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RESUMO 

 

Indiscutível o fato de que, no ensino fundamental e médio, a experimentação no ensino das 

ciências, quando bem aplicada, desperta o interesse do aprendiz, principalmente, quando tais 

experimentos estão em consonância com a realidade do público em que se trabalha. A 

metodologia cria oportunidade para que os alunos pensem criticamente, em contrário ao 

ensino tradicional, na qual a informação é recebida passivamente, com o único objetivo de 

memorizar e repetir conteúdos. Embora seja interessante a experimentação, tal metodologia 

esbarra em diversas dificuldades contrárias a sua implementação. A construção de laboratórios 

é cara, demanda materiais, laboratorista e, por conta disso e de outros motivos, muitas escolas 

não tomam tal iniciativa para o ensino, inviabilizando desta forma um ensino com um caráter 

empírico. No presente trabalho é proposta uma metodologia que contemple esse caráter 

empírico das ciências, contornando tais dificuldades e viabilizando, consequentemente, sua 

aplicação. Para isso, propõe-se experimentos demonstrativos-investigativos, que uma vez bem 

planejados e conduzidos, possam levar a aprendizagens concretas, sendo uma ferramenta 

poderosa no processo ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: ensino de Química, experimentação, materiais alternativos, baixo custo, 

metodologia. 
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ABSTRACT  

 

An unquestionable is the fact that , in elementary and secondary education, experimentation in 

science, when properly applied, rises the interest of the learner, especially when such 

experiments are consistent with the reality that the public works. This methodology creates 

opportunity for students to think critically, in contrast to traditional teaching, in which 

information is received passively, with the only goal to memorize and repeat contents. 

Although it is an interesting strategy, this methodology runs into several difficulties opposing 

to its implementation. The construction of labs is expensive, material and laboratory 

technician are often demanded, and due to these and other reasons, many schools do not take 

such an initiative for education, thus invalidating one teaching with an empirical character. In 

this work we propose a methodology that addresses this empirical approach to sciences, such 

bypassing difficulties and enabling, consequently, its application. For this, we propose 

demonstractive-investigative experiments, once planned and well conducted, they can lead to 

meaningful learning, being a powerful tool. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: chemistry teaching, experimentation, alternative materials, low cost, 

methodology. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 O modelo tradicional de ensino 

 

No modelo tradicional de ensino os alunos assumem o papel de meros ouvintes de um 

conjunto de informações transmitidas pelo professor, onde o único objetivo é decorar e repetir 

tais informações. Nessa abordagem, o professor tem dificuldades de identificar aprendizagens 

significativas no silêncio dos estudantes. O ato de ensinar é complexo e envolve, por exemplo, 

o desenvolvimento de formas de pensar, de estruturas mentais e, para isso, não basta que o 

professor transmita ao estudante um número enorme de informações [1]. 

 

1.2 Desafios no ensino de Química 

 

É comum o professor ouvir de seus aprendizes perguntas do tipo: - Pra que eu preciso 

saber isso? O que isso vai mudar na minha vida? Vou usar isso em que momento de minha 

vida, já que minha área de interesse não é de Ciências Exatas? São perguntas desconcertantes, 

pois muitas vezes os assuntos em pauta são tão específicos que fogem do cotidiano dos alunos. 

Segundo Valadares [2], um dos grandes desafios para o ensino de Química nos ensinos 

fundamental e médio é a integração do conhecimento escolar e o cotidiano dos alunos. Tal 

dificuldade culmina em apatia e distanciamento entre o professor e seus aprendizes. Essa 

preocupação também se mostra presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) [3], o 

qual menciona: 

 

“[...] a escola, ao tomar para si o objetivo de formar cidadãos capazes 

de atuar com competência e dignidade na sociedade, buscará eleger, 

como objetivo de ensino, conteúdos que estejam em consonância com as 

questões sociais que marcam cada momento histórico, cuja 

aprendizagem e assimilação são consideradas essenciais para que os 

alunos possam exercer seus direitos e deveres. Para tanto ainda é 

necessário que a instituição escolar garanta um conjunto de práticas 

planejadas com o propósito de contribuir para que os alunos se 

apropriem dos conteúdos de maneira crítica e construtiva.” 
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A contextualização no ensino de Química é de vital importância para a formação de 

um cidadão crítico. Deve-se incoporar ao ensino questões relacionados com o meio ambiente, 

política, ética, aspectos sociais e culturais, e não  limitar o ensino a uma simples memorização 

de fórmulas e nomes. 

 

1.3 Experimentar para aprender 

 

Vivemos em um mundo dinâmico, em que transformações químicas e físicas ocorrem 

constantemente, é uma turbulência de fenômenos que ocorrem às nossas vistas, de forma tão 

comum, que passam muitas vezes despercebidos. Desnecessário visitar um laboratório 

sofisticado de Química para vermos uma reação química. Na nossa casa por exemplo, 

podemos observar tais transformações no preparo de um bolo, ou no amadurecimento de um 

fruto ou na sua decomposição. 

