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RESUMO 

 

O trabalho apresentado consiste em duas etapas fundamentadas nos conceitos de 
contextualização e experimentação, respectivamente. Na primeira, com objetivo de 
analisar se e como a contextualização dos artigos incluídos nessa seção vem sendo 
aplicada, examinou-se artigos publicados na seção “Experimentação no Ensino de 
Química” da Revista Química Nova na Escola entre 2008 e 2015. A análise dos artigos 
apurou: se apresentava alguma indicação de contextualização; qual a concepção de 
contextualização que estava sendo empregada; e se, durante esse período, houve 
oscilações na frequência e na concepção de contextualização proposta nos 
experimentos. Os resultados apontaram que a concepção de contextualização mais 
usual foi a de “exemplificação de fatos de do cotidiano”. Na segunda etapa, analisou-
se a utilização de experimentos ilustrativos x investigativos, utilizados como prática 
pedagógica e com o objetivo de auxiliar e complementar o ensino de Química no 
Ensino Médio. Os experimentos foram realizados com indicadores naturais de pH e 
aplicados a alunos de uma escola da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro. Os 
alunos responderam a uma diagnose e realizaram os experimentos; e, por fim, 
responderam ao questionário, a fim de verificar as ideias e opiniões sobre a utilização 
de experimentos durante as aulas. Com o resultado da análise dos artigos, com a 
realização dos experimentos e com as respostas do questionário foi possível concluir 
que a inserção de experimentos investigativos contextualizados nas aulas de Química 
são de grande contribuição para a relação ensino-aprendizagem dos alunos. 
 

Palavras-Chave: Ensino de Química. Ensino de Ciências. Prática Pedagógica. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The presented paper consists of two stages based on the concepts of contextualization 
and experimentation, respectively. At first, in order to analyze whether and how the 
contextualization has been applied in the articles included in this section, we examined 
the articles published in the section "Experimentation in Chemistry Teaching" from the 
journal Química Nova na Escola between 2008 and 2015. The analysis of the articles 
investigated: if it had some indication of contextualization; which conception of 
contextualization was being used; and if, during this period, there were fluctuations in 
the frequency and in the concept of contextualization proposed in the experiments. 
The results showed that the most usual conception of contextualization was the 
"exemplification of everyday facts." In the second stage, we analyzed the use of 
illustrative x investigative experiments, used as a pedagogical practice and with the 
goal to assist and complement the Chemistry teaching in high school. The experiments 
were performed with natural indicators of pH and applied to students of a public school 
of the State of Rio de Janeiro. The students responded to a diagnosis and performed 
the experiments; and finally answered the questionnaire in order to check the ideas 
and opinions on the use of experiments during the classes. With the result of the 
analysis of the articles, with the experiments and the questionnaire responses we were 
able to conclude that the inclusion of contextualized investigative experiments in 
Chemistry classes are great contribution to the students’ teaching-learning 
relationship. 
 

Key words: Chemistry Teaching. Science Teaching. Pedagogic Practice. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o ensino básico tive afinidade/facilidade em relação às disciplinas de 

Ciências, apresentando boas notas em meu histórico escolar. No entanto, observava 

que tal facilidade não era compartilhada por meus colegas e me indagava o porquê? 

No curso superior, a escolha pela Química se deu em particular pela vontade 

de “experimentar”, pois durante o Ensino Médio não tive oportunidade de realizar 

aulas em laboratório e sabia que na universidade muitos experimentos seriam 

aplicados durante o curso escolhido. E, de fato, vivenciei grandes momentos cursando 

as disciplinas experimentais, tornando-se uma motivação pessoal o convívio nos 

laboratórios. 

Nas disciplinas experimentais, sempre pude aprimorar e aprofundar o 

conhecimento, inclusive dos conteúdos ensinados nas disciplinas teóricas. Entretanto, 

da mesma forma como aconteceu no Ensino Médio, era claro que nem todos os 

colegas conseguiam realizar esta conexão entre o experimento e a teoria de forma 

efetiva para o aprendizado. 

Como nas disciplinas experimentais este tipo de discussão não era obrigatório, 

uma vez que todos os experimentos apresentavam um roteiro pré-definido, bastava 

ao graduando a realização da prática e a confecção do relatório, cujo modelo também 

estava pré-estabelecido, na maioria das vezes não havia oportunidade de ampliar as 

discussões que permitiriam ir além na busca do conhecimento e da integração entre 

teoria e prática. 

Avançando na graduação, após cursar disciplinas da licenciatura (como 

Didática e Psicologia da Educação), tive acesso a autores que defendem um ensino 

de Ciências que não tenha apenas um fim em si mesmo, como Santos e Schnetzler 

(1996), e que toda ação pedagógica, independente do espaço físico em que seja 

desenvolvida - sala de aula ou laboratório, deve criar condições para que o aluno 

possa refletir, avaliar os seus conhecimentos e reestruturá-los se necessário (GIANI, 

2010). Nessa perspectiva, a realização de uma atividade experimental sem reflexão e 

sem criar condições para que o aluno estabeleça a ligação necessária entre os 

conhecimentos não garante a aprendizagem significativa1. 

