
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 
 
 
 
 
 
 

 
EMANUELLE ESTEVÃO VIANA RIBEIRO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO:  

DIFUNDINDO A QUÍMICA DE MANEIRA ACESSÍVEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI  

 

2021 



 

 

EMANUELLE ESTEVÃO VIANA RIBEIRO 
 
 
 
 
 

 
DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO:  

DIFUNDIDO A QUÍMICA DE MANEIRA ACESSÍVEL 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monografia de Conclusão de Curso 

apresentada à Coordenação dos Cursos 

de Química da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Licenciatura em 

Química. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientador: 

Prof. Dr. LEONARDO MOREIRA DA 
COSTA 

 

 
Coorientadora: 

Prof. Msc. RENATA PEREIRA PAIVA 
MACEDO 

 
 
 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
 

2021 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

EMANUELLE ESTEVÃO VIANA RIBEIRO 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO:  

DIFUNDIDO A QUÍMICA DE MANEIRA ACESSÍVEL 
 

 
 
 
 
 

Monografia de Conclusão de Curso 

apresentada à Coordenação dos Cursos 

de Química da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a 

obtenção do título de Licenciatura em 

Química. 
 

 

Aprovado em: 15/04/2021. 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

 

Prof. Dr. LEONARDO MOREIRA DA COSTA 
 

 
 

 

 

Prof. Dr. MARCELO MONTEIRO MARQUES  
 
 
 

 

 

 

Prof. Dr. JULIO CESAR DA SILVA MARTINS 

 
 
 
 
 
 

NITERÓI 
 

2021 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço ao meu instinto emocional por ter me feito desistir de outros cursos, 

e ter me guiado até a licenciatura em química. 

À minha mãe Erlaine e ao meu pai Manoel, por terem aguentado todas as 

minhas mudanças de percurso e apoiado todas elas. 

Ao meu irmão, Miguel, por compartilhar as dores e os amores da carreira 

docente. 

À minha avó Dinea e meu tio José Roberto, por morrerem de orgulho do que 

faço mesmo sem terem idéia do que é. 

Às minhas vizinhas Brígida e Ivy, por terem se tornado família também. 

À minha dupla, Iago, por ter me apresentado o ambiente acadêmico e me 

incentivar e apoiar em cada passo. 

Ao meu amigo Gilson, que me acompanhou em absolutamente todos os altos 

e baixos das minhas graduações, e foi o ponto alto de todas elas. 

À Juliana e Geovanna, por tornarem esses períodos remotos muito mais 

suportáveis. 

Aos amigos João e Maria Clara, por me ajudarem a manter a sanidade fora da 

faculdade. 

Ao meu orientador Leonardo, por aceitar me orientar neste trabalho e ser 

essencial na jornada de muitos alunos da graduação por ser solícito, afetivo e paciente 

em qualquer situação.  

À minha coorientadora Renata, que conheci de páraquedas, e tornou este 

trabalho único com sua calma e sabedoria. 

Aos meus ex-professores da graduação Júlio César, Florence e Jairo, por 

entenderem que ser professor é muito mais do que dar o conteúdo durante as aulas, 

e agirem como tal. 

Aos meus ex-professores de química do colégio, Raphael Teixeira e Alcides da 

Conceição, por terem me inspirado. 

À todos os meus alunos e ex-alunos, por terem me tornado professora. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades 

para a sua própria produção ou a sua construção.” 

Paulo Freire 



 

 

RESUMO 
 

A disciplina de química é abordada do 9º ano do ensino fundamental II ao 3º ano do 
ensino médio de forma majoritariamente teórica através de aulas expositivas. A 
ausência de atividades práticas, embora a química seja uma disciplina 
predominantemente experimental, ocasiona a desmotivação do aluno e gera um 
aprendizado mecânico, no qual o estudante armazena as novas informações de 
maneira maquinal e, com isso, não consegue compreender seu real significado. A 
perpetuação desse modelo tradicional de ensino pode ser causado por diversos 
motivos, dentre eles encontra-se a falta de recursos e tempo por parte do professor. 
Portanto, o intuito principal deste trabalho é proporcionar ao professor maior suporte 
em suas aulas, disponibilizando um conjunto de experimentos adaptados para escolas 
com escassez infraestrutural e pouco poder aquisitivo para providenciar matérias 
primas para a realização de aulas práticas. A disponibilização desta apostila tem como 
objetivo facilitar a ação do professor e incentivá-lo a realizar atividades experimentais, 
já que não precisará utilizar tanto tempo de sua semana pesquisando atividades 
viáveis de serem realizadas, dentro de sua realidade. Além disso, a partir da utilização 
da apostila, é possível proporcionar uma aprendizagem mais significativa ao aluno, de 
forma que ele possa aplicar os conhecimentos adquiridos numa atividade 
experimental e seja capaz de desenvolver sua criticidade. 

 
 
Palavras-chaves: Experimentação; baixo custo; atividades práticas; aprendizagem 

significativa.



 
 

 

ABSTRACT 

 
The chemistry subject is taught from the 9th grade of elementary school to the 3rd year 
of high school, mostly in a theoretical way through lectures. The absence of practical 
activities, although chemistry is a predominantly experimental discipline, causes the 
student's demotivation and generates mechanical learning, where the student stores 
the new information mechanically and fails to understand its real meaning. The 
continuation of this traditional teaching model can be caused by several reasons, 
among them is the lack of resources and time by the teachers. Therefore, the main 
purpose of this work is to support the teacher, providing a set of experiments adapted 
for schools without adequade infrastructure (laboratories) and with low purchasing 
power to provide raw materials for the practical classes. The availability of this study 
aims to facilitate the action of the teachers and encourage them to carry out 
experimental classes, since the teachers will not need to spend so much time of the 
week researching activities that are feasible to be carried out, in each reality. In 
addition, from the use of the handbook, it is possible to provide a meaningful learning 
to the student, so that he can apply the knowledge acquired in an experimental activity 
and be able to develop his criticality. 
 
Keywords: Experimentation; low cost; practical activites; meaningful learning. 
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1 – APRESENTAÇÃO  

Percebi, pela minha experiência em sala de aula como estagiária, monitora e 

professora de química, que o tempo utilizado pelo o professor fora de sala de aula 

para planejamentos é bastante significativo. Em especial, a partir da minha 

experiência como professora de laboratório do Ensino Fundamental II, o tempo 

consumido para planejar uma aula prática é ainda maior. Isso se deve pela 

necessidade de adequar a atividade experimental com as aulas expositivas e pelo 

tempo gasto buscando uma atividade que não necessite de uma estrutura laboratorial 

– já que a maioria dos colégios, como o que eu lecionava, não possuía laboratórios. 

Além disso, o professor também precisa da autorização do departamento financeiro 

da escola para comprar as matérias primas necessárias. Com todos esses obstáculos 

– e muitos outros não aqui citados –, o professor, muitas vezes, se sente desmotivado 

a se dedicar às aulas de cunho experimental e perpetua o ensino da química de modo 

tradicional, distanciando o estudante de um dos principais propósitos desta disciplina. 

Refletindo sobre isso, por que não disponibilizar experimentos que contornem 

esses obstáculos e otimizem o trabalho do professor? Para isso, atividades práticas 

foram definidas de acordo com a grade curricular e adaptadas para serem realizadas 

de maneira acessível, tanto em relação à estrutura quanto aos materiais. Assim, é 

possível estimular o professor a difundir a química de maneira mais motivadora, 

atraente e significativa para o aluno. 
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2 – INTRODUÇÃO  

 Há muitas dificuldades a serem superadas no ensino brasileiro, como a 

estrutura precária de muitas escolas, grade curricular engessada, estratégia 

pedagógica unidirecional dominante, entre outros. Em virtude disso, este estudo 

pretende pontuar e gerar uma reflexão, em especial, sobre a dificuldade da 

transposição do modelo tradicional de ensino de química, que é baseado na 

transmissão de conteúdo fundamentalmente teórico, sem demonstrações práticas e 

contextualizadas das disciplinas (CASTRO, COSTA, 2011). Atualmente, é comum 

encontrarmos professores que fazem uso somente das práticas citadas em suas 

aulas, sendo ainda mais frequente na última série do Ensino Médio, devido ao atual 

sistema de vestibular no país.  

 Em uma visão cognitivista de aprendizagem, Ausubel, Novak e Hanesian 

(1978) evidenciam duas formas diferentes de se aprender, que são: Aprendizagem 

Mecânica – no Brasil também conhecida como “decoreba”, bastante presente no 

modelo tradicional – e Aprendizagem Significativa. A Aprendizagem Mecânica ocorre 

com a incorporação de uma informação nova de forma aleatória, ou seja, o aluno 

precisa aprender sem entender do que se trata ou compreender o significado do 

porquê. Já a Aprendizagem Significativa, ocorre com a incorporação dessa 

informação nova na estrutura cognitiva do estudante, que deve ser associada a um 

conhecimento prévio, relacionado e relevante, que já exista na estrutura cognitiva. 

Vale ressaltar que a construção desse conhecimento (aprendizagem) é realizada 

também pelo indivíduo (aprendiz), e não advém somente pelo ensino do professor 

num processo de causa e efeito – o professor ensina e o aluno aprende (BRAATHEN, 

2012).  

 É consenso entre pesquisadores da área da educação que o ensino tradicional 

pode apresentar pontos negativos, destacando a forma unidirecional que o 

conhecimento é transmitido, ou seja, o professor expõe o conteúdo e o aluno se 

comporta como um mero ouvinte e não exerce sua criticidade. Desta forma, as 

informações são armazenadas de forma mecânica pelos estudantes, que dificilmente 

são capazes de reproduzi-las numa situação minimamente diferente da que foi 

proposta no momento da transmissão do conteúdo (CASTRO, COSTA, 2011).   
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 Além da maneira unidirecional que ocorre a transmissão das informações, 

estas, quase sempre, não se relacionam aos conhecimentos prévios que os 

estudantes construíram ao longo de sua vida (GUIMARÃES, 2009). A forma como os 

conteúdos se apresentam e são apresentados pelo professor não costuma estimular 

o aluno a realizar analogias com fenômenos observáveis no dia a dia. Normalmente, 

o planejamento segue uma apostila disponibilizada pelo colégio que distribui a 

disciplina em capítulos fechados, rígidos e conteudistas, sem sugestão de aplicação. 

Isso gera um obstáculo para o entendimento do conteúdo, já que a maioria dos 

estudantes não consegue, sem suporte, correlacionar os assuntos da disciplina com 

algo presente no cotidiano, o que faz com que o conteúdo se torne abstrato 

(KRASILCHIK, 2004).  

 Há bastante tempo que é consensual entre os grandes educadores que uma 

grande parte dos alunos do Ensino Médio apresentam dificuldades com a química. 

Uma pesquisa realizada por Santos (2013), mostra as principais dificuldades de 

aprendizagem na disciplina, a partir do ponto de vista dos alunos. Os alunos citaram 

a falta de “base matemática” (54,4%) como a maior dificuldade no entendimento. Essa 

suposta dependência entre a matemática e a química, muitas vezes criada pelos 

próprios alunos, comprova que o ensino de química vem sendo moldado em torno de 

atividades que levam à memorização de informações e fórmulas. Esse método de 

ensino restringe o aprendizado dos alunos e contribui para a desmotivação em 

aprender e estudar a disciplina. Além disso, essa dificuldade registrada pelos 

discentes mostra a importância da Teoria de Aprendizagem Significativa de David 

Ausubel. Nessa abordagem, o processo de aprendizagem deve ocorrer através da 

necessidade do aluno de relacionar o novo material a ideias relevantes estabelecidas 

na sua estrutura cognitiva – neste caso, os novos conceitos químicos e os conceitos 

matemáticos já assimilados, respectivamente (ARAGÃO, 1976).  

