- Padronização dos experimentos

Figura 5- Contribuição para o aprendizado do aluno
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Quando questionados sobre como acontecia essa colaboração para o aprendizado, 57% 

das respostas estavam relacionadas à construção de novas conexões e conceitos, como é 

possível observar na Figura 5. Dentre esses, 30% correspondem aos que acreditam que o uso 

de práticas experimentais auxilia, apenas, nesse sentido. 

Posteriormente, os professores foram indagados sobre a metodologia que usavam para 

realizar as práticas experimentais. Na Figura 6 é possível averiguar que houve uma 

distribuição uniforme quanto às opções escolhidas.

Os professores se declaram bem versáteis quanto a forma de aplicação de 

experimentos em sala de aula, o que torna esse dado surpreendente, uma vez que também 

declararam (Figura 4) que a maioria dos experimentos são aplicados de forma padronizada. 

Outro dado importante é o fato de 57% desses profissionais acreditam que a experimentação 

auxilia a construção de conexões e conceitos, e a problematização e investigação, defendida 

por Deliozoicov (2005), Hartwig (2008) e Freire (1987) como a mais eficiente para esses fins, 

não serem as metodologias mais aplicadas nas salas de aula, pois, segundo as respostas 

fornecidas nesse quesito, apenas 6% dos professores aplicavam apenas esses tipos de 

metodologia. O que nos leva a especular que pode haver um rodízio entre as metodologias na 

sala de aula e faz com que as práticas investigativas e problematizadoras não ocupem tamanha 

porcentagem no dia a dia escolar. Além disso, quando questionados quanto ao conhecimento e 

desenvolvimento de práticas investigativas e problematizadoras, 17% dos professores 

responderam que não sabiam ou não desenvolviam tais práticas no trabalho e, quando 

indagados sobre a frequência com que manejavam esse tipo de experimento, 58% disseram 

que não adotam esse método com assiduidade.

Quanto às avaliações, 71% dos profissionais responderam que são obrigatórias, 63% 

padronizadas, 38% que são realizadas em grupos e o gráfico mostrado na Figura 7 representa 

Figura 6- Metodologias experimentais
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a distribuição das respostas quando os professores foram questionados sobre a forma que 

essas avaliações aconteciam.

A análise da Figura 7 confirma, assim como os resultados apresentados nas Tabelas 2 

e 3 que a melhor maneira relatada de avaliar uma prática obrigatória é via relatório redigido 

de modo padronizado. Todas as formas de avaliações descritas acima são válidas; contudo, 

cabe destacar que, dentre as pessoas que escolheram outra maneira para a avaliação, a prática 

mais citada foi discussão em sala de aula, que é defendida por Hartwig (2008) e Deliozoicov 

(2005), como um bom método avaliativo visto que durante essas discussões podem ser 

relatadas e sanadas possíveis dúvidas sobre o conteúdo ou contexto que determinado 

conhecimento pode ser aplicado.

Figura 7- Avaliação dos experimentos
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5. LEVANTAMENTO EM BASE DE DADOS SOBRE EXPERIMENTOS DE 

SEPARAÇÃO DE MISTURA PARA O ENSINO MÉDIO

Para saber como a prática de separação de misturas vem sendo aplicada para os 

estudantes do ensino médio, optamos por realizar um levantamento nas bases de dados 

Google Acadêmico e Scielo, assim como pesquisar no site da revista Química Nova na 

Escola, da Sociedade Brasileira de Química, devido ao fato de ser uma publicação de 

referência para o ensino de química no Brasil. Com o intuito de comparar os resultados com 

os obtidos nas demais plataformas, decidimos consultar o site de busca Google, pois, apesar 

das informações que fornece não serem necessariamente de fontes confiáveis, costuma ser 

frequentemente usado por alunos.

Foram usados nas buscas os descritores: práticas de separação de misturas e práticas 

de separação de misturas ensino médio para buscar arquivos publicados no período de 2000 a 

2020. Como reconhecimento prévio do material, levou-se em consideração as informações 

descritas nos resumos. Analisou-se apenas materias que relatavam o procedimento 

experimental sobre separação de misturas, os demais foram descartados desse levantamento. 

Os critérios estabelecidos para observação foram: quanto à forma com que aplicação dos 

experimentos foi descrita e como ocorreu a avaliação o aprendizado do aluno.

Os arquivos com relevância para esse trabalho encontrados no Google Acadêmico 

foram publicados entre 2008 a 2015 e são formados por dois artigos, um trabalho em 

congresso, um capítulo de livro e uma proposta pedagógica que estão listados na Tabela 4 que 

contém o código do artigo seguido de sua referência.

Tabela 4: Códigos e referências dos artigos de interesse encontrados na busca no Google 

Acadêmico (GA).

Código Referência

GA-01

MODOLON, D. De P.; SILVA, F. K.; MARTINS, M. A. P. M. Trabalhando o 
conteúdo de separação de misturas a partir da utilização da experimentoteca. 
Revista Caderno Acadêmico, V.7, n.2, jul-dez, 2015. Disponível em 
<http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Cader nos_Academicos/art 
icle/view/3266/2324> Acesso: 20 de maio de 2020.

GA-02
HOEHNE, L.; RIBEIRO, R. Uso da cromatografia em papel para revelar as 
misturas de cores nas canetinhas tipo hidrocor em diferentes fases estacionárias. 
Rev. Destaques Acadêmicos. Ed Especial, Feira de ciências- UNIVATES, 2013.

GA-03 HOEHNE, L. Separação de misturas usando material de baixo custo. In: 
GONZATTI, S. E. M. Temas de ciências exatas para os anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Lajeado: Editora UNIVATES, 2013. Cap.1. Disponível em 
<https://www.univates.br/editoraunivates/media/publicacoes/46/pdf_46.pdf#pag
e=8 > Acesso: 20 de maio de 2020
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GA-04

ROCHA, R. F.; FRAGA, M. V. B.; PASSOS, C. G.; SALGADO, T. D. M. 
Aplicação de uma estratégia diferenciada para as práticas de separação de 
misturas pelo PIBIC/Química no Ensino Médio. In: SALÃO DE ENSINO DA 
UFRGS, 11., 2015, Porto Alegre-RS. Disponível em <https://www.lume. 
ufrgs.br/bitstream/handle/10183/133370/Ensino2015Resumo_43505.pdf?sequen
ce=1> Acesso: 20 de maio de 2020

GA-05

SCHÄFE, R. F.; BARBOZA, L. M. V. Atividades práticas no ensino do 
tratamento da água com ênfase nos processos físico-químicos. Proposta de 
implementação na escola, Curitiba-PR, 2008. Disponível em <http://www. 
diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/366-4.pdf > Acesso: 20 de maio 
de 2020

No artigo GA-01, o experimento foi executado depois de uma aula expositiva como 

forma de verificar um conhecimento que havia sido exposto na aula seguido da avaliação 

aconteceu por meio de questionários sobre a prática entregues no final da aula. No segundo 

artigo analisado, GA-02, não há descrição de como o experimento foi aplicado na feira de 

ciências. Esse artigo apresenta em sua descrição apenas o passo a passo de como executar o 

experimento e uma introdução teórica sobre cromatografia.