É de conhecimento dos professores de ciências o fato da experimentação despertar um 

forte interesse entre alunos de diversos níveis de escolarização. Em seus depoimentos, os 

alunos costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, lúdico, essencialmente 

vinculado aos sentidos. Por outro lado, é comum ouvir de professores a afirmativa de que a 

experimentação aumenta a capacidade de aprendizado, pois funciona como meio de envolver 

o aluno nos temas de pauta [4]. Segundo Hodson [5], os experimentos devem ser utilizados 

visando diferentes objetivos, tal como demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, 

coletar dados, testar hipóteses, desenvolver habilidades de observação ou medidas, adquirir 

familiaridade com aparatos, entre outros. 

 De acordo com Nanni [6], o ensino tradicional deve ser substituído, de forma a 

trabalhar a Química como ciência experimental, vinculada ao dia-a-dia do aluno: 

 

“Como aprender ciências apenas com um quadro e giz e ouvindo a voz 

do professor? Ciência é muito mais que saliva e giz. A importância da 

inclusão da experimentação está na caracterização de seu papel 

investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno na 

compreensão dos fenômenos sobre os quais se referem os conceitos. 

Muitas vezes parece não haver a preocupação em esclarecer aos alunos 

a diferença entre o fenômeno propriamente dito e a maneira como ele é 

representado quimicamente, por exemplo. Mas o que se vê ainda na 
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maioria das escolas são aulas de Física, Química e Biologia meramente 

expositivas, presas às memorizações, sem laboratório e sem relação com 

a vida prática cotidiana do aluno. Essa maneira simplista, ultrapassada 

e, até mesma, autoritária de conceber o processo de ensino, certamente 

não deixa transparecer a complexidade que caracteriza todo o ato de 

ensinar.” 

  

 A experimentação nas aulas de Química tem sido defendida por diversos autores, por 

se tratar de uma ferramenta poderosa quando bem planejada e adequadamente conduzida. 

Uma experimentação investigativa pode gerar aprendizados significativos. Dessa forma, 

segundo Araújo e Abib [7], é indispensável que essa atividade seja conduzida de forma que 

seja permitido o questionamento por parte dos alunos, incentivando-os a buscar explicações 

para os fenômenos e possibilitando assim a elaboração de novas ideias. Segundo Lewin e 

Lomascólo a motivação é privilegiada quando os estudantes se deparam com uma realidade 

problematizadora, de acordo com os autores [8]: 

A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las, 

recolher dados, analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de 

laboratório como ‘projetos de investigação’, favorece fortemente a 

motivação dos estudantes, fazendo-os adquirir atitudes tais como a 

curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de certas 

informações, a confrontar resultados, a obterem profundas mudanças 

conceituais, metodológicas e atitudinais. 

 

1.4 Um breve histórico 

 

Desde o século XVIII é reconhecida a potencialidade da experimentação no ensino de 

ciências, porém somente no século XIX os Estados Unidos e a Inglaterra inseriram a 

experimentação nos currículos de ciências. No Brasil, os portugueses trouxeram o trabalho de 

laboratório ainda no século XIX, onde o papel da experimentação no ensino era de caráter 

utilitarista, associando o conhecimento teórico às atividades, por exemplo, de extração e 

transformação de minérios em metais [9]. O ensino de ciências mediado pela experimentação 

recebeu impulso na década de 60 do século XX com a construção de projetos institucionais 

norte-americanos e ingleses, entre os quais se destacam o Biological Sciences Curriculum 
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Study (BSCS – Versão Azul e Versão Verde), o Chemical Educational Material Study 

(CHEMS) e o Physical Science Study Committee (PSSC). Tais projetos foram importados pelo 

Brasil, que criou seis centros de treinamento de professores de ciências, em regiões que 

abrangiam todo o território nacional, com a finalidade de traduzi-los e de treinar professores 

para aplicá-los nas escolas [10]. 

 

1.5 As barreiras de um ensino por experimentação 

 

Embora seja de consenso geral dos representantes da comunidade cientifica que o 

laboratório é uma ferramenta com grande potencial para o ensino da ciência, sua construção é 

cara, demanda de técnicos para manter seu funcionamento, reagentes, instrumentação, etc. De 

acordo com uma pesquisa feita com 35 professores de Química que atuavam na educação 

básica no estado do Paraná [11], pôde-se observar o motivo do número reduzido de aulas 

experimentais. Nessa pesquisa uma das perguntas que se fez aos educadores foi: qual(ais) a(s) 

maior(es) dificuldade(s) encontrada(s) para a realização de experimentos? As respostas 

encontram-se no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Dificuldades apresentadas pelos professores para ministrar aulas experimentais 

[11]. 