 Outro apontamento dos alunos foi a metodologia dos professores, relatado por 

13,1% dos estudantes como motivo de dificuldade na aprendizagem em química. Este 

resultado está associado à forma de ensino concebida por alguns professores como 

transmissão de conhecimento através de aulas expositivas (SANTOS, SILVA, et al., 

2013). Isso pode ser corroborado com a ausência de atividades experimentais e aulas 

práticas nos cursos de capacitação ou atualização para professores – e também nos 

próprios cursos de licenciatura, já que os estágios realizados muitas vezes se realizam 
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de forma a assistir a aula de professores, e não inserir o aluno como um docente 

atuante –, apontada como uma das principais deficiências no ensino das disciplinas 

científicas no ensino fundamental e médio (BUENO, MOREIA, et al., 2009). Vale 

ressaltar que isso não caracteriza uma generalização dos professores, e sim que, 

frequentemente, não são incentivados a desenvolver sua capacidade pedagógica 

(SANTOS, SILVA, et al., 2013).  

 É possível perceber que a atividade experimental é um recurso didático muito 

promissor para o ensino de ciências no sentido que facilita e motiva a aprendizagem 

(LÔBO, 2012). Segundo Hodson (1985), o propósito do experimento tem seu valor ao 

ensinar a compreensão do método científico, a realização do experimento tem valor 

motivacional e é a forma pela qual as habilidades de manipulação são adquiridas e a 

discussão dos resultados é importante para a assimilação dos conceitos científicos.  

 Entretanto, da mesma forma que os alunos encontram dificuldades na 

aprendizagem de química no modelo tradicional, os professores também encontram 

obstáculos quando buscam realizar atividades experimentais durante as aulas. Alguns 

deles são: o engessamento do currículo – principalmente no 3º ano do Ensino Médio, 

devido ao vestibular –, tempo insuficiente para a realização das atividades que, 

geralmente, não estão previstas no planejamento, fatores estruturais como a falta de 

laboratórios e vidrarias e dificuldades de manipulação dos materiais do laboratório 

pelos alunos – o que aponta também na direção da limitação de tempo, já que, para 

os alunos possuírem familiaridade com itens laboratoriais, é recomendável que as 

primeiras aulas sejam de biossegurança e segurança no laboratório (LÔBO, 2012).  

 Um obstáculo citado algumas vezes no decorrer do texto é o tempo escasso de 

aula que o professor possui. Nos últimos anos, diversas mudanças curriculares foram 

realizadas no país e, ao analisar a Base Nacional Comum Curricular, é possível 

perceber que o docente é cada vez mais cobrado em diversas vertentes. De acordo 

com a BNCC, o professor da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias deve 

fazer interações e contextualizações entre seus conteúdos e impactos 

socioambientais, incentivar decisões éticas e responsáveis, realizar a divulgação 

científica durante as aulas, entre muitas outras habilidades específicas. Em 

contradição a todas essa exigências, não houve reforma curricular de forma a 

aumentar os tempos semanais dos professores – para que seja viável o cumprimento 

das mesmas – e nem de forma a tornar obrigatório atividades experimentais e 
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similares, que possibilitariam um melhor desenvolvimento e abordagem das 

habilidades (BRASIL, 2018).   

 A partir dos trabalhos de diversos autores citados anteriormente no texto, é 

possível reafirmar a tamanha importância da realização de atividades experimentais 

no ensino de química e da superação dos obstáculos encontrados por parte dos 

professores. Mediante essa análise, surgiu a iniciativa de buscar experimentos que 

podem ser realizados na própria sala de aula e com materiais de fácil acesso que, 

muitas vezes, podem ser encontrados em casa. Com isso, espera-se contribuir com o 

trabalho do professor ao possibilitar um processo de ensino-aprendizagem interativo 

e de simples realização, de forma que ele possa oferecer uma abordagem diferente e 

interessante aos alunos sem que precise dispor mais tempo para tal. 
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3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 – O ensino tradicional de ciências 

 A abordagem tradicional, caracterizada por Paulo Freire (1996) como ensino 

bancário, é presente nas salas de aula ainda nos dias atuais. É notada por ser uma 

estratégia pedagógica rígida e focada no docente, que atua de forma quase que 

mecânica obedecendo ordens de seus superiores. O professor é o detentor das 

verdades e as transmite aos alunos, que aceitam e memorizam o que foi passado. 

Esse processo de ensino-aprendizagem forma indivíduos que atuam sem criticidade 

e  entendem a ciência como uma verdade inquestionável e intocável. A ciência, do 

modo como é ensinada, não contribui para compreensão do mundo real e não mostra 

ligação com culturas e valores dos alunos. Ela é enxergada como algo fora da 

realidade das pessoas. (PEREIRA, 2008) 

 Segundo Dyson (1992), a ciência nem sempre foi tão presente nas escolas. Na 

Inglaterra, no final do século XIX e início do século XX, as escolas investiam pouco na 

área científica. Com a chegada das décadas de 1920 e 1930, esse cenário começou 

a mudar, devido a algumas declarações de que a Inglaterra era um país de 

analfabetos científicos. A carga horária de latim e grego era reduzida para dar lugar à 

ciência, e Dyson relata que foi esse excesso de ciência que afastou os grandes 

cientistas e trouxe uma certa descrença no ensino focado no conteúdo das ciências, 

mesmo quando o objetivo era a formação de cientistas. Já naquela época, sabia-se 

que somente o estudo dos conceitos científicos não seria suficiente para desenvolver 

nos alunos uma percepção da importância da ciência. Segundo Santos et al. (2000), 

o mesmo ocorreu no Brasil durante a década de 1930. O currículo das escolas, que 

apresentava predominância humanística devido a herança dos jesuítas, passou a 

enfatizar as disciplinas de ciência devido ao processo de industrialização. 

 O método tradicional foi consolidado na educação após a revolução industrial, 

e reflete a influência do modelo indutivista, sentido nos cinco passos propostos pelo 

filósofo Herbat para o ensino: preparação ou recordação da lição anterior; 

apresentação do conteúdo novo; comparação e assimilação; generalização; e 

aplicação (SAVIANI, 2006). Essa abordagem traz, como consequência, um 

conhecimento interpretado pelos alunos como sólido e, consequentemente, 

inquestionável. Eles são incapazes de identificar que os saberes científicos, 
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geralmente, se comportam como proposições transitórias, modelos que se propõe a 

explicar a natureza, e que podem, ao longo da história, sofrer contestações e 

alterações (PEREIRA, 2008). 

 Durante a década de 1970, muitos educadores passaram a produzir materiais 

didáticos abordando conteúdos que pudessem ser simplifcados em questões de 

múltipla escolha. Eles se apoiavam na idéia de o ensino deveria providenciar o 

estímulo adequado para que o aluno obtivesse determinada resposta. Essa 

transformação ocasionou uma simplificação do conteúdo de química, onde os livros 

passavam a apresentar o conteúdo por meio resumos e esquemas que induzia os 

alunos a se contentarem em memorizar os conceitos (MORTIMER, 1988). Este fato 

pode ser reafirmado com a análise dos materiais didáticos desde então, onde é 

possível identificar o objetivo de propagar definições e conceitos químicos prontos 

com pouca preocupação no desenvolvimento do conhecimento (SCHNETZLER, 

1981). 

 Muitas críticas ao modelo tradicional de ensino se justificam no papel passivo 

que o aprendiz assume no processo, geralmente tratado como um simples receptor 

das informações que o professor expõe (GUIMARÃES, 2009). Atualmente, muitos 

estudantes começam a ser preparados para o vestibular já no Ensino Fundamental II, 

ou seja, passam quase dez anos recebendo matérias e conteúdos massivos que, na 

maioria das vezes, não possuem correlação ao dia a dia, e só servem para realizar 

um vestibular conteudista baseado na capacidade de gravar do discente  (BARROS, 

2014). 

 De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,1999) para o 

ensino médio, a relação entre conhecimentos da química e suas aplicações 

tecnológicas, ambientais, sociais, políticas e econômicas, deveria contribuir para a 

ascensão de uma cultura científica que permita uma participação social ativa por parte 

do aluno, seja de forma individual, mas principalmente como membro de uma 

comunidade (MARCONDES, 2008). A aprendizagem deve ocorrer através do 

relacionamento interpessoal e intersubjetivo entre o aluno, o professor e o objeto de 

conhecimento, em uma relação onde que as dimensões cognitivas, afetivas, 

psicomotoras, pedagógicas, neurológicas, sociais, históricas e culturais sejam levadas 

em consideração e recebam a devida importância (VYGOTSKY, 1987). 

 A partir das considerações apresentadas, fica evidente a necessidade de 

mudança de perspectiva, já que o método tradicional de ensino de ciências não atinge 
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as perspectivas relatadas pelos PCNs.  O ensino não deve ficar limitado a transmissão 

de conteúdos, desconsiderando as representações de mundo trazidas pelo aluno. O 

cotidiano do indivíduo é uma parte fundamental para um efetivo desenvolvimento dos 

conceitos científicos (PEREIRA, 2008). 

 

3.2 – Aprendizagem significativa 

 O processo de ensino-aprendizagem é um processo que envolve três  pilares 

fundamentais: ensino, aprendizagem e avaliação. Para que o docente possa realizar 

seu trabalho de forma benigna, é necessário que ele tenha domínio sobre o fenômeno 

de aprender e, também, esteja familiarizado com as diferentes realidades vivenciadas 

pelos alunos. Com esse entendimento, o professor tem capacidade de oferecer as 

condições necessárias para que a aprendizagem seja significativa e valiosa 

(BRAATHEN, 2012). 

 Ao se propor um modelo de ensino, é necessário explicitar  as concepções 

subjacentes e implícitas existentes de àquele conteúdo. Além disso, as atividades 

propostas devem ser tão bem organizadas quanto a cronologia do conteúdo, para que 

as interações em sala de aula e os métodos de avaliação adotados tenham coerência 

com aquelas concepções (SCHNETZLER, 1992). Astofi e Develey (1991) já 

apontavam que o processo de aquisição de conhecimento não ocorre através de uma 

simples transmissão, e sim por construção. De acordo com Azenha (2000), o que 

acontece é uma interação entre as estruturas cognitivas e os objetos de 

conhecimento. Nesta interação, as estruturas cognitivas e também o conhecimento 

são modificados (PEREIRA, 2008). 