O capítulo de livro, representado pelo código GA-03, sugere ao professor que faça 

uma introdução sobre conceitos básicos, como substâncias e misturas, por meio de aula 

expositiva e, posteriormente, descreva as características dos métodos de separação e sugira 

materiais alternativos para que esses métodos possam ser executados em sala de aula. Não há 

sugestões de avaliação e sobre a forma que os experimentos devem ser feitos com os alunos 

durante a aula.

No trabalho de congresso GA-04 os alunos da primeira série do ensino médio de uma 

escola da rede pública fizeram os experimentos após uma aula expositiva, seguindo um 

roteiro que continha os passos de cada método de separação. Um fato interessante é que o 

aluno que decidia o método de separação a ser realizado na mistura de posse do grupo e, 

tomada essa decisão, o grupo deveria expor para os outros o porquê daquele método ter sido o 

escolhido para a mistura. A avaliação do aprendizado era feita por meio de questionários 

entregues ao final da prática.

A proposta pedagógica, GA-05, partia de uma situação problema que era o tratamento 

de água. Os alunos eram responsáveis por levantavam informações sobre esse tema através de 

pesquisas na internet, aulas expositivas realizadas pelos professores e momentos de debates 

sobre o tema, como também os processos e os reagentes químicos usados nos mesmos. O 

experimento foi realizado ao final como forma de verificar o conhecimento que vinha sendo 
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trabalhado em cada aula. Como método de avaliação de aprendizado do aluno, foi usado listas 

de exercícios, questionários sobre a prática e preenchimento de formulários.

O trabalho de congresso GA-04 foi um dos melhores resultados obtidos na busca do 

Google Acadêmico, mesmo ainda muito longe de uma prática investigativa e 

problematizadora. Ele foi escolhido, pois em sua descrição foi a que conferia ao aluno mais 

autonomia, pois, precisava escolher qual método de separação de mistura usar e defendê-lo 

perante os outros grupos. 

De todos os trabalhos analisados, selecionados do Google Acadêmico, nenhum deles 

se aproxima das propostas de problematização e investigação defendia por Delizoicov, uma 

vez que não trazem a construção do conhecimento pelo aluno. Em todos os documentos que 

apresentavam o modo através do qual o experimento era aplicado, foram executados de 

maneira a verificar um conhecimento que já havia sido exposto, dado esse que condiz com os 

resultados obtidos do levantamento dos experimentos do site do MEC, no qual a maioria dos 

trabalhos são realizados através do mesmo método de aplicação.

Na base de dados Scielo, quando a pesquisa foi realizada aplicando os descritores 

citados anteriormente não houve nenhum resultado de busca da página e, por isso, outras 

palavras-chaves como “experimentação no ensino de química” foram aplicadas. Como 

resultado da pesquisa quatorze arquivos foram encontrados, publicados entre os anos de 2000 

a 2019, dos quais apenas três traziam propostas experimentais e nenhum deles essa proposta 

abordavam temas sobre separação de mistura. A maioria dos arquivos obtidos abordava sobre 

a relevância de alguns métodos de experimentação, inclusive, o método investigativo; 

comparação de trabalhos em congressos e revistas, tais como Química Nova na Escola; e 

análise de propostas experimentais em livros didáticos. Ao mudar os descritores da busca para 

“proposta experimental química”, vinte e cinco arquivos surgiram e nenhum deles abordava o 

tema de separação de misturas. Quando pesquisado sobre práticas de separação de misturas, 

apareciam 75 arquivos listados, ao adicionar as palavras práticas (no início) ou ensino (no 

final) não havia arquivos que se enquadrassem na busca. Por esse motivo, é possível concluir 

que o Scielo não possui arquivos que se assemelham com este trabalho.

Foi realizado um levantamento no site da Revista Química Nova na Escola, usando a 

sequência de descritores iniciais para pesquisar sobre o que havia de publicação em relação ao 

tema separação de misturas. Foram encontrados sete artigos sobre esse tema, publicados entre 

2000 a 2020, os quais estão listados na Tabela 5, regidos pela mesma lógica da Tabela 4.
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Tabela 5: Códigos e referências dos artigos relevantes encontrados na busca na revista 

Química Nova na Escola (QNE).

Código Referência

QNE-01
MASSI, L.; SOUSA, S. R. de; LALUCE, C.; JUNIOR, M. J. Fundamentos e 
aplicação de flotação como técnica de separação de misturas. Química nova na 
Escola. n° 28, p 20-24, maio, 2008.

QNE-02
QUERUBINA, A. de S.; COSER, M. A.; WALDMAN, W. R. Máquina de café 
expresso para extração de óleos essenciais: uma proposta experimental. Química 
Nova na Escola, V. 38, n° 3, p. 269-272, ago, 2016.

QNE-03
SILVA, R. O. Cana de mel, sabor de fel-capitania de Pernambuco: Uma 
intervenção pedagógica com caráter multi e interdisciplinar. Química Nova na 
Escola, V. 32, n° 2, maio, 2010.

QNE-04

SARTORI, E. R.; BATISTA, É. F.; SANTOS, V. B. dos; FILHO, O. F. 
Construção e aplicação de um destilador como alternativa simples e criativa para 
a compreensão dos fenômenos ocorridos no processo de destilação. Química 
Nova na Escola. V. 31, n°1, fevereiro, 2009.

QNE-05

LACERDA, C. de C.; CAMPOS, A. F.; MARCELINO-JR, C. de A. C. 
Abordagem dos conceitos de mistura, substância simples, substância composta e 
elemento químico numa perspectiva de ensino por situação- problema. Química 
Nova na Escola, V. 34, n° 2, p. 75-82, maio, 2012.

QNE-06
OLIVEIRA, G. A. de; SILVA, F. C. Cromatografia em papel: reflexão sobre 
uma atividade experimental para discussão do conceito de polaridade. Química 
Nova na Escola. V. 39, n° 2, p. 162-169, maio 2017.

QNE-07

FILHO, J. R. de F.; ALMEIDA, M. A. V. de; PINA, M. do S. L.; FILHO, A. F. 
R.; OLIVEIRA, M. G. de; ARRUDA, A. M.; DANTAS, V. de A.; SOUZA, M. 
V. J. de. Relato de uma experiência pedagógica interdisciplinar: Experimentação 
usando como contexto o rio Capibaribe. Química Nova na Escola, V. 35, n° 4, p. 
247-254, novembro, 2013.

Dos oito artigos, metade, QNE-01 à QNE-04, traziam apenas instrucionais sobre o 

experimento, sobre algum método de separação de mistura e pequenas introduções teóricas 

relacionadas aos processos para serem executados. Não estavam expostos em seus textos a 

forma através da qual eram abordados e trabalhados com os alunos nem como foi realizada a 

avaliação do aprendizado pelo aluno.