Categorias (%) 

Falta de material 18,92 

Falta de laboratorista 16,22 

Número muito grande de alunos por turma 18,92 

Falta de tempo para preparar e organizar a aula 18,92 

Número de aulas reduzido 13,51 

Falta de laboratório 8,11 

Laboratório utilizado para outros fins 5,40 

  

Observando os resultados da pesquisa notamos que o número elevado de alunos por 

sala de aula é um grande empecilho na abordagem de uma aula por experimentação. O 

professor é responsável por cada aluno no laboratório e, é consenso, que os alunos são 

agitados, naturalmente, por conta da sua faixa etária, aumentando assim os riscos de acidente 

no laboratório, um local que possui substâncias corrosivas, inflamáveis e tóxicas. 
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Outro fator é a falta de material, fundamental na experimentação, pelo menos a 

princípio. Os materiais demandam de investimento financeiro, uma realidade distante no 

Brasil. 

A falta de tempo para planejar uma aula experimental é um dos grandes fatores para a 

não utilização desta metodologia, o que corrobora com a falta de um laboratorista, uma vez 

que o professor não tem disponibilidade de tempo para organizar laboratório antes e após o 

uso. A realidade do professor brasileiro é de um profissional com uma grande jornada de 

trabalho, que algumas vezes se divide em diversas instituições de ensino, no objetivo de 

complementar a renda ao final do mês. O trabalho vai além da sala de aula, com provas a 

serem preparadas, corrigidas, trabalhos escolares e projetos a serem lidos e revisados, 

elaboração de atividades, planos de aula, além de burocracias, como diários e controles, fichas 

avaliativas, formulários, reuniões, etc. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Utilizar atividades demonstrativo-investigativas, que consistem na apresentação de 

fenômenos simples durante as aulas teóricas, a partir dos quais o professor poderá introduzir 

aspectos teóricos que estejam relacionados ao que foi observado.  

Possibilitar desta forma a interação dos alunos entre si e com o professor em sala, 

melhorar a compreensão por parte dos alunos da relação teoria-experimento, possibilitar o 

levantamento de concepções prévias dos alunos, a formulação de questões que gerem conflitos 

cognitivos em sala de aulas, valorizando um ensino por investigação.  

Privilegiar a relação teoria-experimento nas aulas de Química, mesmo não dispondo de 

um laboratório específico. 

 Avaliar a percepção do aluno com relação à experimentação, sua importância e 

relevância no presente e futuro de sua formação. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

Aplicar a metodologia em turmas de 1ª e 2ª séries do ensino médio explorando os 

conceitos envolvidos nos assuntos do programa anual de Química da instituição de ensino. 

Avaliar as concepções dos alunos no início do ensino médio, em turma de 1ª série e no fim do 

ensino médio, em turma de 3ª série, sobre a importância de um ensino por experimentação. 
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3 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Dentre os estudiosos da área de ensino, optou-se neste trabalho como referencial 

teórico as ideias da problematização do ensino de Paulo Freire, e da construção e aquisição do 

conhecimento de Jean Piaget e Paul Ausubel, respectivamente. 

 

3.1 Paulo Freire 

 

Numa concepção freiriana, a educação centra-se em dois eixos principais: a 

problematização da realidade vivenciada e a dialogicidade entre os sujeitos para se estabelecer 

a realidade problematizada [12]. O presente trabalho privilegia essa problematização e o 

diálogo professor-aluno, utilizando como instrumento mediador a experimentação. A 

experimentação deve ser problematizadora do conhecimento. É no diálogo da realidade 

observada, na problematização e na reflexão crítica de professores e estudantes que se faz o 

conhecimento. Desta forma a atuação do professor não se resumirá em depósitos de 

conhecimento, que os alunos recebem pacientemente, memorizam e repetem. 

Segundo Freire, educadores e educandos devem ser epistemiologicamente curiosos. 

Com a metodologia aqui proposta, pautada na experimentação, a curiosidade é despertada, 

sendo o passo inicial para a motivação. O professor experimentando uma nova prática 

pedagógica pode aprender com os erros e acertos, havendo dessa forma uma troca de saberes 

[12]. 

 

3.2 David Paul Ausubel 

 

Ausubel prioriza a aprendizagem cognitiva, que é aquela que resulta no 

armazenamento organizado de informações, chamado pelo autor de estrutura cognitiva. A 

aprendizagem é significativa se a nova informação se relaciona de alguma forma a estrutura 

cognitiva do aprendiz. Há uma interação da nova informação com um conhecimento 

preexistente, chamado pelo autor de conceito subsunçor, onde este serve de ponto de 

ancoragem para a nova informação. Dessa forma, Ausubel vê o armazenamento de 

informações no cérebro humano como um sistema hierárquico, onde elementos mais 

específicos são ligados a conceitos mais gerais [13]. 
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A metodologia proposta neste trabalho cria possibilidades para que o professor por 

meio do diálogo, faça um levantamento dos conhecimentos que os alunos já trazem consigo, 

podendo desta forma, adequar sua aula aos seus aprendizes, de forma que o resultado seja uma 

aprendizagem significativa. O professor deve trabalhar os novos conceitos, de forma que 

estes, tenham um ponto de ancoragem na estrutura cognitiva dos alunos, caso contrário, seus 

aprendizes limitarão a decorar e reproduzir os conhecimentos aprendidos mecanicamente. 