 A aprendizagem acontece de forma significativa quando conceitos, símbolos 

ou sinais são identificados, relacionados e incorporados a estrutura cognitiva do 

indivíduo. Essa relação ocorre quando o aluno vê a necessidade de relacionar o novo 

conhecimento com elementos relevantes já existentes na sua estrutura cognitiva e, 

para esse novo material começar a manifestar significados, é necessário reorganizar 

o conhecimento já existente (ARAGÃO, 1976). Os questionamentos e os conflitos de 

conhecimentos anteriores do aluno devem ser respondidos pelas novas informações 

transmitidas em sala de aula (GUIMARÃES, 2009). 
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 Aragão (1976) ainda traz em seu estudo uma reflexão baseada na desilusão 

de David Ausubel em torno das teorias de aprendizagem, e mostra a importância do 

contexto e cenário em que o aluno está inserido para que exista significação na 

aprendizagem do mesmo: 

“Observa que há uma relação importante entre saber como o aluno aprende, 
saber as variáveis manipuláveis que influenciam a aprendizagem, e saber o 
que fazer para auxiliar o aluno a aprender melhor. Uma teoria 
verdadeiramente realista e cientificamente viável para aplicação em sala-de-
aula estaria, como se disse, preocupada com os tipos complexos e 
significativos da aprendizagem verbal e simbólica que se realizam na escola 
e em ambientes similares, e deriam lugar relevante aos fatores que afetam 
esta aprendizagem.” 

  

 Nessa perspectiva, a aprendizagem significativa é condicionada a  existência 

de materiais pedagógicos que apresentem potencialidade significativa dos materiais 

educativos – ou seja, devem ter significado lógico para o aluno e este necessita de 

conceitos subsunçores especificamente relevantes – e a disposição do sujeito para 

aprender. O que ocorre é que o processo ensino-aprendizagem é realizado, muitas 

vezes, de forma mecânica, e o aluno acaba desenvolvendo certo obstáculo à 

disciplina em questão e não se dispõe à aprendizagem significativa (MOREIRA, 2007). 

 Os conhecimentos dos alunos são talhados por situações que são submetidos 

e, cada vez mais, as dominam. As situações podem ser interpretadas como os novos 

conhecimentos, que darão sentido aos conceitos prévios que o sujeito necessita ter. 

Os conhecimentos prévios ficam cada vez mais elaborados em função das situações 

nas quais são utilizados (MOREIRA, 2007). O aluno deve utilizar os significados já 

presentes em sua estrutura cognitiva a fim de captar os novos significados dos 

materiais educativos. Nesse processo, a estrutura cognitiva no aluno encontra-se em 

constante modificação, identificando semelhanças e diferenças entre o novo material 

e o já existente (MOREIRA, 2006). É dever do professor refletir e realizar um 

planejamento em torno das melhores abordagens que podem ser utilizadas a fim de 

criar um ambiente propício onde o aluno sinta-se interessado e, com isso, consiga 

otimizar a assimilação de conteúdos por parte do aluno, de forma que haja uma 

aprendizagem significativa (MARQUES, DA COSTA, et al., 2021). 
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3.3 – Experimentação 

 A importância das atividades experimentais no ensino de Ciências já era 

observada há centenas de anos. Há relatos de que a experimentação já existia no 

currículo escolar no século XVIII, na França. Entretanto, sua disseminação aconteceu 

mais fortemente a partir da década de 60, do século passado, quando começaram a 

surgir projetos valorizando o “ensino experimental” (GONÇALVES, 2005). 

 Domin (1999) destacou em seu estudo quatro “tipos” de atividades 

experimentais na história da educação química: o expositivo, as atividades de 

investigação, a descoberta e as atividades experimentais baseadas em problemas. O 

papel das atividades expositivas tem como objetivo comparar os resultados obtidos 

empiricamente com os resultados esperados. As atividades de investigação e 

descoberta possuem princípios muito próximos, e eram pautadas na observação 

como fonte de conhecimento. Já as atividades baseadas em problemas, os alunos 

podem estar envolvidos em todas as etapas, desde a construção do problema até 

propor conclusões, ou estarem envolvidos em apenas uma delas. A partir das diversas 

ramificações da experimentação apresentadas, é possível identificar e utilizar a 

metodologia que melhor estimule a aprendizagem em cada turma. 

 Entretanto, a utilização da experimentação, em sua história, não possuia o 

objetivo de otimizar a aprendizagem do aluno na área das ciências. Os projetos, desde 

os anos 60, não apresentavam atividades que priorizassem o raciocínio lógico ou o 

desenvolvimento cognitivo do aluno. Possuiam, na verdade, características 

predominantemente conteudistas, mais preocupados com a formação de futuros 

cientistas (GONÇALVES, 2005). Além disso, as escolas começaram a passar por 

transformações e as classes mais pobres começaram a ter mais acesso ao ensino de 

ciências. Essas transformações, todavia, ainda não caminhavam na direção de tornar 

o ensino de ciências numa vertente capaz de estimular o senso crítico dos alunos. O 

objetivo dessas mudanças e maior acesso das camadas pobres não era proporcionar 

uma melhor educação para esse nicho, e sim disponibilizar mão-de-obra 

especializada para suprir essa necessidade da revolução tecnológica, que ocorria na 

época (ATAIDE, SILVA, 2011). Segundo Pereira (2008):  

“A educação procura, em cada época, vincular seus objetivos as demandas 
de um contexto social mais amplo.” 
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 As metodologias experimentais atuais continuam sendo pouco exploratórias e 

bastante teóricas. O ensino conteudista não deixou somente resquícios, mas uma 

herança forte que é refletida, inclusive, nas provas de processo seletivo para o ensino 

superior. A experimentação, pouco presente no ensino de química – mesmo prevista 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – é reduzida a aulas de laboratórios 

tradicionais, que resumem a ciência apenas à terminologia científica, conceitos e 

fatos, que disponibilizam os procedimentos de forma detalhada e já anunciam o que 

os alunos irão observar nos experimentos (URAL, 2016).  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) são elaboradas pelo Governo 

Federal, e mostram diretrizes que orientam a educação no Brasil, tanto pública quanto 

privada. Segundo esses parâmetros:  

“A aprendizagem das Ciências da Natureza (...) deve contemplar 
formas de apropriação e construção de sistemas de pensamento mais 
abstratos e ressignificados, que as trate como processo cumulativo de 
saber e de ruptura de consensos e pressupostos metodológicos. A 
aprendizagem de concepções científicas atualizadas do mundo físico 
e natural e o desenvolvimento de estratégias de trabalho centradas na 
solução de problemas é finalidade da área, de forma a aproximar o 
educando do trabalho de investigação científica e tecnológica (...).”  

   

 De acordo com essa diretriz, para que a aprendizagem de ciências ocorra de 

maneira significativa, é necessário que sejam adotadas metodologias pedagógicas 

diversificadas. Entre as metodologias exemplificadas está a experimentação, que é 

recomendada por estimular o aluno a reconstruir e reinventar o conhecimento 

transmitido em sala de aula (BRASIL, 1998). 

 Vale reafirmar a importância da experimentação no ensino de química partindo 

do fato de que a química é uma ciência experimental por definição (GOLÇALVES, 

2005). No ensino de química eficaz, as explicações teóricas devem ser apoiadas por 

aplicações que podem ser realizadas em sala de aula, de caráter laboratorial. Há 

muitos benefícios da presença de atividades experimentais no cotidiano do aluno, 

como o desenvolvimento da compreensão relacionada ao conteúdo científico, 

habilidades de resolução de problemas, habilidades de processos científicos e 

compreensão da natureza da ciência. A partir disto, é esperado que os alunos rompam 

a barreira de uma ciência utópica e comecem a notar a conexão entre as aplicações 

e a teoria (URAL, 2016). 
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 Os cientistas, ao decorrer da história, desenvolveram fatos e leis que foram 

contestados inúmeras vezes. Essas descobertas costumavam ser validadas a partir 

de métodos experimentais e aplicações que, na prática, compravavam a veracidade 

das teorias. A partir da experimentação, a ciência se desenvolveu e comprovou 

inúmeras verdades científicas que há nos dias de hoje. Se grandes cientistas 

realizavam experimentos para comprovar suas teorias, é justo que os alunos possam 

visualizar a ciência por trás das palavras escritas no quadro negro. Atividades 

experimentais são ótimas para que os alunos testem suas hipóteses e as coloque em 

prática, de forma que consigam produzir seus próprios resultados que permitam a 

melhor compreensão das teorias (BORGES, 2002).  

 Por fim, é notável a contribuição da experimentação para a melhor 

compreensão de mundo por parte dos discentes. Há muitos professores que postulam 

que o papel principal da experimentação é o de confirmação das teorias, mas está 

muito além disso. A possibilidade de aplicação da ciência em uma turma de ensino 

médio busca trabalhar modelos que possam explicar a realidade (FOUREZ, 2003). Os 

professores devem evitar atividades tradicionais de laboratórios, como procedimentos 

que apresentam previamente “a receita” passo a passo, e não estimulam o senso 

investigativo do aluno. O docente precisa tornar a experimentação uma estratégia de 

aprendizagem ativa, com base em problemas, investigação e cooperativismo entre os 

alunos, que os ajudam a desenvolver seus processos cognitivos e a estarem sempre 

pré-dispostos ao aprendizado ao longo da vida (URAL, 2016). 

 

3.3.1 – Aprendizagem através da experimentação 

 Na literatura, há registrados inúmeros projetos em torno da experimentação 

que apresentaram ótimos resultados. Antunes (2009) planejou uma atividade para que 

os alunos pudessem determinar o pH do solo, em que as coletas foram realizadas no 

solo do próprio campus pelos alunos. O procedimento envolvia algumas etapas, como 

moagem, peneiração e filtração até a etapa de determinação de pH, e foi realizado 

integralmente pelos alunos. Durante a atividade, o professor utilizou a estratégia da 

aula expositiva dialogada, onde os alunos eram instigados a encontrar os motivos para 

determinados resultados. Através de um questionário aplicado após atividade, foi 

possível concluir que o experimento obteve um excelente resultado ao estimular o 

trabalho em equipe, a liderança, as relações interpessoais, a organização, a 
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observação crítica dos fenômenos e a relação entre as diversas áreas do 

conhecimento. 

 Hofstein e colaboradores (2005) também realizaram um estudo com alunos de 

química do Ensino Médio, expondo-os à uma atividade experimental de característica 

investigativa. Foram desenvolvidos e implementados cerca de 100 experimentos nas 

aulas de química, relacionados com os conceitos de ácido-base, estequiometria, 

equilíbrio químico entre outros. Vale pontuar que, durante as atividades, os alunos se 

portaram de maneira ativa durante os procedimentos. A proposta deu oportunidade 

aos alunos de aprenderem e assumirem a responsabilidade por sua própria 

aprendizagem. Os resultados foram positivos ao concluir que os alunos melhoraram 

sua capacidade de argumentação e conseguiram pensar em questionamentos 

relevantes a partir da experiência. 

 Além de Hofstein, Suart e Marcondes (2009) também mostram resultados de 

uma experimentação aplicada em uma turma de primeira série do Ensino Médio. A 

atividade experimental, classificada como “laboratório aberto”, propõe uma 

mobilização por parte dos alunos para a solução de um problema, onde os mesmos 

propõe uma metodologia para as hipóteses iniciais, coletam dados e os analisam para 

obter conclusões. Os alunos apresentaram dificuldade na descrição dos 

experimentos, que se apresentaram muito compactos e com poucas informações. O 

fato foi tomado como normal, já que os alunos não tinham costume de realizar 

experimentos, mas deixa claro a importância de se realizar atividades que permitam 

que os alunos desenvolvam habilidades essenciais para o desenvolvimento do 

raciocínio lógico e cognitivo. Ainda assim, o cenário mais informal do laboratório 

proporcionou mais interações entre os alunos, que se interessaram pela atividade, e 

destes com o professor, criando um ambiente de aprendizagem bastante positivo.  