Nos artigos QNE-05, QNE-06 e QNE-07, a construção dos conceitos científicos 

trabalhados em sala acontecia a partir de discussões de situações-problema que compunham a 

realidade dos alunos, na qual eram trabalhados os termos científicos a partir do conhecimento 

de vida que esses alunos traziam durante a discussão. Em um deles, QNE-05, a construção do 

conhecimento, pelos alunos de uma escola situada em uma região rural, era feita a partir de 

discussões com base na leitura de textos e documentários sobre a importância da adubação 

correta no solo para a agricultura. A aplicação do conhecimento desenvolvido durante a aula 



44

sobre substâncias simples, substâncias compostas, substâncias puras e misturas consistiam na 

construção de moléculas a partir de miçangas. O trabalho descrito no QNE-06 usou de prática 

demonstrativa e roteirizada executada por um professor para gerar uma discussão com os 

alunos sobre polaridade, solubilidade e separação de misturas.

A problematização inicial realizada no trabalho interdisciplinar que levantava questões 

sobre alguns fenômenos físicos, químicos e biológicos do Rio Capibaribe no artigo QNE-07 

foi feita através de discussões suscitadas a partir de um documentário, no qual os alunos são 

levados a observar e relatar características e fenômenos que acontecem nas águas dos rios e, 

através dessas observações, eram conduzidos a realizarem experimentos guiados por 

perguntas feitas pelos professores de cada área. Por meio desses experimentos, os alunos 

construíam e apropriavam-se dos conceitos científicos de química, física e biologia.

 Os métodos avaliativos apresentados pelos artigos, feitos com o intuito de 

acompanhar a evolução do aprendizado dos alunos, foram descritos de diversas formas tais 

como: realização de relatórios, em QNE-07, e questionários, nos artigos QNE-06 e QNE-04, 

além de preenchimento de um caça palavras relacionado aos assuntos abordados em sala de 

aula, em QNE-05.

Umas das ocorrências positivas sobre esses trabalhos QNE-05 à QNE-07 são os fatos 

dos temas fazerem parte do quotidiano dos alunos e os conhecimentos prévios deles serem 

usados como ponto de partida para uma discussão que os levariam a construção e apropriação 

de termos científicos. Por outro lado, a prática experimental abordada no QNE-06 ocorre de 

maneira demonstrativa e este fato faz com que o aluno tenha menos autonomia sobre a 

construção do próprio conhecimento. Já a construção de moléculas com o uso de miçangas, 

sugerido por QNE-05, apesar de ser uma boa opção lúdica de ensinar, se distancia muito a 

realidade de como realmente são as moléculas e se afasta do conhecimento científico. O artigo 

QNE-07 se destaca por ser realizado a partir da interatividade dos alunos tanto com a análise e 

detecção dos problemas do rio, como através dos processos experimentais, que levaram a 

criação, pelos alunos, de uma proposta para resolução dos problemas do Capibaribe. Esse 

processo faz com que o aluno assuma protagonismo no próprio aprendizado e o professor se 

comporta apenas como um mediador.

Ao comparar os trabalhos analisados do Google Acadêmico e na revista Química 

Nova na Escola, o trabalho QNE-07 se mostrou melhor do que o GA-04, pois, além de ser 

descrito em boa parte do trabalho como uma prática investigativa e problematizadora, mesmo 

que alguns termos básicos tenham sido trabalhados de maneira expositiva, os alunos eram 
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responsáveis pela construção do aprendizado e realização das práticas e os professores eram 

apenas mediadores desse desenvolvimento.

Na pesquisa realizada com o buscador Google foram encontrados sete documentos 

relacionados à prática de separação de mistura, usando dois conjuntos diferentes de palavras 

chaves. Só foram contabilizados os materiais da primeira página do site de busca, porque os 

resultados subsequentes fugiam muito da proposta da pesquisa. Os documentos, que possuem 

data, foram publicados no período de 2011 a 2018 e são compostos por quatro roteiros 

instrucionais, dois artigos e um trabalho apresentado em congresso, que serão relacionados na 

Tabela 6, assim como os dados dos outros trabalhos.

Tabela 6- Códigos e referências dos artigos relevantes encontrados na busca do Google (G).

Código Referência

G-01

FILHO, O. C.; GOMES, J. U.; GASPAR, C. A.; SECCO, D. F.; PINO, K. F. D.; 
LIMA, N.; BRITO R. T. Separação de misturas: Separar para quê? Por quê?, 
2014. Disponível em <http://fef.br/upload_arquivos/pibid /quimica/ 
ROTEIRO_EXPERIMENTAL_E.pdf> Acesso: 16 de maio de 2020

G-02
SANTOS, S. P. Os diferentes processos de separação de mistura. Portal do 
MEC, 2011. Disponível em <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/ficha Tecnica 
Aula.html?aula=28000> Acesso: 16 de maio de 2020

G-03 UNIFAL – Disponível em < https://www.unifalmg.edu.br/gpqc/files /file/  aula3 
_vers%C3%A3o aluno.pdf> Acesso: 16 de maio de 2020

G-04
DAMACENO, P. S., Separação de misturas, Instituto Claro Educação, s.d., 
Disponível em <https://www.institutoclaro.org.br /educacao/para-ensinar/planos-
de-aula/separacao-de-misturas/> Acesso: 16 de maio de 2020

G-05

CASTILHO, R. A. Experimentação em sala de aula. In: Dia-a-dia Educação – 
Portal Educacional do Estado do Paraná. Disponível em < 
http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/producoes_pde/artigo_
rosane_castilho.pdf> Acesso: 16 de maio de 2020

G-06

FRIGGI, D. A.; CHITOLINA, M. R., O ensino de processos de separação de 
misturas a partir de situações problema e atividades experimentais investigativas. 
Experiências em Ensino de Ciências, V. 13, n° 5, 2018. Disponível em 
<http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID546/v13_n5_ a201 8.pdf > Acesso: 16 
de maio de 2020

G-07

LIMA, M. C. P.; PEDRO, C. C. S.; ARAUJO, S. de; ALMEIDA, I. O.; PINHO, 
G. S. A., A utilização do tema separação de misturas no ensino médio para a 
construção do conhecimento científico. In: Congresso Nacional de Educação- 
EDUCERE, XI. 2013, Curitiba. Disponível em <https://educere.bruc 
.com.br/CD2013/pdf/10523_5681.pdf > Acesso: 16 de maio de 2020

Ao analisar os materiais instrucionais G-01 à G-04, foi observado que todos eram 

roteiros que os alunos deveriam seguir, e metade deles G-01 e G-02 sugeriam perguntas que 
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fizessem os alunos refletirem em cada passo da prática. Os demais, G-03 e G-04, narravam 

aos alunos o que eles deveriam fazer e observar em cada etapa do experimento. Em três 

roteiros instrucionais examinados, G-01, G-03 e G-04 os alunos deveriam ter um 

conhecimento prévio de separação de misturas para proceder a prática. O único que não 

demandava conhecimento anterior, G-02, era um roteiro, no qual uma parte da aula ocorreria 

de maneira demonstrativa no laboratório de química ou em sala de aula, e outra em um 

laboratório de informática para a realização de buscas, na internet, sobre os métodos de 

separação e em sequência a realização de uma filtração através de um simulador online. O 

método avaliativo descrito em dois dos materiais, G-03 e G-04, aconteceria por meio de 

resoluções de questões de vestibulares ou relacionadas à observação e execução das práticas, 

em uma parte, enquanto nos trabalhos G-01 e G-02 a avaliação acontecia através da 

participação ativa do aluno ao decorrer da prática experimental. 