 

3.3 Jean Piaget 

 

De acordo com  Piaget, é da interação do aprendiz com o objeto que se dá o 

desenvolvimento psíquico, através da interação com fatores internos do sujeito. Para o autor a 

assimilação é definida como a interpretação da realidade vivida pelo aprendiz, dentro das suas 

limitações cognitivas [14]. Piaget esteve sempre ligado a biologia, e suas ideias estão 

relacionadas a um desenvolvimento evolucionista de forma que a ação humana está sempre 

voltada a uma melhor adaptação ao meio[15]. 

Fatos e experiências lúdicas destinadas as crianças são descritas em várias obras do 

autor. Para Piaget o lúdico contribui para o desenvolvimento intelectual do aluno e torna-se 

cada vez mais significativo à medida que este se desenvolve. Entretanto, esse recurso por si 

só, na concepção do autor, não é capaz de desenvolver conceitos no aprendiz, mas  pode 

promover a aprendizagem conceitual [16]. 
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4 – LOCAL E PERFIL DOS ENVOLVIDOS 

 

O presente trabalho foi realizado em turmas de 1ª, 2ª e 3ª séries do ensino médio de 

uma escola da rede particular de ensino, localizada no município de São Gonçalo, no estado 

do Rio de Janeiro. Tal escola atua em todos os segmentos da educação, e se iniciou no ano de 

1999.  

A escola conta com uma equipe de 6 professores de Química e turmas compostas de 

uma média de 45 alunos, o que dificulta o ensino por experimentação, uma vez que o 

professor é responsável por cada aluno de sua classe. Ainda que a escola tenha um laboratório, 

faltam reagentes e aparatos para aulas neste ambiente.  

Os alunos recebem um treinamento intensivo e todo suporte possível para 

desenvolverem seus potenciais. Uma preocupação da instituição de ensino é com o ambiente 

escolar, que deve ser o mais agradável possível aos aprendizes, sem, no entanto, deixar de 

lado o objetivo principal, que é o ensino. Os professores, em sua maioria, começam como 

monitores, recebendo treinamentos, para desta forma lecionar na escola. Com isso a escola 

pode garantir a qualidade de seu corpo docente, ganhando credibilidade por parte dos pais dos 

alunos. 
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5 – METODOLOGIA 

 

O trabalho aqui proposto foi desenvolvido para o assunto de “Aspectos macroscópicos 

da matéria” para as turmas de 1ª série do ensino médio e “Eletroquímica” para as turmas de 2ª 

série, porém a metodologia pode ser explorada para qualquer assunto do programa, exigindo 

somente criatividade do educando.  

O assunto “Aspectos macroscópicos da matéria” é o conteúdo inicial nas turmas de 1ª 

série da disciplina de Química, no qual são trabalhados os conteúdos "transformações físicas 

da matéria, os processos endotérmicos e exotérmicos, os sistemas homogêneo e heterogêneo", 

etc. Já a “Eletroquímica” é um assunto que exige dos alunos conhecimentos prévios de 

Química, como número de oxidação, conhecimento dos compostos inorgânicos e suas 

representações, conceitos de oxidação e redução, dentre outros.  

 A ferramenta utilizada para motivar a relação ensino-aprendizagem é a experimentação 

demonstrativa-investigativa, que pode ser desenvolvida, ou explorada via literatura, de forma 

que utilize preferencialmente materiais que já estejam no ambiente escolar, como tinta de 

caneta, giz, esquadria de alumínio das janelas e do quadro-negro, ferro presente nas cadeiras e 

mesas, entre outros, transformando a sala de aula em um verdadeiro laboratório científico, e 

permitindo a realização de experimentos no próprio ambiente. Nesse contexto pode-se 

trabalhar a Química com todo o seu caráter empírico, mostrando para os alunos que a Química 

é uma ciência presente no dia-a-dia, e daí a importância de estudá-la. 