 Santos e colaboradores (2013) também realizaram uma oficina temática com 

experimentação e verificaram grande envolvimento dos alunos. Todos os estudantes 

participaram ativamente da atividade, onde responderam perguntas, realizaram 

práticas e questionaram sobre o que estava sendo desenvolvido nas atividades, e 

esse engajamento permitiu uma melhor compreensão dos conceitos químicos que já 

haviam sido trabalhados. Novamente, é possível verificar que uma estratégia 

pedagógica que foge do tradicionalismo – como a experimentação – contribui para a 

integração e interação entre os alunos, além despertar o interesse pela disciplina.  
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 Muitos trabalhos que abordam a experimentação como uma estratégia 

pedagógica eficiente já foram publicados. Só na revista Química Nova na Escola, de 

1995 até 2005, foram registradas 97 publicações na seção de experimentação no 

ensido de química, entretanto a maioria se direciona à graduação. Os resultados são, 

em geral, bastante satisfatórios por promoverem a curiosidade e o interesse dos 

alunos (LISBÔA, 2015). Por que, então, não temos uma difusão de atividades 

experimentais no ensino de química na educação básica, se a aplicação traz bons 

frutos? É nosso dever estimular a implementação desta estratégia de ensino e torná-

la cada vez mais presente e valorizada no cotidiano da educação brasileira, visto os 

inúmeros resultados positivos e promissores já registrados na literatura. 
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4 – OBJETIVOS  
 
4.1 – Objetivo geral 

 Contribuir com a atuação do professor de química de modo a otimizar seu 

tempo de trabalho, incentivar a realização de aulas experimentais de química e reduzir 

a reprodução do ensino de química como uma disciplina teórica, expositiva e cheia de 

fórmulas. A partir disso, pretende-se despertar maior interesse, motivar e melhorar o 

desempenho dos alunos do ensino médio na disciplina de química através de uma 

metodologia de aprendizagem significativa baseada na experimentação. 

 

4.2 – Objetivos específicos 

 Elaborar uma apostila de experimentos químicos de simples manipulação;  

 

 Elucidar, na apostila, experimentos didáticos usando materiais de baixo custo 

e de fácil acesso;  

 

 Incentivar o ensino de química como uma ciência experimental no Ensino 

Médio; 

 

 Contribuir para aprendizagem significativa de química através do uso de 

experimentos químicos; 

  

 Desconstruir a forma unidirecional e mecânica de ensino; 
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5 – METODOLOGIA  

 O projeto consistiu na elaboração de uma apostila com um apanhado de 

experimentos acessíveis que serão escolhidos a partir do conteúdo programático da 

3ª série do Ensino Médio.  

 Considerando que na 3ª série do Ensino Médio é realizada uma revisão dos 

conteúdos vistos nos anos anteriores (9º ano, 1ª série e 3ª série) – baseado em 

conteúdos programáticos de escolas particulares em que trabalhei –, a apostila 

também poderá auxiliar professores das respectivas turmas. Isso possibilita a inserção 

de uma ciência experimental desde o primeiro contato com a química, o que estimula 

um aprendizado mais significativo e menos abstrato. 

  Primeiramente, foi realizado um questionário de diagnose (apêndice I) no intuito 

de coletar dados sobre o perfil experimentalista dos professores de química do Ensino 

Médio e as principais dificuldades apontadas pelos professores que os impedem de 

realizar experimentos em suas aulas. O questionário foi disponibilizado em um grupo 

formado por professores de química na rede social Facebook. Com a análise dos 

dados coletados, também foi possível verificar a frequência possível de aulas 

experimentais e definir o número de experimentos que serão abordados na apostila.  

 Em seguida, os experimentos escolhidos foram adaptados de forma que 

possam ser realizados em colégios com pouca ou sem estrutura laboratorial – que são 

maioria no Brasil. Todos os materiais utilizados são de baixo custo e podem ser 

obtidos em mercados, farmácias e comércios de fácil acesso. As vidrarias utilizadas 

também podem ser substituídas por objetos comumente utilizados no cotidiano, como 

copos de vidro no lugar de béqueres e conta-gotas substituindo as pipetas.  

 Ainda com o intuito de auxiliar os professores, cada experimento apresenta os 

tópicos “Materiais” – para que o professor possa se planejar e levar ou pedir aos 

alunos o que será necessário para a prática –, “Procedimento” – que direciona o 

encaminhamento da atividade – e “Resultados esperados” – para que o docente saiba 

qual o objetivo final do experimento e compare os resultados obtidos. O projeto 

também traz sugestões de questionamentos e contextualizações para que o professor 

possa utilizar com sua turma ao final (ou durante) do experimento. Além disso, os 

conteúdos de química relacionados à atividade são citados no início de cada 

experimento, de forma que o docente possa escolher a melhor abordagem daquela 
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experiência de acordo com sua turma.  

 As possíveis abordagens, que estão listadas ao final de cada experimento, 

podem ser utilizadas tanto como um teste, quanto uma conversa informal para motivar 

o envolvimento dos alunos. É interessante que o professor faça perguntas, conversas 

e interações em geral a partir dessas possíveis abordagens, pois estimula os alunos 

a questionar os acontecimentos ao invés de ter respostas prontas – é mais importante 

ensinar aos alunos a perguntarem do que ensinar as respostas certas (MOREIRA, 

2007). Além disso, a disponibilização de algumas formas de abordagem favorece a 

diversidade de realidades presentes em uma turma, e facilita para que a 

aprendizagem apresente algum significado para os alunos. Vale lembrar que é 

necessário compartilhar significados para que a aprendizagem seja significativa, mas  

que os significados pessoais sempre devem ser levados em consideração (MOREIRA, 

2007). Como já disse Moreira (2007): 

“O explicar se dá na linguagem, mas sua validade depende de quem aceita 
a explicação. Há tantos explicares, tantos modos de explicar, como modos de 
aceitar explicações.” 

  
 Vale ressaltar que, como os experimentos não utilizam reagentes perigosos, 

também será possível permitir a realização do experimento por parte do aluno – 

inclusive, é recomendável. A atuação prática do discente reforça a idéia de que o 

aprendiz não é um receptor passivo, além de estimular o uso dos significados – que 

já se encontram internalizados – para assimilar novos significados que advêm dos 

experimentos (MOREIRA, 2006). 

 Por mais que o material a ser produzido foque na experimentação, a 

importância das aulas teóricas não é reduzida – elas continuam sendo fundamentais 

para a compreensão dos conceitos. O ideal é que a aula expositiva seja realizada 

antes da atividade ou de forma concomitante, para que os conceitos andem próximos 

ao experimento e o aluno consiga associar o fenômeno ao conteúdo aprendido. Com 

isso, as aulas apresentarão uma dinâmica diferente do tradicional, estimulando e 

motivando os estudantes a criarem seus próprios questionamentos, e assumindo um 

papel ativo no próprio aprendizado. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

6.1 – Resultados do questionário de diagnose 

 O questionário de diagnose (apêndice I) foi aplicado e, a partir das respostas 

coletadas, foi possível conhecer melhor o perfil experimentalista dos professores de 

ensino médio. Abaixo serão apresentados os resultados obtidos: 

Questão 1) Você atua/atuou como professor em escola: (Gráfico 1) 

89 respostas 

 

Gráfico 1 - Resultado referente a 1ª questão do questionário de diagnose 

Fonte: Autora 

 

 Como é possível verificar no Gráfico 1, foram alcançados 26 professores que 

trabalham somente em colégios particulares, 45 que trabalham somente em escola 

pública e 18 que trabalham em ambos os segmentos. Portanto, a maioria das 

respostas são advindas de um público que compõe a rede que apresenta mais 

limitações, tanto financeiras, quanto infraestruturais. Foi importante levar esse cenário 

em consideração no momento da montagem da apostila. 

 
Questão 2) Você costuma(va) realizar experimentos durante as aulas? (Gráfico 2) 

89 respostas 
 

 

Gráfico 2 – Resultado referente a 2ª questão do questionário de diagnose 

Fonte: Autora 
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 Conforme mostra o Gráfico 2, a experimentação está presente nas aulas da 

maioria dos professores. Isso mostra desde já sua importância, e seu caráter quase 

indispensável. Somente 8 professores declararam não ter o costume de realizar 

atividades experimentais e, realizando uma análise mais profunda, somente 6 deles 

são professores de escolas públicas.  

Questão 3) Se sim, com que frequência os experimentos são/eram realizados? 

(Gráfico 3) 

81 respostas 

   

 

Gráfico 3 - Resultado referente a 3ª questão do questionário de diagnose 

Fonte: Autora 

  

 Como mostram os resultados do Gráfico 3, a maior parte dos professores dão 

importância para a realização de experimentos com as turmas. As maiores 

porcentagens, somadas, nos dão um índice de 66% de professores que realizam 

experimentos com uma periodicidade razoável e palpável – uma vez por mês ou uma 

vez por bimestre. A partir dessa periodicidade, foi possível analisar e estipular quantos 

experimentos estariam disponíveis na apostila a ser construída. Foi definida a 

quantidade de oito experimentos para compor a apostila, que podem ser distribuídos 

de forma a serem realizados uma vez por bimestre ou uma vez por mês, de acordo 

com a disponibilidade de tempo que pode ser investido nessas atividades. 
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Questão 4) Você acredita que há obstáculos para a realização de experimentos em 

sala de aula? Se sim, cite-os abaixo: (Gráfico 4) 

84 respostas 

 

Gráfico 4 - Resultado referente a 4ª questão do questionário de diagnose 

Fonte: Autora 

   

 A partir dos resultados do Gráfico 4, foi realizada uma avaliação mais profunda 

levando em consideração os resultados anteriores. Dentre os 6 professores de 

escolas públicas que responderam anteriormente que não costumavam realizar 

experimentos em sala de aula, 100% dos mesmos apontaram a falta de equipamentos 

de laboratório e reagentes como um obstáculo para a realização das atividades.  Além 

disso, também citaram, principalmente, a ausência de espaço adequado e tempo.  

 Analisando o gráfico numa menor escala, todos os obstáculos sugeridos 

ganharam uma quantidade significativa de votos. Isso significa que mesmo os 

professores que realizam experimentos não acham que é uma tarefa tão simples de 

ser feita. Além disso, dentro do item “outros”, também foi ressaltado a falta de tempo 

de aula, propriamente. Em muitos casos, os professores possuem somente um tempo 

semanal com suas turmas, o que dificulta na realização de atividade que saiam 

minimamente do planejamento. Além disso, também foi pontuada a falta de 

funcionários/técnicos para auxiliar as aulas e fazer a limpeza do ambiente após a 

atividade.  
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Questão 5) Durante o ensino remoto, você realizou algum experimento com/para sua 

turma? (Gráfico 5) 

89 respostas 

 

 

Gráfico 5 - Resultado referente a 5ª questão do questionário de diagnose 

Fonte: Autora 

 

 Os resultados presentes no Gráfico 5 mostram que o ensino remoto pode ser 

mais cansativo do que parece para o professor. É possível fazer essa avaliação ao 

comparar com a porcentagem da segunda pergunta, onde 91% declararam ter 

costume de realizar experimentos com seus alunos. Houve uma queda de 45%, que 

podemos alocar na falta de tempo para adaptar experimentos para serem feitos online, 

visto que os professores tiveram que mudar todo o seu método de ensino para dar 

aulas de forma remota e continuam tendo que se adaptar. 