Quanto aos artigos encontrados nessa busca, em um deles, G-05, a prática 

experimental era realizada através de demonstração e, a fim de verificar um conhecimento 

que já foi dado, aplicada de maneira roteirizada, com descrições do que o aluno deveria fazer 

e observar. Nesse artigo a avaliação realizada pelos alunos realizou-se através de participação 

ativa durante a prática, por entregas de relatórios, seminário, resolução de exercícios ou por 

meio de provas e testes. No artigo G-06, descreve a execução do experimento a partir de uma 

situação problema que os alunos deveriam resolver após adquirir conhecimentos através de 

uma prática investigativa de separação de misturas. Como método avaliativo os alunos 

deveriam extrapolar o que aprenderam durante a execução do experimento para soluções de 

outros problemas sugeridos pelo professor. O único trabalho de congresso encontrado, G-07, 

relatava que antes da prática, havia uma apresentação sobre misturas e substâncias e, sob 

forma de continuidade da aula, os alunos recebiam misturas para que fizessem sugestões de 

como realizar o processo de separação das amostras através da investigação. Nesse trabalho, 

não foi mencionado algum meio avaliativo.

Dentre os resultados obtidos no Google, o que apresenta maior similaridade com 

práticas investigativas e problematizadoras é o artigo G-06. Todavia, na descrição da 

aplicação, há como sugestão a exposição dos conceitos iniciais como substância pura e 

mistura aos alunos e não a construção com os professores, a partir do conhecimento de vida 

que possuem, como propõe Delizoicov.

Consideramos que os melhores resultados obtidos nesse levantamento foram o 

trabalho G-06, encontrado no Google e o QNE-07, encontrado na revista Química Nova na 

Escola. Essa escolha se deve pois, esses trabalhos descrevem a importância da participação 
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dos alunos durante o processo de construção do conhecimento. Contudo, nesse quesito, esses 

artigos apresentam pontos negativos, como a introdução de conceitos iniciais, dada de 

maneira dialógica por um professor no início da aula em G-06 e a abordagem de poucos 

métodos de separação de misturas, como aconteceu com o trabalho de QNE-07.

6. PLANEJAMENTO E ADAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS
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O colégio escolhido para aplicação dos experimentos foi Colégio Estadual Pinto Lima 

(CEPLIM) um colégio de porte médio, localizado no centro de Niterói, sua estrutura é 

composta por três pavimentos, 17 salas de aula, sendo 04 específicas para uma determinada 

disciplina (ciências, matemática, informática e artes), quadra coberta, pátio interno no térreo, 

06 banheiros, sala de diretoria, secretaria, departamento pessoal, coordenação pedagógica, 

biblioteca, sala dos professores, cozinha e refeitório. (CHRISTIANES, 2019)

A sala onde se localiza o laboratório é quadrada, possui uma lousa, tela para projeção, 

duas bancadas, uma pia, um armário, três cadeiras e trinta e cinco bancos. O laboratório não 

dispunha, em março de 2020, de materiais de multimídia como notebook, caixa de som e 

projetor. Na Figura 8, é possível observar, na planta baixa do laboratório, que fizemos em 

escala, a organização que havíamos proposto para esse ambiente para realização das aulas 

experimentais.

As turmas escolhidas para o desenvolvimento deste trabalho foram as da primeira série 

do ensino médio (FIC, 1001 e 1002) que tinham, em média, 24 a 30 alunos. Foi realizado o 

reconhecimento das turmas FIC (turma de formação integral e continuada) e 1001 e pode-se 

notar que elas apresentavam características bem diferentes. A turma FIC era composta por 24 

alunos, entre os quais a maioria era bem participativa, pouco agitada, atenta a discussão e 

Figura 8- Planta baixa do laboratório do CEPLIM
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execução dos comandos dados pela professora, conversavam pouco entre si e mexiam de 

maneira razoável no celular. Já a turma 1001, era formada por 24 alunos, os quais poucos 

chegam, pontualmente, no início da aula, eram menos participativos, aparentavam distração 

durante as atividades e interagiam parcamente mesmo com o incentivo e insistência da 

professora. Quanto à turma 1002, era constituída de 30 alunos e o reconhecimento dessa 

turma não foi possível devido ao fechamento da escola.

6.1- Escolha dos experimentos

Era necessário que o experimento escolhido pudesse ser aplicado durante o primeiro 

bimestre do ano letivo de 2020, pois, dessa forma, haveria tempo para a confecção e análise 

dos dados da monografia que seria defendida no final primeiro semestre de 2020, 

originalmente previsto para junho. Segundo o planejamento, disponibilizado pela professora 

responsável pelas turmas, os conteúdos que seriam abordados no primeiro bimestre constam 

no Quadro 3 com as respectivas séries.

Quadro 3: Conteúdos abordados no primeiro bimestre de cada série do EM.

Série Conteúdo

1° ano EM Composição da Matéria, Estados Físicos, Densidade, Mistura 
e Separação de Mistura

2° ano EM Funções Inorgânicas e Estequiometria
3° ano EM Orgânica ou Equilíbrio Químico e Eletroquímica

 De posse dos conteúdos que poderiam ser abordados, foi escolhido trabalhar e adaptar 

experimentos de misturas/substâncias puras e separação de misturas, porque esse assunto está 

presente, não apenas na primeira série do EM, mas também no nono ano do EF. Esse tema 

pode ser classificado como conteúdo de físico-química que tem uma quantidade 

representativa de experimentos no site do MEC (32,13%), onde nenhum instrucional foi 

descrito como investigativo e problematizador, além disso, esse assunto pode ter aplicações 

em outras áreas da química como orgânica, analítica e inorgânica.

6.2- Instrucional da aula 1: Mistura e Soluções
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Esta aula tem por objetivo proporcionar condições para que o aluno compreenda o que 

é uma solução, uma mistura heterogênea e uma mistura homogênea.

Para o CEPLIM, em função das características do laboratório, os estudantes devem ser 

distribuídos nas duas bancadas, o que limita a organização e composição dos grupos. Os 

materiais e reagentes para a execução das práticas estão dispostos nos Quadros 4 e 5.

Quadro 4- Lista de materiais e quantidades usadas na aula 1.

Materiais Quantidades
Béqueres de 200 mL 10 unidades
Provetas de 100 mL 6 unidades

Colheres descartáveis 6 unidades
Pissete com água 1 unidade
Toalha de papel 1 saco

Copos descartáveis de café 4 unidades
Copos descartáveis de 200 mL 6 unidades

Etiqueta 1 folha
Régua 4 unidades

Rótulos de: Coca- Cola; Suco 
industrializado; Leite 6 cópias de cada

Quadro 5- Lista de reagentes e quantidades usadas na aula 1.