 

5.1 Concepções dos alunos 

 

O ensino médio é a etapa de aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental com vista, a um ensino superior ou uma preparação para atuar no mercado de 

trabalho. As concepções dos alunos podem sofrer mudanças ao longo desta travessia. Para 

investigar tais concepções em relação à importância da experimentação no ensino no ponto de 

partida desta etapa, 1ª série do ensino médio, e no ponto de chegada, 3ª série, foi empreendida 

uma pesquisa com 89 alunos das turmas de 1ª série e 30 alunos da 3ª série que integravam 

uma turma preparatória para as áreas de ciências exatas e da terra e da área da saúde, 

totalizando 119 alunos, sendo 56 meninos e 63 meninas variando de 13 a 20 anos. 
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Foi elaborado e aplicado questionário (Anexo) como ferramenta de coleta de dados, 

sendo este dividido basicamente em uma parte de identificação do participante da pesquisa e a 

outra com perguntas sobre a experimentação no ensino. 
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5.2 Turmas de 1ª série 

 

O trabalho foi desenvolvido de forma que se adequasse a uma aula de 50 minutos. Em 

uma turma de 1ª série foi aplicada a metodologia aqui apresentada, utilizando desta forma os 

experimentos demonstrativos-investigativos, em outra, a aula foi conduzida sobre o mesmo 

assunto, porém no modelo tradicional, utilizando somente o quadro e giz. 

Inicialmente, na turma na qual foi aplicada a metodologia, o professor solicitou aos 

alunos uma garrafinha de água, que logo foi cheia de água gelada no bebedouro da escola. 

Uma outra garrafinha de água havia sido levada pelo professor, porém cheia de água que se 

encontrava a temperatura ambiente. A aula então teve início no quadro-negro e as duas 

garrafinhas, uma com água gelada e a outra na temperatura ambiente, ficaram à vista da turma 

durante todo o tempo. 

Chegando dado ponto da aula, o professor voltou a atenção nas garrafinhas, 

observando junto aos alunos que a garrafinha que continha água gelada estava ”suando”, 

enquanto a que tinha água na temperatura ambiente não. Com a observação experimental, o 

professor problematizou o fenômeno observado, questionando os alunos, da origem da água 

na superfície externa da garrafinha com água gelada, do fato de não haver gotículas de água na 

superfície da garrafinha com água na temperatura ambiente, das trocas de calor envolvidas no 

fenômeno observado. Com isso, foi possível, de forma dialógica, discutir com os alunos as 

transformações físicas da matéria, ponto de fusão, ponto de ebulição e a energia envolvida nas 

transformações. 

Após discussão de mudanças de fase, o professor abriu a garrafinha que havia levado 

inicialmente, e para surpresa dos alunos, esta, apresentava pequeno furo, feito previamente 

pelo professor. Uma vez a garrafa destampada, a água começava a vazar, tampada novamente, 

cessava o vazamento. Com essa experimentação simples, o professor teve a oportunidade de 

discutir com os alunos a pressão atmosférica, lembrando que todos nós estamos imersos em 

um fluido, e que essa pressão causada por esse fluido interfere nas mudanças de fase, 

principalmente no ponto de ebulição das substâncias. 

Na outra turma de 1ª série, a aula foi conduzida sem a experimentação, porém todos os 

assuntos trabalhados na turma com a experimentação, foram também trabalhados nesta. Vale 

ressaltar que o experimento da garrafinha foi explicado, mas não realizado na frente dos 

alunos. Os conhecimentos foram depositados nos alunos, sem um diálogo do professor com 

seus alunos, onde estes receberam as informações passivamente, pois não houve uma 
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problematização, toda a informação já era dada em sua forma final. Ao final da aula, foi 

aplicado um questionário, onde este se pautava em quatro perguntas, de acordo com a Figura 

1: 

 

 

 

Questionário 

 

O suor é composto principalmente por água, que na superfície 

da pele passa para o estado vapor. Com base nessas 

informações, responda: 

 

Questão1: Qual o nome da transformação citada? 

 

Questão2: A transformação é endotérmica ou exotérmica? 

 

Questão3: De onde vem a energia necessária para a 

transformação? 

 

Questão4: O suor pode ser considerado um sistema de 

refrigeração corporal? Explique. 

 

 

Figura 1: Questionário aplicado nas turmas de 1ª série do ensino médio 

 

5.3 Turmas de 2ª série 

 

O assunto trabalhado nas turmas de 2ª série foi sobre diferenças de potencial (ddp) em 

uma pilha. A metodologia aplicada foi desenvolvida para se adequar a uma aula de 50 

minutos. 

Inicialmente foi solicitado aos alunos a medição e o registro em papel, da ddp de pilhas 

novas e usadas, levadas e identificadas previamente pelo professor, utilizando para isto, um 

pequeno multímetro. Uma vez feita as medidas, os alunos foram questionados sobre a 

diferença na medida da ddp das pilhas. Em seguida, uma pilha desconhecida foi apresentada 

aos alunos, não sendo identificada como nova ou usada, cabendo esta tarefa aos aprendizes. 

Uma atenção foi dada ao sinal do valor da ddp medida, sendo este invertido ao inverter 

os eletrodos nos terminais positivo e negativo da pilha. Com isso os alunos poderam 
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identificar o eletrodo positivo e negativo do multímetro. Os alunos foram questionados sobre o 

valor da ddp medida para duas pilhas individuais e depois ligadas em série. Todas as medidas 

foram registradas. 