 
Questão 6) Você acredita que experimentos podem facilitar a aprendizagem do aluno? 

(Gráfico 6) 

89 respostas  

 

 
Gráfico 6 - Resultado referente a 6ª questão do questionário de diagnose 

Fonte: Autora 
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Questão 7) Você teria interesse em uma mini apostila com experimentos acessíveis 

para realizar com as turmas? (Gráfico 7) 

89 respostas 

 

 

Gráfico 7 - Resultado referente a 7ª questão do questionário de diagnose 

Fonte: Autora 

 

 As respostas das perguntas 6 e 7 serviram de maior incentivo para a confecção 

da apostila. Mediante respostas anteriores, já era possível concluir a importância a 

necessidade da experimentação no ensino de química. A unanimidade sobre este 

método facilitar o aprendizado, conforme mostra o Gráfico 6, torna essa importância 

ainda mais evidente. O grande interesse dos professores na apostila, como 

constatado no Gráfico 7, mostra a baixa oferta desse material entre os professores de 

química, principalmente de forma gratuita.  

 Portanto, pretendo contribuir com o ensino dos alunos, mas, em especial, com 

a motivação dos professores para a realização desse tipo de atividade. O foco é 

disponibilizar uma apostila compacta, com experimentos adaptados para locais sem 

ambiente laboratorial – que possam ser realizados com objetos caseiros – e, também, 

que os reagentes sejam todos de fácil obtenção e baixa periculosidade. O objetivo é 

disponibilizá-la aos professores que demonstraram interesse e, posteriormente, deixar 

que ela seja difundida entre os demais. 

 Além das perguntas diretas, no questionário também possibilitou os 

professores a deixarem um comentário. Vale expor aqui alguns desses comentários e 

refletir em cima dos mesmos. O tempo todo, os professores do Ensino Médio são 

cobrados e pressionados a utilizarem estratégias pedagógicas diferentes, de forma a 

tentar estimular o aluno a ter um maior prazer de estudas, mas muitas vezes os alunos 

desvalorizam as aulas práticas por serem “diferentes” e acreditarem que não tem 
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relação com as provas. Um comentário foi realizado nesse sentido: 

“Acredito que se a experimentação fosse vivenciada desde o Ensino 
Fundamental, teríamos mais facilidade. A minha experiência pessoal é 
muito ruim com a experimentação, pq meus alunos chegam no Ensino 
Médio sem a prática da experimentação, então, para eles, a 
experimentação é um momento atípico, que não agrega, a dita "aula 
diferente". E até desmistificar isso e incorporar a experimentação como 
uma aula "normal" que está atrelada à teoria, demora muito tempo.”  

  

 Portanto, além dos obstáculos já existentes para a realização da 

experimentação no Ensino Médio, este professor levantou uma questão interessante, 

onde essa falta de interesse pode ser, também, “cultural”. Quanto menos atividades 

experimentais forem realizadas, menos os alunos estarão familiarizados e 

interessados com tal prática. 

 Outros professores, ainda, citaram a dificuldade de lidar com o próprio sistema 

de ensino:  

“O ensino nunca foi prioridade no Brasil, com o novo ensino médio as aulas 
que já eram poucas foram reduzidas, uma aula de química por semana, 
praticamente impossível dar a aula na teoria e também na prática.” 
 
“Infelizmente a rede onde atuo consome meus tempos de planejamento 
com coisas burocráticas e tenho priorizado esse tempo para a montagem 
das aulas em sala.” 

  

 Por mais que os comentários acima estejam relacionados com a falta de tempo, 

obstáculo já abordado anteriormente no questionário, eles trazem motivos mais 

concretos em relação à falta de tempo. Conforme já citado anteriormente, a carga 

horária de química no currículo, cada vez mais reduzida com o passar dos anos, 

impede que o professor explore outros métodos de aprendizagem e, assim, estimula 

a implementação de um ensino mais tradicional. E por outro lado, o tempo exigido 

pela burocracia do sistema de ensino pressiona e limita o professor a realização de 

uma prática docente também cada vez mais restrita ao esperado no método 

tradicional. 

  

6.2 – Confecção da apostila 

 Foram escolhidos oito experimentos para constituir a apostila (apêndice II), de 

acordo com a frequência de realização de atividades práticas pelos professores, 

coletada a partir da diagnose. 
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 A apostila foi pensada para servir como material didático completo. Desta 

forma, além da adaptação dos materiais e reagentes para que o experimento possa 

ser realizado em escolas sem estrutura e sem muita verba, ela também conta com 

algumas figuras que esclarecem a montagem da prática. Além dos suportes, foi 

pensado em um outro diferencial: além dos conteúdos que podem ser trabalhados 

através de cada atividade, foi disponibilizado também a forma como esses conteúdos 

podem ser abordados em cada contexto. Por isso, ao final de cada experimento, há o 

tópico de “possíveis abordagens”, que lista direcionamentos que os professores 

podem realizar com seus alunos.  

 Todos os experimentos listados foram aplicados presencialmente, em um 

colégio sem estrutura laboratorial, a fim de verificar a eficácia dos experimentos 

quanto a ensino dos conteúdos químicos. Foi realizado um questionário (apêndice III) 

para coletar feedbacks quanto às aulas experimentais realizadas, que foi respondido 

pelos alunos. Os resultados seguem abaixo: 

Questão 1) Você ficava animado(a) para ter aulas de laboratório? (Gráfico 8) 

19 respostas 

 

 
Gráfico 8 - Resultado referente a 1ª questão do questionário destinado aos alunos 

Fonte: Autora 

 A partir da unanimidade das respostas expostas no Gráfico 8, já é possível 

perceber um forte contraste com o que professores costumam ver ou ouvir pelos 

corredores. As aulas de química (e outras disciplinas na área de ciências da 

natureza) costumam ser as mais evitadas pelos alunos. Escutar de um estudante 

que ele gosta de química já é raro, imagina ele se sentir animado para as aulas. 

Esse resultado mostra que a experimentação incentiva o aluno a desenvolver o gosto 

pela área. 
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Questão 2) Você acredita que as atividades facilitaram o desenvolvimento de 

conteúdos científicos? (Gráfico 9) 

19 respostas 

 

 
Gráfico 9 - Resultado referente a 2ª questão do questionário destinado aos alunos 

Fonte: Autora 

  

 O resultado também unânime exposto no Gráfico 9, mostra que os 

experimentos realizados cumprem com a proposta da BNCC – Base Nacional 

Comum Curricular – quando se trata do ensino de ciências para o Ensino Médio. A 

BNCC propõe o objetivo de estimular o letramento científico do discente para que 

ele possa apresentar maior criticidade e compreensão do mundo que o cerca 

(BRASIL, 2018). A experimentação atinge seu papel de acordo com Ural (2016), que 

fala sobre desenvolver compreensão relacionada ao conteúdo científico, habilidades 

de resolução de problemas, habilidades de processos científicos e compreensão da 

natureza da ciência. 
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Questão 3) A partir da sua vivência, você acredita que a realização de experimentos: 

(Gráfico 10) 

19 respostas 

 

 
Gráfico 10 - Questão 3 do questionário destinado aos alunos 

Fonte: Autora 

 A partir das respostas mostradas no Gráfico 10, é possível perceber que a 

apostila serve como um material didático adequado para o professor, visto a reação 

dos alunos. Os experimentos disponibilizados não somente irão otimizar o tempo 

semanal dos professores – que é o principal objetivo deste trabalho – como também 

proporcionará aulas interativas e interessantes para os alunos. É de grande 

importância ministrar aulas e atividades que gerem a interação entre os alunos, para 

que os mesmos possam, entre si, propor seus questionamentos e respondê-los com 

suas próprias conclusões. 

 Além das respostas padronizadas acima, os alunos puderam também se 

expressar a partir de comentários livres. Foram obtidos somente comentários 

positivos que mostram que os discentes gostaram bastante de viver a 

experimentação. Foram selecionados alguns comentários que falam um pouco mais 

detalhadamente sobre a experiência: 

“Sempre que íamos para a aula de laboratório era uma felicidade para todo 
mundo. Além de ser uma hora que nós acabávamos nos descontraindo um 
pouco do sistema quadro-aluno-professor, era sempre uma ansiedade sobre 
qual experiência a gente iria colocar em prática dessa vez. Sinto muita falta 
disso nas aulas onlines, a Manu sempre fazia questão de também perguntar 
pra gente o que a gente tinha interesse em aprender e sempre que possível 
a gente realizava. Era um meio termo entre socialização entre a gente e 
aprendizado. Ainda tenho algumas experiências guardadas em casa por que 
era sempre uma aula que eu me interessava muito e querendo ou não, 
acabava prestando atenção e tendo rendimento muito maior do que em 
outras aulas, sempre aprendendo mais um pouco e entendendo mais como 
muitas coisas realmente funcionam.” 
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“As aulas de laboratório eram sempre muito interativas e nos faziam 
questionar o por quê do experimento dar aquele resultado, nos levando a uma 
maior conexão com a matéria e a busca pelo saber. Também trazia o trabalho 
coletivo entre os alunos e a comunhão de conhecimentos. As aulas eram 
sempre muito produtivas.” 
 
“Incríveis, sempre amei ter aula de laboratorio e ficava muito animado pois 
acho que é uma experiência que nem todo mundo tem, e é única.” 
 
“Era sempre a melhor aula da semana, deixava as coisas mais leves e era 
muito interessante.” 

 

 A partir de todos os resultados obtidos com o questionário, inclusive os 

comentários acima, é possível perceber que os experimentos e metodologia 

propostos na apostila são eficazes no ensino de química.  As respostas mostram 

que a apostila é um instrumento capaz de contribuir para o processo de ensino-

aprendizagem dos conteúdos químicos, facilitando o entendimento de conceitos 

abstratos e fazendo com que o aluno enxergue maior proximidade entre seu 

conteúdo e a ciência. 

 

6.3 – Disponibilização da apostila 

 No primeiro formulário respondido pelos professores – questionário de 

diagnose –, foi-lhes solicitado o e-mail, de forma voluntária. Foram obtidos 82 

endereços de e-mail, e o objetivo era de disponibilizar a apostila aos que 

demonstraram interesse em utilizá-la.  