Reagentes Quantidades
Óleo 250 mL
Leite 250 mL
Água 500 mL

Açúcar 300 g
Achocolatado 300 g

Álcool 250 mL

6.2.1-Andamento pedagógico

Optamos por numerar as doze etapas do Andamento Pedagógico com algarismos 

romanos. No Quadro 6, apresentamos como os materiais deverão ser distribuídos aos grupos 

na etapa II.

Quadro 6: Relação entre componentes, quantidades e os grupos de alunos.

Grupo Componente 1 Componente 2 Quantidade do Componente 2
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1001A 50 mL de água Açúcar 1 colher rasa
1001B 50 mL de água Açúcar 8 colheres rasas
1001C 100 mL de óleo Água 1/2 copo de café
1001D 100 mL de óleo Água 1 copos de café
1001E 100 mL de Leite Achocolatado 1 colher rasa
1001F 100 mL de Leite Achocolatado 4 colheres rasas

No Quadro 7, apresentamos as etapas do Andamento Pedagógico, as orientações e 

sugestões no sentido de facilitar o trabalho do professor com os alunos.

Quadro 7: Andamento Pedagógico da aula 1

Etapa Atividade

I

Apresentar as misturas disponíveis e deixar que os alunos decidam qual das 
opções eles preferem manusear e estudar. Tentar organizá-los em grupos (de no 
máximo 5 alunos - num total de 6 grupos) conforme essa preferência, 
denominando-os, de acordo com a turma da seguinte forma: 1001A, 1001B, 
1001C, 1001D e 1001E e 1001F (e análogo para as demais, por exemplo, 1002A 
ou FIC-A). A disposição dos grupos nas duas bancadas é indicada na Figura 9.

II

Pedir aos alunos que tenham à mão papel e caneta para seus relatórios, distribuir 
os materiais conforme indicado acima (Quadro 6), orientando cada grupo a 
descrever, em seus relatórios, as características (estado de agregação, cor, odor 
etc.) dos materiais que receberam.

III

Solicitar aos alunos de cada grupo que juntem os dois componentes em um 
mesmo recipiente, orientando-os verbalmente quanto à quantidade do 
componente 2 a ser adicionada, descrita no Quadro 7. Pedir para que observem o 
que ocorre e descrevam o resultado em seu relatório.

IV

Socialização dos resultados: orientá-los para que identifiquem seus béqueres, 
colocando na etiqueta as substâncias e quantidades adicionadas e que coloquem 
todos os béqueres, lado a lado, na bancada principal. Pedir para que todos 
observem cuidadosamente os béqueres em silêncio.

V

Redistribuir os béqueres trocando o do grupo 1001A com o 1001B, o do 1001C 
com o do 1001D e o 1001E com o 1001F, e pedir que cada grupo identifique e 
tente explicar as diferenças que observarem em relação ao seu próprio 
experimento, escrevendo suas análises em seus relatórios.

VI
Socialização das conclusões: pedir para escolherem 1 representante de cada 
grupo para apresentar as conclusões. Chamar os representantes aos pares na 
sequência, 1001A e 1001B; 1001C e 1001D; e, 1001E e 1001F.

VII

Análise do par 1001A e 1001B: a partir das diferenças observadas, introduzir a 
discussão sobre homogeneidade e heterogeneidade das misturas. Questionar os 
alunos se é possível classificar os conteúdos dos dois béqueres de uma mesma 
maneira, pedir sugestões para a classificação, anotar as palavras chaves no 
quadro e conduzir uma discussão que culmine no conceito de mistura 
heterogênea, mistura homogênea e solução.

VIII Análise do par 1001C e 1001D: comparando os resultados com os do par 
anterior, perguntar se água e óleo se homogeneízam e, novamente, conduzir a 
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discussão a partir das sugestões dos alunos para culminar como conceito de 
imiscibilidade, miscilibidade total, parcial e miscibilidade máxima.

IX

Análise do par 1001E e 1001F: Levantar o questionamento se o leite é mistura 
ou solução, pedir que analisem o rótulo (onde está escrito 3% de gordura), e 
confrontá-los com a mistura óleo e água, questionando quais seriam as 
semelhanças ou diferenças entre as misturas leite/água e óleo/água.

X

Incitar os alunos a discutirem sobre outros tipos de bebidas, como refrigerante, 
sucos naturais e sucos industrializados através da análise das características 
visíveis e dos componentes descritos nos rótulos, para decidirem se cada um é ou 
não uma solução.

XI
Conduzir uma discussão através do questionamento sobre quais outros líquidos, 
além das bebidas já trabalhadas, podem ser classificados como mistura e 
soluções.

XII
Orientar os alunos quanto à confecção de um relatório e distribuir a lista de 
exercício (Apêndice 2), ambos deverão ser entregues, na semana seguinte, em 
uma folha diferente da folha apresentada.

6.2.2-Discussão das Etapas

Na primeira etapa, os alunos deverão ser organizados de maneira a escolher as 

substâncias que eles querem trabalhar, de acordo com a Figura 9, e, podemos observar que o 

grupo A e B recebem os mesmos componentes com quantidades distintas e, por causa das 

posições que ocupam, os grupos não observam o procedimento e as discussões realizadas 

pelos alunos que possuem mistura semelhante. Isso faz com que independência durante a 

realização dos procedimentos em cada grupo, até que seja solicitada a troca de informações 

entre eles. Outra intenção que há nessa arrumação é para promover questionamentos entre os 

alunos sobre as diferenças das misturas que estão sendo trabalhadas, visto que, em cada 

bancada terá as três possibilidades de misturas e isso faz com que os alunos, ao observarem as 

diferentes misturas, se questionem sobre o porquê estarem trabalhando com água e açúcar e o 

outro grupo leite e achocolado, por exemplo, o que pode haver de tão diferente entre essas 

duas composições.

Figura 9: Disposição dos grupos no laboratório do CEPLIN.
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Na etapa II é importante que o professor instigue os alunos a descrevem o que 

receberam com a maior quantidade de detalhes possíveis, por exemplo, quais são as 

características do sólido, se está em pó, se é granulado, se tem mais de uma cor presente no 

sólido recebido. Todos esses detalhes são importantes para que o aluno comece a ficar atento 

sobre o que deve ser observado, e principalmente, que ele seja capaz de notar, comparar e 

descrever os resultados finais. Os grupos receberão as misturas como indicado no Quadro 6.

Na etapa IV, após a realização das junções dos componentes o professor deve pedir 

para que os alunos mostrem e discutam com a turma os resultados obtidos, as diferenças entre 

os diferentes tipos de mistura. Nesse momento o professor poderia instigar os alunos a 

discutirem o conceito de homogeneidade, heterogeneidade, assim como a introdução do 

vocabulário científico pertinente a essa prática.

Na etapa V, haveria a troca de mistura entre os grupos, como por exemplo, o grupo A 

iria trocar de mistura com o grupo B e cada um deles teriam que anotar e descrever as 

semelhanças e as diferenças do sistema recebido e buscar os motivos dessas diferenças.