Em uma outra etapa foi apresentado aos alunos um limão e solicitado aos mesmos um 

clipe, de aço, e uma moeda. Os metais foram introduzidos no limão de forma a não haver 

contato direto entre eles. Foi solicitado aos estudantes a medição da ddp entre os dois metais e 

a interpretação da medida. Os alunos foram questionados quanto a possibilidade de fazer um 

aparelho que demande de corrente elétrica funcionar, utilizando para isso o aparato de limão. 

Para surpresa dos alunos o aparato foi utilizado com sucesso para fazer uma pequena 

calculadora funcionar, sendo necessário a utilização de dois limões, conclusão esta, prevista 

previamente pelos alunos com certa desconfiança. 
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6 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

6.1 Concepções dos alunos 

 

Os dados coletados da pesquisa de opinião dos alunos, através do questionário, 

mostraram que os alunos, em sua maioria, acreditam que a experimentação é um elemento 

imprescindível no ensino médio, conforme a Figura 2. Para 13,3% dos alunos da turma de 3ª 

série, integrantes da turma específica de ciências exatas e da terra e da área da saúde, os 

experimentos são inúteis e tomam tempo. Isso fica fácil de entender se levarmos em  

consideração o objetivo principal destes alunos, que é a simples memorização de resolução de 

questões para ingresso nas universidades públicas, federais ou estaduais, através de exames, 

sejam eles, da própria instituição ou pelo ENEM. Essa tendência vai, em partes, contra a 

filosofia do ENEM, que prioriza a contextualização, exigindo o desenvolvimento de 

competências e habilidades por parte dos educandos, exigindo uma educação na qual o dia-a-

dia dos alunos esteja presente no processo de ensino-aprendizagem [17]. Já nas turmas de 1ª 

série, apenas 4,5% acreditam que os experimentos são inúteis e tomam tempo. Estes alunos 

ainda não estão focados para os exames para ingresso nas universidades, e desta forma o 

ensino relacionado com o cotidiano se torna imprescindível. Observa-se que nesta fase o aluno 

não está preocupado somente com a aquisição de um tumultuado acúmulo de informações 

para realização de um exame. 

    

Figura 2: Respostas dos alunos à pergunta: Qual a sua opinião com relação a importância dos 

experimentos no ensino médio? 
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Quando a pergunta era se o experimento ajudaria no aprendizado, houve um consenso 

nas respostas, de forma que na sua quase totalidade, os alunos afirmaram que utilizando a 

experimentação fica mais fácil aprender os conceitos. Os resultados podem ser vistos na 

Figura 3. Um dado incoerente na concepção dos alunos é observado cruzando as resposta dos 

alunos da 3ª série para as duas perguntas, no qual podemos observar que, embora afirmem que 

os experimentos tomem tempo, reconhecem ao mesmo tempo que estes são facilitadores de 

uma aprendizagem significativa. 

 

    

Figura 3: Respostas dos alunos à pergunta: Experimentos ajudariam no aprendizado? 

  

 Por fim, avaliou-se a opinião dos alunos sobre a eguinte questão: Um número maior de 

aulas experimentais poderia auxiliar na escolha da carreira? Os resultados dos dados 

mostraram que a maioria dos alunos, tanto os da 1ª série, quanto os da 3ª série coincidem com 

suas opiniões, afirmando que aulas experimentais podem ajudar sim na escolha de uma 

carreira. Os resultados encontram-se na Figura 4.  

 Por outro lado, algo próximo a 25% dos alunos da 1ª série afirmaram que aulas 

experimentais não facilitariam na escolha da carreira. Vale ressaltar que realmente somente 

aulas experimentais não definirão a escolha da carreira, que é uma tarefa bem difícil para um 

adolescente na faixa etária de 14 à 18 anos. A escolha da carreira se deve a diversos fatores, 

como aptidão, interesses por determinado assunto, motivação, mercado de trabalho, dentre 

outros. O experimento pode propiciar ao aluno motivação e despertar interesse e uma visão 

mais abrangente da ciência, fazendo o aluno avaliar suas emoções e opiniões ao lidar com 
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determinados assuntos, sendo neste sentido, um instrumento que facilita ao aluno um 

autoconhecimento, e desta forma uma ferramenta facilitadora para a escolha da carreira. 

 

    

Figura 4: Respostas dos alunos à pergunta: Um maior número de aulas experimentais 

facilitaria na escolha da carreira? 

 

6.2 Turmas de 1ª série 

 

É indiscutível que a experimentação tornou a aula mais dinâmica, favorecendo a 

articulação ensino-aprendizagem. Embora os experimentos aqui descritos sejam simples, os 

alunos mostraram curiosidade e interesse, pois esta era uma forma inovadora de ensinar. A 

experimentação proporcionou momentos de discussão, onde os alunos elaboraram hipóteses, 

questionaram, e não se limitaram a receber os conhecimentos de forma passiva. 