 Inicialmente, somente uma cópia da apostila – com marca d’água – foi  

compartilhada com os e-mails, junto a um novo formulário (apêndice VI) que tinha o 

objetivo de coletar feedbacks sobre a apostila. Entretanto, desses 82 e-mails, somente 

11 professores  responderam o formulário. Já era esperado um número baixo de 

respostas, já que havia a necessidade do professor abrir o e-mail, abrir a apostila em 

anexo, realizar uma leitura com atenção e, após, responder o questionário. Há alguns 

motivos possíveis para a baixa adesão: o professor pode ter deixado um e-mail que 

não utiliza muito, pode não ter o costume de olhar o e-mail, pode ter visto e pensado 

em responder depois – e esquecido por correrias do dia a dia –, ou até mesmo estar 

com problemas de saúde ou com familiares nessa situação, visto o cenário que está 

sendo vivenciado. E também há os motivos mais simples: falta de tempo, em geral, e 

possuir outras prioridades no momento. Mesmo com o baixo número de respostas, 
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segue abaixo o resultado:  

Questão 1) Os experimentos e seus materiais, de maneira geral, foram bem 

adaptados para serem realizados em colégios sem laboratórios? (Gráfico 11) 

11 respostas 

 

 
Gráfico 11 – Resultado referente a 1ª questão da coleta de feedbacks 

Fonte: Autora 

 

Questão 2) Os materiais e reagentes necessários são de fácil obtenção? (Gráfico 

12) 

11 respostas 

 

 

Gráfico 12 - Resultado referente a 2ª questão da coleta de feedbacks 

Fonte: Autora 

  

 O resultado dos Gráficos 11 e 12 validam a apostila como material pedagógico 

acessível. Confirma que os materiais necessários foram bem adaptados de forma que 

os professores conseguem realizar os experimentos e escolas sem estrutura 

laboratorial e poder de aquisição de reagentes profissionais.  
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Questão 3) Você acha que o fato de as possíveis abordagens já estarem listadas ao 

final de cada experimento facilita e direciona positivamente a aplicação do mesmo? 

(Gráfico 13) 

11 respostas 

 

 

Gráfico 13 - Resultado referente a 3ª questão da coleta de feedbacks 

Fonte: Autora 

 

 

Questão 4) Os experimentos são coerentes com os conteúdos propostos? (Gráfico 
14) 
11 respostas 

 

 

Gráfico 14 - Resultado referente a 4ª questão da coleta de feedbacks 

Fonte: Autora 

  

 Dos 11 professores que responderam o questionário, um único docente 

respondeu negativamente as questões referentes aos gráficos 13 e 14. O feedback 

apresentado foi o seguinte: 
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“Os experimentos são simples e os materiais são de fácil obtenção, o 
que ajuda muito em relação aos lugares mais carentes. O que faltou, 
ao meu ver, foi um direcionamento maior para qual público se destina 
essa apostila. A proposta é boa, para um trabalho de conclusão de 
curso é excelente, mas você poderia dispor de mais tempo depois de 
sua defesa para aprimorar seu material. Algumas sugestões ficaram 
soltas. E talvez seria interessante já fazer um roteiro com perguntas 
simples para que possa direcionar melhor o professor que vai usar o 
material.” 

 

 A partir dos pontos apresentados, o docente, mesmo com suas críticas, 

validou os experimentos como meios acessíveis de ensinar química.  

 Sobre o direcionamento ao público, no capítulo 5 deste trabalho – que 

compreende a Metodologia – é explicitado que os experimentos são direcionados ao 

3ª série do Ensino Médio, mas que podem também ser utilizados por professores de 

outras séries. A idéia é não apresentar rigidez na utilização das atividades, 

exatamente por cada professor e escola seguirem um cronograma e didática 

particular.  

 A apostila visa contribuir e otimizar o tempo e trabalho do professor, assim 

como auxiliá-lo, mas dando a ele toda a liberdade para condução dos experimentos 

com as turmas. Para difundir um material pedagógico que seja de livre utilização, é 

necessário levar em consideração as diferentes realidades das escolas, como a 

distribuição dos conteúdos pelo Ensino Médio, que é diferente dependendo da 

proposta pedagógica de cada colégio.  

 O mesmo fundamento pode ser utilizado para o questionamento das 

“sugestões estarem soltas”. A idéia inicial foi, realmente, apresentar perguntas mais 

específicas e diretas para que o professor realizasse ao aluno. Entretanto, foi 

decidido fazer somente um direcionamento dos assuntos e como abordá-los para 

que exista uma conversa interativa entre professor e aluno sobre o experimento e os 

resultados. O direcionamento apresentado de forma menos restrita também garante 

ao professor, como dito anteriormente, maior liberdade para adequar a atividade ao 

perfil de sua turma. Além disso, ao disponibilizar perguntas objetivas, há um maior 

estímulo para procurar a “resposta certa” e não a “procurar respostas”. Assim, as 

abordagens menos diretas proporcionam uma atividade de maior cunho 

investigativo, que melhor contribuir para o desenvolvimento da criticidade do aluno.    
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 Portanto, as sugestões são válidas quando o objetivo for construir uma 

apostila com um direcionamento mais específico, que seja destinada a uma 

determinada escola ou determinado ano de um colégio, já que é possível prever a 

didática.  

Questão 5) Você utilizaria a apostila? (Gráfico 15) 
11 respostas 

 
Gráfico 15 - Resultado referente a 5ª questão da coleta de feedbacks 

Fonte: Autora 

 
 
Questão 6) Você acredita que a disponibilização de materiais pedagógicos de forma 

gratuita poderia otimizar o trabalho do professor? (Gráfico 16) 

11 respostas 

 
Gráfico 16 -  Resultado referente a 6ª questão da coleta de feedbacks 

Fonte: Autora 

  

 Com todos o Gráfico 15 e 16 expondo a unanimidade das respostas, é possível 

fazer uma relação entre as duas últimas perguntas. Talvez não seja muito comum 

haver uma difusão e compartilhamento de materiais entre professores, mas é possível 

direcionar as respostas para o fato de que a divulgação científica não é tão efetiva no 

nosso país.  

 A maioria dos projetos e materiais pedagógicos são produzidos pela 

comunidade acadêmica, em projetos de iniciação a docência, residência pedagógica, 
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prática e pesquisa educativa – entre outros projetos –, e seus resultados são, 

normalmente, publicados em revistas que o grande público não tem costume de 

consumir. Incluo a classe de professores, que mesmo sendo indivíduos envolvidos 

com educação, se não atuam diretamente com pesquisa, não costumam acessar esse 

tipo de material.   

 Para Caribé (2015), a divulgação científica se define como “[...] processo de 

transmissão de informações científicas e tecnológicas ao grande público, em 

linguagem decodificada e acessível[...]”. Nota-se, então, que existe um hiato presente 

entre a transmissão de materiais pedagógicos produzidos e o grande público – nesse 

caso, os docentes. Há uma demanda docente para materiais e estratégias 

pedagógicas, que poderia ser sanada se os ótimos trabalhos feitos pela comunidade 

acadêmica chegasse às mãos de quem precisa deles no dia a dia.  

 Se todos os professores utilizariam a apostila, significa que estão dispostos e 

abertos a novas metodologias e estratégias pedagógicas. Se todos os professores 

utilizassem a apostila – assim como outros materiais desenvolvidos –, é possível que 

ocorresse uma melhora significativa na educação brasileira. Por enxergar, a partir dos 

Gráficos 15 e 16 que a demanda existe, faço ainda mais questão de disponibilizar 

gratuitamente o material que está sendo confeccionado.  

 Para finalizar, os professores também puderam deixar comentários livres, não 

obrigatoriamente. Os comentários foram positivos, com exceção do já mencionado 

anteriormente que sugeria algumas adaptações.  

“Parabéns pelo seu trabalho! Facilita muito o trabalho o professor. 
Obrigada!” 
 
“O trabalho está muito bem feito!” 
“Parabéns” 
 
“Parabéns pela iniciativa! Muito bacana o trabalho.” 
 
“Importante seu trabalho, auxiliará professores iniciantes a tornarem 
as aulas de química mais interessantes. São experimentos bastante 
conhecidos, eu já os utilizo nas minhas aulas, pois leciono há mais de 
20 anos. O fato de estar tudo bem organizado em uma apostila é válido 
para incentivar a utilização pelos docentes. Parabéns.” 
 
“Muito boa a sua monografia, Emanuelle! Certamente vai facilitar a 
vida de muitos professores que não têm um laboratório e que 
gostariam de realizar experimentos e tornar as aulas mais atrativas. 
Parabéns!!!” 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A “Apostila de atividades experimentais para o ensino de química para Ensino 

Médio” foi construída a fim de facilitar seu trabalho e incentivar a utilização da 

experimentação no Ensino Médio, além de proporcionar aos alunos a oportunidade de 

vivenciarem atividades experimentais durante sua aprendizagem. 

 O projeto consistiu em disponibilizar um apanhado de experimentos que, em 

quantidade, concordasse com a frequência de aulas experimentais realizadas pelos 

professores com suas turmas. O foco era adaptar os experimentos de forma que os 

materiais e reagentes necessários fossem de fácil obtenção, que pudessem ser 

encontrados em mercados e afins. A adaptação foi a parte mais importante do projeto, 

já que não adiantaria dispor uma gama de atividades que precisassem de vidrarias 

caras e reagentes específicos se grande parte das escolas não dispõe desses 

recursos – e com isso, esses materiais não favorecem a democratização do ensino de 

química. 

 A partir das respostas dos professores obtidas com os questionários 

disponíveis no apêndice I e apêndice IV e das respostas dos alunos obtidas com o 

questionário disponível no apêndice III, é possível concluir que o objetivo geral deste 

trabalho – contribuir com a atuação do professor de química de modo a otimizar seu 

tempo de trabalho, incentivar a realização de aulas experimentais de química e reduzir 

a reprodução do ensino de química como uma disciplina teórica, expositiva e cheia de 

fórmulas pretende-se despertar maior interesse, motivar e melhorar o desempenho 

dos alunos do ensino médio na disciplina de química através de uma metodologia 

construtivista e de aprendizagem significativa baseada na experimentação – foi 

alcançado.  

 Os comentários livres – que tanto professores quanto alunos puderam enviar 

através dos formulários – contribuem também para o alcance dos objetivos 

específicos, como “elaborar uma apostila de experimentos químicos com abordagem 

construtivista”, “elucidar, na apostila, experimentos didáticos usando materiais de 

baixo custo e de fácil acesso” – confirmado principalmente pelas respostas expostas 

nos gráficos 11 e 12 –, “incentivar o ensino de química como uma ciência experimental 

no Ensino Médio”, “contribuir para aprendizagem significativa de química através do 

uso de experimentos químicos” e “desconstruir a forma unidirecional e mecânica de 
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ensino”. 

 Com a finalização deste trabalho, espero que a apostila seja compartilhada 

entre os professores para que a experimentação seja cada vez mais  acessível e 

presente nas aulas de química das nossas escolas, enfatizando sua importância com 

base no fato de que a química é uma disciplina experimental.  
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APÊNDICE I 

 

Antes de definir os experimentos e começar a confecção da apostila, foram 

coletadas respostas, através do Google Forms, de professores de química de ensino 

médio a fim de entender melhor o perfil experimentalista dos mesmos. Foram 

realizadas as seguintes perguntas: 

1) Você atua/atuou como professor em escola: (múltipla resposta) 

(  ) Pública 

(  ) Privada 

 

2) Você costuma(va) realizar experimentos durante as aulas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3) Se sim, com que frequência os experimentos são/eram realizados? 

(  ) Toda semana 

(  ) Uma vez por mês 

(  ) Uma vez por bimestre 

(  ) Uma vez por semestre 

 

4) Você acredita que há obstáculos para a realização de experimentos em sala 

de aula? Se sim, cite-os abaixo: 

(  ) Falta de equipamentos de laboratório e reagentes 

(  ) Falta de tempo para elaboração de aulas práticas 

(  ) Desvalorização das aulas práticas, causada pela ideia de que não 

contribuem para o vestibular. 

(  ) Ausência de espaço adequado 

(  ) Outro:____________________ 

 

5) Durante o ensino remoto, você realizou alguma experimento com/para sua 

turma? 