Na etapa VI, é recomendado que a medida que os alunos exporem suas conclusões o 

professor deve anotar no quadro as palavras chaves que eles usam para descrever cada uma 

das misturas. Caso os alunos apresentarem dificuldade para expor suas ideias, o professor 

pode ajudar perguntando: Quais as semelhanças entre os materiais nos dois béqueres? Quais 

as diferenças? Podemos dizer que são a mesma coisa? Por quê?



54

Esse é o momento de também promover a apropriação de vocabulário científico dos 

alunos, designando o leite por componente 1 e o Achocolatado por componente 2. È 

importante ressaltar que ao final dessa etapa, o Quadro 6 deverá estar escrito no quadro e, a 

partir dele, o professor deve introduzir, ou recordar, a nomenclatura e/ou conceitos como: 

reagentes, substâncias, substância simples e substância composta; e, soluto e solvente em uma 

mistura.

Nas etapas VII, VII e IX serão realizadas as discussões que devem ser feitas durante a 

análise de cada par de mistura proposto. O professore deve provocar as discussões através da 

mediação é importante ressaltar, que não é para fornecer as definições dos conceitos que se 

deseja trabalhar antes que os alunos chegarem nas conclusões que os definem.  

Durante essas etapas o professor deve motivar os alunos a classificar outros sistemas 

que culminem nas discussões se água e leite são substâncias puras, assim como a classificação 

de outros sistemas através das análises de rótulos, que serão mais bem trabalhadas na etapa X. 

No final da etapa IX, os questionamentos têm como objetivo que o aluno tenha condições de 

entender que o leite não pode ser uma solução, assim como água e óleo.

No final da aula será entregue uma lista de exercícios e requisitado para que os alunos 

fizessem os relatórios em casa. Para confecção do relatório, seria requisitado ao aluno que ele 

organizasse tudo que foi analisado, o que foi feito, os resultados e explicassem o porquê dos 

resultados, seguindo a ordem realizada na sala de aula. 

6.3- Instrucional da aula 2: Separação de misturas

Essa aula tem por propósito oferecer situações para que o aluno seja capaz de escolher 

o método para proceder à separação dos componentes de uma mistura e que essa escolha 

depende das características da mesma.

Os três experimentos serão aplicados seguindo a mesma sequência de ações. A 

mudança entre os experimentos ocorrerá através da troca das misturas, por meio de diferentes 

questionamentos e métodos de separação executado pelo aluno e apenas no último 

experimento a sala assumirá organização diferente.

Para o CEPLIN, em função das características do laboratório, os estudantes devem ser 

distribuídos nas duas bancadas, seguindo a organização da aula anterior, o que limita a 

organização e composição dos grupos. Os materiais e reagentes que serão utilizados nesta 

aula estão descritos nos Quadros 8 e 9. Observamos que são materiais de fácil acesso, a 
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maioria pode ser adquirido no comércio comum e/ou reaproveitados. Os béqueres podem ser 

substituídos por copos.

Quadro 8: Lista de materiais e quantidades usadas na aula 2.

Materiais Quantidades
Peneira 4 unidades

Béqueres de 200 mL 6 unidades
Suporte de Filtro de café 6 unidades
Filtro de papel para café 6 unidades

Garrafa térmica com água quente 2 garrafas de 1L
Garrafa pet cortada ao meio 3 unidades

Algodão Embalagem pequena
Placa de aquecimento 1 unidade

Decantadores 6 unidades

Figura 10: Sugestão de decantador de garrafa PET.

Quadro 9: Lista de reagentes e quantidades usadas na aula 2.

Reagentes Quantidades
Leite 250mL

Vinagre 25mL
Água na temperatura ambiente 500mL

Água morna 500mL
Areia 10g

Glitter Vermelho 2g
Glitter comestível azul 2g

Óleo 250mL
Arroz cru 50g
Feijão cru 50g
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Suco de maracujá sem coar 500mL
Suco de goiaba sem coar 500mL

6.3.1- Andamento Pedagógico

Optamos por numerar as doze etapas do Andamento Pedagógico com algarismos 

romanos e por descrever nas etapas X e XI os reagentes momentos que serão realizados o 

segundo e terceiro experimentos, respectivamente. Nos Quadros 10, 11 e 12 apresentamos 

como os materiais deverão ser distribuídos aos grupos na etapa VI para o primeiro, segundo e 

terceiro experimento, nessa ordem.

Quadro 10: Distribuição das misturas nos grupos do experimento 1.

Grupo Substância 1 Substância 2
1001A Arroz Feijão
1001B Feijão Arroz
1001C Areia Água
1001D Água Areia
1001E Suco de maracujá Semente de maracujá
1001F Suco de goiaba Semente da goiaba

Quadro 11: Distribuição das misturas entre os grupos do experimento 2. 

Grupo Substância 1 Substância 2
1001A Água Óleo
1001B Água Açúcar
1001C Água Sal
1001D Água Óleo
1001E Água Açúcar
1001F Água Sal

Quadro 12: Distribuição das misturas entre os grupos do experimento 3.

Grupo Mistura Objetivo
1001A Glitter vermelho 

(PVC) e Glitter azul 
comestível (gelatina)

Glitter vermelho 
(PVC)1001B

1001C
1001D Leite Soro do Leite

1001E
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1001F

No Quadro 13, apresentamos as etapas do Andamento Pedagógico, as orientações e 

sugestões no sentido de facilitar o trabalho do professor com os alunos.

Quadro 13: Andamento Pedagógico da aula 2.

Etapa Atividade

I Organizar os grupos, em cada bancada, seguindo a distribuição da aula anterior, 
Figura 9, da aula anterior.

II

Recolher as folhas de respostas da lista de exercícios da aula precedente. A folha 
de questões deve ficar com o aluno, para que seja realizada a correção junto ao 
professor, a fim de relembrar conceitos como os de identificação soluções, 
misturas homogênea e heterogênea.

III Proceder à correção da lista que não deve ultrapassar 15 minutos.

IV
Conscientizar os alunos sobre as três atividades experimentais que serão 
realizadas durante a aula. E que, durante cada caso, eles serão perguntados sobre 
as possibilidades de separar cada componente da mistura.

V

Explicar aos alunos que eles receberão uma sequência de misturas, sobre as 
quais deverão ser feitas anotações sobre as características dos componentes 
(estado de agregação, cor, odor e quantidade) e que eles devem sugerir uma 
maneira de separar a mistura recebida.

VI

Distribuir uma mistura para cada grupo conforme disposto no Quadro 10. Em 
seguida, disponibilizar um tempo entre 2-4 minutos para os alunos analisarem e 
anotarem as características da mistura recebida e, por fim, explicar que eles 
devem sugerir algum método para proceder à separação dos componentes da de 
cada mistura.

VII

Socialização das análises: Orientar para que um componente de cada grupo 
apresente para os demais, da turma, o que foi recebido e como pretendem 
separar. O professor deve conduzir uma discussão que leve os alunos a refletirem 
sobre as consequências, viabilidades e utensílios necessários para realizar os 
processos de separação escolhidos, esses dados serão anotados no quadro pelo 
professor e nos relatórios dos alunos.