Na turma em que não houve experimentação, os alunos não mostraram muitos 

questionamentos, se limitaram a receber os conteúdos de forma passiva. Nesta turma, como 

toda informação era dada na sua forma final, os alunos não tiveram oportunidade de formular 

hipóteses para solucionar um dado problema, uma vez que não existia um problema.  

  O resultado do questionário aplicado consta na Tabela 1, e mostra uma forte evidência 

de que a experimentação proporcionou uma melhor assimilação dos conceitos. Isso se deve 

principalmente ao momento de discussão e as trocas de ideias que o experimento pode 

proporcionar, na qual os conceitos puderam ser debatidos e dessa forma mais bem 

compreendidos. 
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Questionário 

 

O suor é composto principalmente por água, que na superfície 

da pele passa para o estado vapor. Com base nessas 

informações, responda: 

 

Questão 1: Qual o nome da transformação citada? 

 

Questão 2: A transformação é endotérmica ou exotérmica? 

 

Questão 3: De onde vem a energia necessária para a 

transformação? 

 

Questão 4: O suor pode ser considerado um sistema de 

refrigeração corporal? Explique. 

 

Tabela 1: Resultado do questionário aplicado nas turmas de 1ª série do ensino médio. 

 

 

 

 

 

Os conceitos exigidos nas questões 1 e 2 foram construídos na relação dialógica 

professor-aluno, utilizando para isso o experimento como mediador. Desta forma a 

experimentação proporcionou uma maior capacidade de apropriação dos conceitos por parte 

dos alunos, já que estes foram incentivados a pensar e não receber os conceitos de forma 

passiva, como ocorreu na turma sem a utilização do experimento.  

As questões 3 e 4 envolvem conceitos de fluxo de calor, assunto este abordado na 

Física, na parte de calorimetria. Porém alunos da 1ª série do ensino médio ainda não tiveram 

esse conteúdo ministrado, uma vez que a Física do 9º ano do ensino fundamental e da 1ª série 

do ensino médio é basicamente mecânica, tendo o 9º ano uma visão mais geral da Física. Em 

soma a isso, temos o fato de ser o conceito de energia algo abstrato, que por meio de 

experimentações se pode inferir, mas não necessariamente observar de forma concreta, o que 

talvez explique em parte a divergência das respostas da questão 3 com relação a tendência 

observada e o baixo índice de acerto nas questões 3 e 4. 

 

Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4

com experimentação 91,8 73,5 28,5 14,3

sem experimentação 80 45 42,5 5

Turma
% de acerto
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6.3 Turmas de 2ª série 

 

Nas duas turmas de 2ª série a aula foi conduzida com a experimentação, sendo ambas 

privilegiadas com a metodologia. Percebe-se facilmente o caráter mágico que a 

experimentação tem em uma aula. O fato de os alunos estarem fazendo a medida de uma 

grandeza física, utilizando para isso o instrumento multímetro, já faz a aula ser diferente, 

fugindo do modelo tradicional de ensino, em um quadro-negro e muita oralidade por parte do 

educador.  

A participação dos alunos foi elevadíssima durante as aulas, meta difícil de ser atingida 

no modelo tradicional. Com a participação dos seus aprendizes, o educador tem um caminho 

livre e prazeroso para um diálogo que resulta em aprendizagens de ambas as partes, havendo 

desta forma uma troca de saberes, que no fim todos saem ganhando. 

A curiosidade dos alunos foi aguçada a partir do momento que foram solicitados a 

realizarem a medida da ddp das pilhas novas e usadas. Foi observado de forma direta que a 

ddp de uma pilha nova, media por volta de 1,5 V, enquanto de uma pilha usada 1,1 V. Após 

ser apresentada uma pilha desconhecida, os aprendizes de forma muito clara sabiam como 

descobrir se a pilha era nova ou usada. Alunos pediram ao professor, de forma bastante 

curiosa, para fazer a medida da ddp da bateria do celular, onde puderam observar um valor 

maior para a bateria. Embora o experiemto tenha sido simples, este despertou o interesse dos 

alunos para aprenderem os conceitos por trás da prática.  

Conceitos como potencias de oxidação e de redução, metal de sacrifício, nobreza de 

metais e diferença entre pilhas e baterias e seu descarte foram trabalhados de forma muito 

prazerosa e descontraída. Uma pergunta interessante que um aluno fez ao professor foi se este 

não iria dar aula. Na verdade, a pergunta que o aprendiz gostaria de fazer era se o professor 

em algum momento da aula iria voltar ao modelo tradicional de ensino. Ficou muito claro 

neste momento que, sem perceber, os alunos aprenderam conceitos que estavam no programa 

anual de Química de qualquer instituição de ensino, e que é possível acabar com essa apatia 

que os alunos têm da Química. 