(  ) Sim 

(  ) Não 
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6) Você acredita que experimentos podem facilitar a aprendizagem do aluno? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7) Você teria interesse em uma mini apostila com experimentos acessíveis para 

realizar com as turmas? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

8) Se possível, deixe seu e-mail: 

 

9) Comentário/observação: 
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1 – APRESENTAÇÃO  

 Percebi, pela minha experiência em sala de aula como estagiária, monitora e 

professora de química, que o tempo utilizado pelo professor fora de sala de aula para 

planejamentos é bastante significativo. Em especial, a partir de minha experiência 

como professora de laboratório do Ensino Fundamental II, o tempo consumido para 

planejar uma aula prática é ainda maior. Isso se deve à necessidade de adequar as 

atividades experimentais com o conteúdo das aulas expositivas e também ao fato de 

encontrar atividades que não necessitem de estrutura laboratorial – já que a maioria 

dos colégios, como o que eu lecionava, não possui laboratórios. Como se não 

bastasse os impedimentos pedagógicos e estruturais, há também a burocracia de 

obter a permissão do departamento financeiro da escola para comprar as matérias 

primas necessárias aos experimentos.  

 A partir desta vivência, identifiquei uma possível carência do professor em ter 

acesso a materiais pedagógicos já planejados, que auxiliem na condução da aula e 

economizem seu tempo de confecção, em especial, para atividades experimentais. A 

química, que é uma ciência classificada como experimental, precisa da presença 

deste tipo de atividade em seu processo de ensino-aprendizagem para que sua 

concepção  entre aqueles que a estudam, seja aprimorada. 
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2 – OBJETIVOS  

 Esta apostila foi confeccionada com o objetivo de facilitar e motivar o professor 

na realização de experimentos em sala de aula. Todos os experimentos visam superar 

os principais obstáculos encontrados para suas aplicações, tais  como a necessidade 

de laboratório, de vidrarias, de reagentes e o tempo de planejamento. Em cada prática, 

você encontrará materiais caseiros e reagentes que podem ser obtidos em mercados 

ou farmácias. Além disso, você contará também com sugestões de abordagens e 

questionamentos a serem realizados com os alunos. É importante ressaltar que as 

aulas expositivas não perdem sua importância neste contexto. 

 Nesta apostila, são disponibilizados oito experimentos que podem funcionar 

como agentes motivadores do aprendizado de química, que se enquadram nas 

características expostas acima. 

2.1 – Proposta de utilização 

 Em cada experimento, é possível observar os tópicos “materiais”, 

“procedimento”, “resultado esperado” e “possíveis abordagens”. A apostila serve de 

apoio para a condução da aula, portanto, o professor lê e repassa, de forma interativa, 

para os alunos. Os materiais e procedimentos podem ser informados aos alunos antes 

do início da prática, de forma a familiarizá-los com a atividade. O importante é que o 

aluno tenha alguma idéia e direcionamento da atividade, mas nunca esteja preso ao 

passo a passo de um procedimento imutável. A intenção é dar aos alunos alguma 

liberdade na realização do experimento, a fim de que eles possam testar suas 

hipóteses e questionamentos sobre as atividades, mas sempre sob supervisão do 

professor. Ressalto ainda, que antes do resultado esperado, cabe uma conversa 

reflexiva com os discentes para que eles possam expor o que acham que irá 

acontecer, os motivos e outras hipóteses. 

 As possíveis abordagens listadas ao final de cada atividade podem ser 

realizadas informalmente, numa conversa ou até mesmo durante o experimento, e, 

posteriormente, alguns dos questionamentos podem ser aproveitados como forma 

e/ou parte de uma avaliação. 

Espero que todo o conteúdo disponibilizado na apostila contribua de forma 

positiva no trabalho dos professores, que dela disfrutarem. 
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3 – NORMAS DE SEGURANÇA 

 É importante ressaltar que, ainda que os experimentos não lidem com fogo e 

reagentes perigosos, é necessário ter alguns cuidados durante os procedimentos: 

 Manter o local da prática sempre organizado; 

 Não ingerir nenhum dos itens alimentícios e outras substâncias 

utilizados no procedimento; 

 Estar atento e evitar distrações durante a atividade; 

 Não levar nenhum dos reagentes aos olhos ou proximidades; 

 Realizar os experimentos de cabelo preso. 

 Lavar imediatamente com água abundante qualquer local que apresente 

irritação ao entrar em contato com algum reagente. 

 Não gritar, correr, dormir ou ter conversas paralelas durante a realização 

do experimento. 

As instruções de segurança acima devem ser informadas aos alunos a fim de evitar 

acidentes durante a aula. Em caso de algum problema, o professor deve ser informado 

imediatamente. 
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4 – EXPERIMENTOS  

4.1 – Estufando balão 

Temáticas que podem ser abordadas: 

 

 

Materiais: 

Garrafa pet; 

Bicarbonato de sódio (Fermento); 

Vinagre; 

Bexiga; 

Água quente; 

Água gelada. 

 

Procedimento: 

1. Colocar o vinagre na garrafa. 

2. Adicionar o bicarbonato dentro da bexiga. 

3. Colocar a bexiga rapidamente na extremidade da garrafa, como mostra a Figura 1. 

Ter cuidado para o bicarbonato não cair dentro da garrafa (não tem problema se cair 

um pouco).  

4. Segurar a bexiga de forma que o bicarbonato caia dentro da garrafa. 

5. Observar a bexiga encher. 

Figura 1: Esquematização do experimento. 

 

Fonte: https://educador.brasilescola.uol.com.br/ 

 

 

Reações químicas Cinética química Funções inorgânicas 
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Resultados esperados: 

  No primeiro experimento, quando o vinagre (ácido acético) entra em 

contato com o bicarbonato, ocorre uma reação química que libera gás, neste caso, o 

gás carbônico (Eq. 1). É possível comprovar a produção do gás pelo enchimento do 

balão. 

NaHCO3(aq) + CH3COOH(aq) → CH3COONa(aq) + CO2(g) + H2O(l)     (Eq. 1) 

  Nos experimentos realizados com a água, é possível verificar a 

decomposição do bicarbonato de sódio com a água quente. 

2NaHCO3(s) → 2Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(l)     (Eq. 2) 

 

Possíveis abordagens: 

 Identificação de formação de gás. 

 Funções inorgânicas dos reagentes envolvidos. 

 Classificações das reações químicas envolvidas e balanceamento. 

 Reflexão em torno da acidez do vinagre (qual ácido está na composição; 

toxicologia; questionamento sobre a ideia de que todo ácido corrói). 

 Comparação dos resultados dos procedimentos com água fria e água quente 

(cinética química). 

 Fatores que influenciam a velocidade da reação. 
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4.2 – Mudança de pH com repolho roxo 

Temáticas que podem ser abordadas: 

 

 

Materiais: 

1 Repolho roxo; 

Água; 

Limão; 

Refrigerante de limão; 

Bicarbonato de sódio; 

Vinagre; 

Água sanitária; 

Álcool; 

Béqueres – ou copos transparentes; 

Faca; 

Adesivos ou papel e durex. 

 

Procedimento: 

1. Preparo do suco de repolho roxo: Cortar o repolho, colocar para ferver por 20 

minutos com água ou bater no liquidificador com água. Se não for possível prepará-lo 

antes do experimento, o ideal é prepará-lo na véspera da atividade e mantê-lo na 

geladeira para não sofrer decomposição. 

2. Colocar cada reagente num copo diferente. Identificar os copos colando o adesivo 

ou um pedaço de papel com o nome de cada reagente presente. 

3. Adicionar suco de repolho roxo em cada copo. Primeiro no copo com água, depois 

no copo com limão, e assim em diante. 

 

Resultados esperados:  

 A adição do repolho roxo vai causar alteração da cor da substância do copo, 

de acordo com o seu pH. A Figura 2 pode ser utilizada como um direcionamento das 

cores a serem obtidas, mas não necessariamente essa escala será igualmente 

reproduzida. 

 

Ácidos e bases Química ambiental Funções orgânicas Indicadores          pH 
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Figura 2: Escala de cores de pH pelo método do repolho roxo. 

 

Fonte: https://www.saberatualizado.com.br/ 

 

Possíveis abordagens: 

 Explorar a noção de ácidos e bases e realizar uma escala de cores (a figura 

acima não seria disponibilizada inicialmente). 

 Reflexões em torno do caráter dos alimentos que consumimos – é possível uma 

abordagem de doenças, como a gastrite o refluxo. 

 Noções sobre o descarte indevido de substâncias químicas na natureza. 

 Neutralização das soluções produzidas no experimento para o descarte. 

 Trabalhar funções orgânicas através da estrutura dos reagentes utilizados. 

 Mecanismo de funcionamento de indicadores ácido-base. 
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4.3 – Construindo moléculas 

Temáticas que podem ser abordadas: 

 

 

Materiais: 

Jujubas de cores diferentes; 

Palitos de dente. 

 

Procedimento:  

1. Designar cada cor de jujuba para um átomo diferente. 

2. Ligar os doces através do palito até formar a molécula (ver Figura 3). 

 
Figura 3: Moléculas feitas de jujuba. 

 

      
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FGprfxDJ6dE&t=1s 

 

Observação: Utilizar uma tabela periódica durante o experimento para explicações 

sobre elétrons de valência, famílias, entre outros. 

Vamos construir moléculas de acordo com suas geometrias: 

Linear (CO2) 

Angular (H2O) 

Trigonal plana (BF3) 

Piramidal (NH3) 

Tetraédrica (CH4) 

 

 

 

 Geometria molecular Funções inorgânicas/orgânicas  Biomoléculas 



 
 

61 
 

Resultados esperados: 

 Montagem de diferentes moléculas, orgânicas e/ou inorgânicas, realizada a 

partir do conhecimento da tabela periódica, princípios das ligações químicas e pares 

de elétrons não ligantes. O experimento permite a melhor visualização das geometrias 

moleculares. 

 

Possíveis abordagens: 

 Dividir em grupos e fazer uma competição de qual consegue montar mais 

moléculas (pré-determinadas) em menor tempo. 

 Dividir as moléculas a partir da sua geometria. 

 Explorar o conceito do carbono tetravalente, a partir de “estruturas em bastão”. 

 Demonstrar similaridades estruturais entre moléculas de mesma função. 

 Explorar a interdisciplinaridade com a biologia a partir da construção de 

biomoléculas. 
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4.4 – Decantação 

Temáticas que podem ser abordadas: 

 
 
 
Materiais: 

1 garrafa pet (qualquer tamanho); 

Óleo ou azeite; 

Água; 

Faca ou tesoura ou um objeto pontiagudo; 

1 recipiente qualquer (béquer, copo, pote). 

 

Procedimento: 

1. Adicionar o óleo ou o azeite e a água na garrafa pet.  

2. Posicione a garrafa de cabeça para baixo e espere os líquidos ficaram bem 

divididos, como na Figura 4. 

 
Figura 4: Esquematização do segundo passo do procedimento. 

 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FacX_PnrysE 
 
 

3. Realizar um furo na tampa da garrafa e deixar o líquido mais denso escorrer. Use 

o recipiente para coletar o líquido. Veja a Figura 5. 

 
 
 
 
 

  Misturas Densidade Tratamento de água Polaridade 
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Figura 5: Como realizar o furo na tampa da garrafa. 
 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FacX_PnrysE 
 

4. Após a última gota deste líquido cair, tampar o furo da tampa com o dedo, como 

mostra a Figura 6. 