VIII

Ao finalizar as discussões, um de cada grupo pegará os utensílios, na bancada 
principal, necessários para fazer a separação e serão orientados de maneira 
verbal a separarem a mistura, assim como relatar de maneira escrita os principais 
pontos da discussão e se o método foi eficaz ou não.

IX

Após a realização da separação de mistura, a turma toda deve voltar a discutir a 
eficiência de cada método usado, com base no relato de outro componente do 
grupo. Além disso, o professor deve instigar os alunos a pensarem em outros 
tipos de misturas que podem ser separados pelo método que o seu grupo usou.

X Segunda prática experimental: Repetir os itens V e VI utilizando os 
componentes do Quadro 11.

XI Discussão de métodos de separação mais eficientes através de vídeos.

XII Terceira prática experimental: Repetir os itens V e VI utilizando os componentes 
do Quadro 12.
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6.3.2-Discussão das Etapas

No inicio da aula, as primeiras misturas que seriam trabalhadas já estariam nas 

bancadas dos alunos e na mesa auxiliar do professor estariam dispostos todos os tipos de 

utensílios que seriam necessários para realizar todas as separações de misturas em 

quantidades suficientes para que se todos os grupos quiserem realizar os mesmos métodos, 

mesmo que não sejam o mais adequado para o tipo de mistura que ele recebeu, seja possível. 

Os procedimentos dessa aula consistiram em: discussão em cada grupo sobre o que 

havia recebido e formulação de uma hipótese de como poderia ser feita a separação dos 

componentes, seguido da socialização desses resultados com toda a turma e uma possível 

introdução do vocabulário científico.

Dessa forma na etapa V, deve-se deixar claro para os alunos que eles só devem 

proceder o método de separação de mistura quando for solicitado, e que eles devem portar 

papel e caneta  para anotarem as características mais importantes do que eles receberam, 

assim como foi feito na aula passada. Além disso, os estudantes devem ser motivados a 

escrever o que eles precisariam para realizar a separação de mistura, assim como, o que cada 

grupo espera obter no final desse procedimento.

Essa primeira parte, etapa I, foi pensada dessa forma justamente para que pudesse 

gerar uma discussão sobre a eficiência e empregabilidade de cada método de separação de 

mistura.

A organização feita conforme descrito no Quadro 10, de modo que o grupo A 

recebesse arroz e feijão, porém arroz seria o solvente e o feijão o soluto enquanto no grupo B 

haveria a disposição a mesma mistura  de modo que solvente e soluto estivessem invertidos, e 

essa lógica seria expandida para todos os grupos onde o componente 1 seria o solvente e o 2 o 

soluto, posteriormente, durante a socialização que eles fariam com toda a sala esses termos 

seriam introduzidos.

Na etapa VII, durante o processo de socialização com a turma o professor deve mediar 

a discussão de modo que termos como componente, soluto, solvente, solução (mistura 

homogênea) e mistura heterogênea, devem ser retomados, assim como a apropriação do 

vocabulário científico para os métodos de separação de mistura. O ideal é que os grupos 

realizem catação (A e B), peneiração (C e D) e filtração (E e F), mas é importante ressaltar 

que se todos os grupos decidirem fazer peneiração o professor deve deixar que eles o 
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executem e em momento oportuno retome, através de debate com os eles, outros meios de 

separar e argumente quanto aos seus custos e benefícios.

Na etapa IX, ocorre a segunda socialização na qual poderão ser discutidos vários 

fatos, por exemplo, caso um aluno pudesse fazer uma peneiração e escolhesse pegar um filtro 

ele iria usar um filtro até o fim do experimento e apenas nesse momento de socialização é que 

poderiam ser questionados as escolhas deles e caso seja conveniente o professor poderia fazer 

a peneiração de maneira demonstrativa para evidenciar o que havia sido socializado.

Na etapa X, seriam trabalhadas misturas com o mesmo solvente usando solutos 

diferentes, como mostra o Quadro 11. Nessa parte da aula os alunos deverão fazer as escolhas, 

discussão e propostas para a resolução do problema que lhes foi dado. O professor não deverá 

entregar para cada grupo o que eles devem usar. 

O ideal é que eles proponham todos fazer decantação usando como decantador o 

sistema ilustrado na Figura 10, que consiste em uma garrafa PET cortado, na parte usada 

como funil possui um algodão, como regulador de vazão, com a tampa levemente furada.

Durante a segunda socialização da segunda etapa da aula 2, eles poderão comparar o 

6 resultados, o que possibilitaria além da discutição sobre a diferença dos resultados entre as 

decantações, a eficiência dos métodos usados, e então seria levantas propostas quanto a 

utilização de outros métodos mais eficientes como destilação através de vídeos, que 

deixaríamos como sugestão, etapa XI.

Sugestão dos Vídeos: 

Obtenção do Petróleo:https://www.youtube.com/watch?v=tFJ064TLW4E

Tratamento de água: https://www.youtube.com/watch?v=4Dw-6L48OTo

O desfecho da prática experimental deve acontecer de acordo com os itens VIII e IX 

do primeiro experimento.

Na etapa XI, a disposição das misturas ocorreria como mostrado no Quadro 12. , 

Metade dos grupos receberiam glitter vermelho de PVC com glitter comestível azul, 

à base de gelatina onde o objetivo seria de isolar apenas o glitter vermelho e o professor 

deverá guiar o diálogo, entre os alunos, de modo cheguem a conclusão que é necessário 

solubilizar um e o outro não, ou seja, que faça-se o procedimento de dissolução fracionada  

seguido de filtração e outra parte da turma receberiam leite como a meta de obter apenas o 

soro dele, e mais uma vez o professor norteia os alunos, de maneira dialógica, de modo a 

realizarem a coagulação seguida de filtração e para isso  deveriam usar o suco de limão ou 

vinagre como agente coagulante.
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O desfecho da prática experimental deve acontecer de acordo com os itens VIII e IX 

do primeiro experimento.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Através da verificação dos instrucionais disponíveis no site do MEC, foi possível 

observar uma deficiência de materiais instrutivos para que professores possam aplicar 

experimentos de maneira investigativa e problematizadora, embora esse site não sofra 

atualizações com frequência. Outro fato que corrobora para tal afirmação foi o resultado da 

busca de trabalhos sobre práticas de separação de mistura, dos quais a grande maioria não 

descrevia a realização das práticas com essas metodologias.

Quanto aos questionários aplicados aos professores, para sondar como são realizados 

os experimentos em sala de aula, pode-se notar que a grande maioria executa esse tipo de 

atividade de maneira roteirizada, a fim de verificar um conhecimento que já foi ministrado em 

uma aula expositiva e que eles o fazem, mesmo sabendo que existem outros métodos mais 

eficientes para o aprendizado dos alunos.

Alguns professores entrevistados pertenciam ao corpo docente de universidades, em 

sua maioria instituições federais, que seguiam práticas obrigatórias e roteirizadas. Em boa 

parte das universidades do Rio de Janeiro, são os próprios professores que formulam as 

práticas e não é visto nenhum movimento para mudar a maneira através da qual as aulas 

experimentais acontecem.