A pilha de limão foi construída junto com os alunos, e a conclusão que este aparato 

funcionava como dispositivo de fornecimento de corrente elétrica foi obtida pelos alunos, pela 

medida da ddp entre os eletrodos desta pilha. O aparelho utilizado para testar a pilha foi uma 

calculadora que funcionava com uma pilha alcalina do tipo AA. Como os alunos já haviam 
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medido a ddp fornecida por uma pilha deste tipo, 1,5 V, e a fornecida pelo limão, que foi em 

torno de 0,8 V, puderam concluir com a ajuda dos conceito já apropriados nas discussões 

anteriores, que seriam necessárias duas pilhas de limão ligadas em série para fazer a 

calculadora funcionar. Ainda, descrentes que isso era possível, foi realizada a conexão 

adequada na calculadora, com os pólos positivos e negativos da pilha de limão, determinados 

previamente com o uso do multímetro. E para surpresa, a calculadora funcionou 

perfeitamente, como funciona com uma pilha AA. 
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7 – CONCLUSÕES 

 

 

Alunos são curiosos, porém muitas vezes essa característica passa despercebida 

quando a forma de ensinar se resume em simples depósito de informações. Ensinar exige 

diálogo entre educador-educando e comprometimento de ambas as partes. Uma tarefa difícil 

para o professor, é despertar o interesse de seus educandos. O experimento proporciona um 

aprendizado por investigação, e ao mesmo tempo motiva o aluno, desperta o interesse, aguça a 

curiosidade, e fornece um caminho com menos obstáculos para se alcançar uma aprendizagem 

significativa.  

É fato que existe uma grande dificuldade em trabalhar uma metodologia experimental 

de forma que não comprometa o programa anual estabelecido. Excelentes trabalhos são 

descritos na literatura para uma aula experimental, porém, na sua grande maioria, a carga 

horária necessária é grande, e poucos conceitos são envolvidos, inviabilizando dessa forma a 

sua aplicação.  

A Química é uma ciência experimental, então cabe ao professor, com um pouco de 

criatividade, mostrar esse lado empírico aos seus alunos. A experimentação não deve ser algo 

a mais para facilitar a aprendizagem dos alunos, mas deve ser tratada como elemento essencial 

para o ensino de ciências em geral. 

O presente trabalho mostrou que é possível trabalhar com uma metodologia 

experimental, sem que seja comprometido o programa anual estabelecido pela instituição de 

ensino, uma vez que a metodologia pode se adequar a uma aula de 50 minutos. Tal 

metodologia contorna ainda as dificuldades comuns existentes ao se trabalhar com a 

experimentação, como necessidade de um laboratório, e falta de materiais. Para isso o 

educando deve sair de uma zona de conforto, e se lançar no desafio de tornar a sala de aula um 

ambiente agradável e de aprendizado ao mesmo tempo. Ensinar de forma inovadora exige do 

professor criatividade, organização, determinação, curiosidade, tempo, e principalmente amor 

à profissão. 
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9 – ANEXO 

 

Questionário aplicado para levantamento de dados da opinião dos alunos 

 

Questão 1: Sua idade, sexo e série? 

 

Questão 2: Pretende seguir os estudos em nível universitário? (  ) sim  (  ) não 

 

Questão 3: Qual seu interesse nas áreas de conhecimento? Ordene por ordem de prioridade 

(sendo 1 a primeira opção, e 3 a menos interessante, em sua opinião) 

 

(  ) ciências humanas  (  ) ciências exatas e da Terra  (  ) ciências da saúde 

 

Questão 4: Já sabe que Curso pretende realizar? (  ) sim  (  ) não. Qual? ______________ 

 

Questão 5: Possui pais ou familiares com nível superior de educação? (  ) sim  (  ) não. Se sim, 

qual(s)? Em que área? Cite pelo menos um exemplo de maior influência ____________ 

 

Questão 6: Já participou de aulas experimentais ou demonstrações práticas em suas aulas? (  ) 

sim  (  ) não. Em que matéria? _________________________________ 

 

Questão 7: Qual sua opinião com relação a importância dos experimentos no Ensino Médio? 

(  ) são inúteis e tomam tempo  (  ) são úteis mas dispensáveis  (  ) são muito importantes e 

indispensáveis 

 

Questão 8: Em sua opinião, experimentos ajudariam no aprendizado? (  ) sim  (  ) não. 

Ajudarariam na realização do ENEM? (  ) sim  (  ) não 

 

Questão 9: Em sua opinião, um maior números de aulas experimentais facilitaria na escolha da 

carreira? (  ) sim  (  ) não 

 

Questão 10: Sua Escola está preparada para oferecer aulas experimentais para sua turma? (  ) 

sim  (  ) não. Você considera seus professores capacitados para ministrar aulas experimentais? 

(  ) sim  (  ) não  (  ) alguns estão. 

 