Figura 6: Como tampar o furo na tampa da garrafa 
 

 
 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=FacX_PnrysE 

 

 

Resultados esperados: 

 O líquido mais denso escoará primeiro da garrafa e, assim, se depositará na 

parte de baixo. Ao tampar o buraco com o dedo, após a última gota do líquido mais 

denso, a separação da mistura foi realizada com sucesso. 

 

 

Possíveis abordagens: 

 Diferença de densidade. 

 Classificação de misturas (homogêneas e heterogêneas). 

 Motivo de a mistura “água-óleo” ser bifásica (polaridade). 
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 Fundamento da técnica de separação de misturas decantação e outras 

misturas que podem ser separadas pelo método. 

 Reflexão em torno do tratamento de água, onde a decantação atua como 

um processo natural, sendo uma das etapas do processo. 
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4.5 – Faça um arco-íris 

Temáticas que podem ser abordadas: 

 

 

Materiais: 

5 béqueres - ou copos transparentes*; 

Pó de gelatina de 4 cores diferentes;  

Água; 

Açúcar; 

Colher; 

Pipeta (ou conta gotas); 

Laser (opcional). 

 

Procedimento: 

1. Colocar gelatina de cores diferentes em cada um dos quatro copos e adicionar água 

para dissolver. Deixe um copo vazio. 

2. Adicionar açúcar nos copos com gelatina, cada vez aumentando a quantidade de 

açúcar. No primeiro copo não coloque açúcar, no segundo copo uma colher de açúcar, 

no terceiro duas colheres e no quarto três colheres. No quarto copo, não adicione 

açúcar. 

3. Colocar um pouco de cada líquido (gelatina já dissolvida) no copo que está vazio, 

com o auxílio da pipeta/conta-gotas, bem devagar para não se misturarem. A ordem 

de adição deve ser da gelatina que contém mais açúcar, e ir diminuindo até chegar a 

gelatina que não possui açúcar.   

Sugestão: Adicionar os líquidos, gota a gota, pela parede do copo, com o mesmo 

levemente inclinado, como mostra a Figura 7. 

 

 

 

 

 

   Densidade    Efeito Tyndall Soluções    Propriedades coligativas 
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Figura 7: Posição do copo para adicionar os líquidos gota a gota. 

 

 

Fonte: https://vestibular.uol.com.br/  

 

4. Se houver laser, comparar sua incidência no copo com gelatinas e num copo só 

com água. 

 

Resultados esperados: 

 Se os líquidos forem adicionados corretamente, o seu copo ficará como na 

Figura 8. 

Figura 8: Resultado esperado do experimento 
 

 
 

Fonte: https://manualdomundo.uol.com.br/ 
 

Possíveis abordagens: 

 Como a adição de solutos interfere na densidade. 

 Diferença das concentrações de açúcar nas diferentes gelatinas. 

 Escala de densidade entre as cores. 

 Explorar a ebulioscopia (aumento da temperatura de ebulição) a partir 

da adição de açúcar – é possível abordar a classificação de solutos como 

iônicos ou moleculares. 

 Analogia à adição de sal no cozimento do macarrão. 

 Comparar o comportamento do feixe do laser (explorar o Efeito Tyndall). 

*Para a exploração do Efeito Tyndall, os copos devem ser de vidro. 



 
 

67 
 

4.6 – Por trás das cores 

Temáticas que podem ser abordadas:  

 

 

Materiais: 

Canetinhas de várias cores; 

Papel de filtro (de café); 

1 régua pequena ou lápis; 

1 béquer - ou copo transparente; 

Álcool; 

Tesoura. 

 

Procedimento: 

1. Recortar vários retângulos (compridos) de papel de filtro (Figura 9), que caibam 

verticalmente dentro do copo. 

2. Desenhar uma bolinha com a canetinha próxima a extremidade de cada um desses 

retângulos (em cada retângulo, uma cor diferente), como exemplifica a Figura 9. 

 
Figura 9: Preparação da amostra para o experimento. 

 

 
 

Fonte: https://manualdomundo.uol.com.br/  

 

3. Colocar 1cm (altura) de álcool no copo.  

4. Prender os retângulos de papel na régua/lápis (pela extremidade sem canetinha), 

e deixar só a pontinha do retângulo (a ponta que tem a mancha de canetinha) 

encostando no álcool. 

5. Se possível, tampe o copo enquanto ocorre a eluição do álcool pelo papel. 

6. Faça um retângulo por vez devido ao espaço do copo. 

 

   Polaridade    Separação de misturas      Interações intermoleculares 
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Resultados esperados: 

 O álcool será absorvido pelo papel e vai “subindo” por ele. Conforme o álcool 

sobe, a cor da canetinha daquele papel vai se decompor junto, como mostra a Figura 

10.  

Figura 10: Resultado esperado do experimento. 

 

Fonte: https://manualdomundo.uol.com.br/ 

 

Possíveis abordagens: 

 Demonstrar a estrutura do etanol e trabalhar a função orgânica. 

 Hibridização dos átomos carbonos. 

 Substâncias que podem ser separadas por cromatografia e qual seu 

fundamento. 

 Geometria dos átomos de carbono e oxigênio. 

 Discutir a polaridade do etanol e dos corantes. 

 Discutir a fragmentação das cores e a sua relação com a polaridade e 

interações intermoleculares. 
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4.7 – Cores misteriosas 

Temáticas que podem ser abordadas: 

 

 

Materiais:  

Vinagre incolor;  

Água oxigenada 10% (encontrada em farmácias);  

Água;  

1 comprimido de permanganato de potássio (encontrado em farmácias);  

3 béqueres – ou copos transparentes.  

 

Procedimento:  

1. Em um copo colocar 1/3 de água; no outro 1/3 de vinagre; no outro, 1/3 de água 

oxigenada (cuidado para não confundir! Etiquetar os copos). A quantidade de vinagre 

e água oxigenada deve ser a metade da quantidade de água.  

2. Adicionar metade de um comprimido de permanganato de potássio na água e agitar 

até a sua dissolução.  

3. Adicionar o vinagre na mistura de água e permanganato. 

4. No mesmo copo, adicionar a água oxigenada e observar o desaparecimento da cor.  

 

Resultados esperados: 

 A cor roxa da solução se torna incolor. A reação responsável pela descoloração 

do permanganato de potássio (KMnO4) é a redução do íon permanganato (MnO4
-). A 

solução deste íon apresenta uma coloração violeta e quando reage com o vinagre e 

com a água oxigenada, forma o íon manganês II, que é incolor, como é possível 

observar na Equação 3: 

2MnO4
-
(aq) + 6H+

(aq) + 5H2O2(aq)  2Mn2+
(aq) + 8H2O(l) + 5O2(g)     (Eq. 3) 

 

Possíveis questionamentos:  

 Cálculos de nox (manganês, em especial, e outros elementos químicos). 

 Influência do nox na mudança de cor. 

 Agentes oxidantes e redutores da reação (Equação 3). 

     Oxidação/Redução  NOX    Equilíbrio redox 
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 Balanceamento da reação envolvida (Apresentar a reação não-

balanceada – Eq. 4)  

 Como utilizar a oxirredução para evitar decomposição de metais 

(abordar metal de sacrifício – navios e semijoias) 

Reação não balanceada: MnO4-
(aq) + H+

(aq) + H2O2(aq)  Mn2+
(aq) + H2O(l) + O2(g)     

(Eq. 4) 
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4.8 – Corrida da efervescência 

Temáticas que podem ser abordadas:  

 

 

Materiais: 

4 cápsulas de vitamina C efervescente; 

Água fria; 

Água quente; 

2 cronômetros – ou celulares com cronômetros; 

2 béqueres – ou copos transparentes. 

 

Procedimento: 

 O experimento será separado em duas etapas para análise de 2 fatores 

cinéticos: temperatura e superfície de contato. 

 

1) Para avaliar a superfície de contato: 

 Serão utilizados 2 copos com água de mesma temperatura. Em um deles, 

colocaremos a cápsula inteira, e no outro, a cápsula triturada. Acionar os cronômetros 

assim que as cápsulas entrarem em contato com a água e interromper a contagem do 

tempo quando as cápsulas foram totalmente dissolvidas. Comparar os tempos 

obtidos. 

 

2) Para avaliar temperatura: 

 Será utilizado 1 copo de água quente e 1 copo de água fria e, em cada um, 

será adicionada uma cápsula inteira de vitamina C. Acionar os cronômetros assim que 

as cápsulas entrarem em contato com a água e interromper a contagem do tempo 

quando as cápsulas foram totalmente dissolvidas. Comparar os tempos obtidos. 

 

Resultados esperados: 

 No primeiro experimento, a cápsula triturada deve solubilizar mais rápido por 

possuir maior superfície de contato. No segundo experimento, a solubilidade deve 

acontecer mais rapidamente no copo com água quente. 

 Fatores cinéticos  Solubilidade 
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Possíveis abordagens: 

 Discutir sobre o que é solubilidade. 

 Influência da temperatura na velocidade. 

 Influência da superfície de contato na velocidade. 

 Comportamento das moléculas com o aumento da temperatura. 

 Reflexão em torno de partir comprimidos para ingeri-los. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

73 
 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Com a confecção do material em questão, espero atingir o objetivo de contribuir 

com o trabalho do professor reduzindo o tempo destinado a busca por novas 

atividades e métodos. A disponibilização desta apostila está sendo realizada de forma 

gratuita, de forma a democratizar o acesso à materiais pedagógicos.  

 Todos os experimentos desenvolvidos no material obtiveram resultados 

positivos ao serem aplicados com alunos, que relataram animação, ansiedade, além 

de declararem que as atividades estimulavam a interação entre colegas de turma e 

uma maior conexão com a matéria dada previamente através de aulas expositivas. 

 Portanto, entrego nessas páginas uma forma de facilitar e otimizar o trabalho e 

o tempo dos professores, mas também um incentivo a realização de atividades 

experimentais no ensino de química. 
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APÊNDICE III 

 

1) Você ficava animado(a) para ter aulas de laboratório? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2) Você acredita que as atividades facilitaram o desenvolvimento de 

conteúdos científicos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3) A partir da sua vivência, você acredita que a realização de experimentos: 

(  ) Torna a ciência mais real, mais próxima do dia a dia. 

(  ) Incentiva a interação entre os colegas de classe. 

(  ) Estimula os alunos a realizarem questionamentos. 

(  ) Não faz tanta diferença do que ter somente aulas teóricas. 

(  ) Gasta muito tempo que poderia ser melhor investido em aulas expositivas. 

 

4) Fale sobre sua experiência nas aulas de laboratório (pode ser um 

comentário curto). 
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APÊNDICE IV 

 

1) Os experimentos e seus materiais, de maneira geral, foram bem adaptados 

para serem realizados em colégios sem laboratórios? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

2) Os materiais e reagentes necessários são de fácil obtenção? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

3) Você acha que o fato de as possíveis abordagens já estarem listadas ao 

final de cada experimento facilita e direciona positivamente a aplicação do mesmo? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

4) Os experimentos são coerentes com os conteúdos propostos? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5) Você utilizaria a apostila? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

6) Você acredita que a disponibilização de materiais pedagógicos de forma 

gratuita poderia otimizar o trabalho do professor? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

7) Espaço livre para comentários gerais, feedbacks e sugestões: 