Em relação à adaptação dos experimentos de separação de mistura, foi realizado o 

teste desses experimentos e a confecção de instrucionais para duas aulas experimentais, 

usando, como base, as metodologias investigativas e problematizadoras que, futuramente, 

poderão auxiliar professores, tanto da 1°série do EM , quanto do 9° ano do EF, para promover 

um aprendizado mais efetivo em colaboração com esses alunos.

Com relação aos trabalhos sobre separação de misturas disponibiliza dos em quatro 

bases de dados, os melhores trabalhos encontrados sobre o assunto foram o G-06 e QNE-07, 

pois ambos traziam, como proposta, a participação ativa dos alunos para a construção do 

conhecimento e andamento da aula, mesmo assim, em determinados momentos, propunham  a 

definição de alguns conceitos via exposição dialogada do professor ao invés da construção 

deste mediada pelo docente.

Portanto, esse trabalho mostrou que há falta de materiais instrucionais para práticas 

experimentais que usem metodologia investigativa e problematizadora na rede, expôs que 

esse tipo de artifício, mesmo sendo considerado na literatura um dos mais efetivos para o 

aprendizado não é posto em prática nas salas de aula e disponibilizou instrucionais que podem 

auxiliar professores a realizarem atividades experimentais investigativas e problematizadoras 

no decorrer de suas aulas.
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Curso de Licenciatura em Química
Monografia de Final de Curso I          Pesquisa sobre Experimentação
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Gênero:____________________ Idade: _______________
1- Há quanto tempo você leciona?
(    ) Menos de 5 anos      (    ) Entre  5 e 10 anos      (    ) Entre 10 e 15 anos      (    ) Mais de 15 anos

2- Qual é o seu grau de escolaridade?
(    ) Superior completo - Licenciatura (    ) Superior completo - Área afim
(    ) Pós Graduação completo - Mestrado (    ) Pós Graduação incompleto - Mestrado
(    ) Pós Graduação completo - Especialização (    ) Pós Graduação incompleto - 
Especialização
(    ) Pós Graduação completo - Doutorado (    ) Pós Graduação incompleto - Doutorado

(    ) Outros:__________________________

3- Para quais ano/série você ministra aulas? (mais de uma opção pode ser marcada)
(    ) 9° ano - Ensino Fundamental II (    ) 3° série - Ensino Médio
(    ) 1ª série - Ensino Médio (    ) Pré vestibular/ Pré militar
(    ) 2° série - Ensino Médio (    ) Ensino Superior

4- Em quantas instituições de ensino você trabalha? 
(    )  1      (    )  2      (    )  3      (    )  4 ou mais

5- Em qual (is) rede(s) de escola você leciona? (mais de uma opção pode ser marcada)
(    ) A - Rede MUNICIPAL de Ensino - REGULAR
(    ) B - Rede ESTADUAL de Ensino - REGULAR
(    ) C - Rede ESTADUAL de Ensino - SUPERIOR
(    ) D - Rede FEDERAL de Ensino - REGULAR
(    ) E - Rede FEDERAL de Ensino - TÉCNICO
(    ) F - Rede FEDERAL de Ensino - SUPERIOR
(    ) G - Rede PARTICULAR de Ensino - REGULAR
(    ) H - Rede PARTICULAR de Ensino - TÉCNICO
(    ) I - Rede PARTICULAR de Ensino - SUPERIOR

6- Em alguma escola que você trabalha tem laboratório?
(    ) Sim (    ) Não

7- Se tiver, qual (is) o rede (s) da escola? 
(  ) A (  )B (  )C (  )D (  )E (  )F (  )G (  )H (  )I 

8- Dentre as escolas em que você trabalhada, em qual (is) o rede (s) de instituição há 
incentivo ao uso de experimentação?
(  )A  (  )B (  )C  (  )D  (  )E (  )F  (  )G  (  )H  (  )I   (  ) Em NENHUM tipo
9- Dentre as escolas em que você trabalhada, em qual (is) o rede (s) de instituição aplicação 
de experimentos é obrigatória? 
(  )A (  )B  (  )C  (  )D  (  )E  (  )F  (  )G  (  )H (  )I  (  ) Em NENHUM tipo

No caso de haver obrigação – Os experimentos e a forma de aplicação são padronizados 
para todas as turmas de cada ano/série? (    ) Sim (    ) Não
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10- Você costuma propor atividades com uso de experimentos durante as aulas?
(    ) Sim (    ) Não

11- Como você costuma aplicar os experimentos? (pode ser marcada mais de uma opção)
(    ) Para comprovar uma teoria  já dada na sala de aula
(    ) Como uma demonstração (    ) Para chamar atenção do aluno
(    ) De maneira investigativa (    ) De maneira problematizadora

12- Você acha que a experimentação contribui para o aprendizado do aluno?
(    ) Sim (    ) Não

Caso sua resposta tenha sido sim, de maneira você acredita que ocorra essa contribuição 
para o aprendizado do aluno?
(    ) De forma a complementar o assunto dado.
(    ) De maneira a construir novas conexões e conceitos.
(    ) De forma a chamar atenção do aluno para o aprendizado  em ciências.
(    ) Outra maneira.

13- Você conhece ou desenvolve o método de experimentação problematizadora E 
investigativa?
(    ) Sim (    ) Não

14- Em relação à questão anterior, você usa esse método com frequência em sala de aula?
(    ) Sim (    ) Não

15- Você faz uso de algum método para verificar se houve aprendizado do aluno depois da 
aplicação do experimento? 
(    ) Sim (    ) Não

Caso sua resposta foi Sim, por favor, responda as 4 perguntas seguintes:
- Essa verificação é obrigatória? (    ) Sim    (    ) Não
- Como essa verificação geralmente é feita?            (    ) Individual   (    ) Em grupo  
- A maneira que é feita essa avaliação segue padrões? (    ) Sim    (    ) Não
-De que forma ocorre avaliação da(s) atividade(s) de experimentação no aprendizado do 

aluno?
(    ) Através de questões, que contribuem para nota final do aluno, aplicadas em testes 
ou durante a prova do bimestre.
 (    ) Através de entrega de relatório, que contribuem para nota final do aluno.
 (    ) Através de preenchimento de formulários com os dados experimentais.

 (    ) Outra maneira:_____________________________________________________

Sua contribuição foi de extrema importância para esse trabalho, 
Muito obrigada pela atenção.

9.2- Apêndice 2: Lista de Exercícios da Aula 1

Lista de exercícios – Mistura homogênea e heterogênea
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1) Classifique as misturas abaixo como mistura heterogênea ou mistura homogênea. 

JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA

a. Refrigerante

b. Sucos de caixinha

c. Sucos naturais sem coar

d. Água com sal

e. Arroz e feijão

f. Água e areia

g. Sangue

h. Areia e sal

i. Pó de café e água

j. Café coado

k. Soro do leite

2) Confecção do relatório.