                                                             
1  O termo aprendizagem significativa aqui está sendo tomado no sentido proposto por Ausubel e 

caracteriza-se pela interação cognitiva entre o novo e o prévio conhecimento, adquirindo 
significado para o novo e mais estabilidade para o prévio (MOREIRA, 2006). 
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O contato com esses autores me levou a perceber que algumas das 

dificuldades de meus colegas não aconteciam exclusivamente por culpa deles – que 

poderiam não estar totalmente interessados em tal matéria. Aconteciam também 

devido à forma com que os experimentos eram preparados e passados aos alunos 

nos manuais de laboratório e, em muitas ocasiões, pelo despreparo de vários 

professores em promover as discussões e reflexões necessárias para dar significado 

aos conhecimentos trabalhados e transcender a memorização de procedimentos e 

conteúdos. 

Durante a disciplina Metodologia e Instrumentação para o Ensino de Química 

II, foi solicitada a construção de um projeto nos moldes de um trabalho de conclusão 

de curso. Para realizar tal atividade, dediquei-me a uma longa pesquisa e aprofundei 

meu conhecimento sobre conceitos e teorias ensinados em Didática e Psicologia da 

Educação, além dos de outras disciplinas da licenciatura como, por exemplo, 

Organização da Educação no Brasil. Uma das principais consequências que logrei 

desta dedicação foi compreender a verdadeira premissa do Ensino de Ciências: a 

formação de cidadãos capazes de participar da sociedade atual com maior 

compreensão, capacidade crítica e discernimento. 

Para Santos e Schnetzler (1996): 

 
 

O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão compreende a 
abordagem de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno 
participar ativamente na sociedade tomando decisões com consciência de 
suas consequências. Isso implica que o conhecimento químico aparece não 
com um fim em si mesmo, mas com objetivo maior de desenvolver as 
habilidades básicas que caracterizam o cidadão: participação e julgamento 
[grifo nosso]. (SANTOS; SCHNETZLER, 1996, p. 29). 

 
 
No decorrer das quatro disciplinas de Pesquisa e Prática de Ensino, estagiei 

em duas escolas que atendiam alunos com diferentes níveis socioeconômicos. No 

Colégio Estadual Guilherme Briggs, durante um ano com turmas do segundo e terceiro 

ano do Ensino Médio, e no Liceu Nilo Peçanha, também durante um ano, com turmas 

do terceiro ano e participando no Projeto de Alfabetização Científica para Alunos do 
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Ensino Médio – PACAEM2. Nesses estágios pude vivenciar à docência de uma forma 

mais intensa e, assim, analisar a real necessidade dos alunos daquelas escolas. 

Nessa prática docente, foi frequente o questionamento por parte dos alunos de 

ambas as escolas acerca do motivo pelo qual estudam Química, visto que nem 

sempre este conhecimento seria necessário na futura profissão. Independentemente 

da situação socioeconômica, a relação daqueles estudantes com a Química no Ensino 

Médio mostrou-se difícil, pois não conseguiam compreender nem perceber a forma 

como as coisas acontecem, já que os modelos e a maioria dos processos são 

microscópicos. Isso dificulta o processo de aprendizagem e, principalmente, o 

interesse no conteúdo que fica minimizado a partir do momento que é considerado 

muito difícil por não ser compreendido totalmente. 

Após a vivência da prática docente, usando como motivo de reflexão o que foi 

visto na disciplina de Organização da Educação no Brasil e no projeto PACAEM do 

Liceu Nilo Peçanha, ficou mais evidente que a experimentação pode atuar não 

somente como promotora de momentos de discussão, interpretação e explicações das 

situações experimentais, mas também como uma ferramenta para a contextualização 

da Química como um todo que contribui para o desenvolvimento, por parte do aluno, 

da ainda tão sonhada capacidade de interagir como um cidadão crítico e atuante na 

sociedade. 

Essa vivência também trouxe sentido mais concreto a alguns trechos dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), especialmente ao 

afirmarem que quando a experimentação é desenvolvida juntamente com a 

contextualização, levando em conta aspectos socioculturais e econômicos da vida do 

aluno, os resultados da aprendizagem poderão ser mais efetivos (BRASIL, 2000b). 

Ao final desta trajetória compreendi que atualmente o Ensino de Ciências 

precisa ser um ensino problematizado e contextualizado, trazendo para a sala de aula 

as questões/dúvidas encontradas no cotidiano da sociedade e buscando resolvê-las 

à luz de conceitos técnicos e científicos. Pois, desta forma, o aluno pode reconstruir 

estes conceitos, relacionando-os à sua vida, e deixar de ver os conhecimentos 

científicos como algo exclusivo dos cientistas, ou de pensar que precise se tornar um 

cientista para poder compreendê-los. 

                                                             
2  Projeto realizado pelo Prof. Me. Paulo Eduardo Ferreira Cardoso com o intuito de iniciar os alunos 

do Ensino Médio nas pesquisas científicas por meio de experimentos realizados no laboratório do 
Liceu Nilo Peçanha; projeto em pleno desenvolvimento desde 2009. 
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Todos os questionamentos e reflexões proporcionados pela trajetória descrita 

culminaram em novos questionamentos e buscas. Entre eles as perguntas que 

busquei responder no trabalho de conclusão do curso de licenciatura: “Está ocorrendo 

atividades de experimentação contextualizada em aulas de Química?” e “De que 

forma isso poderia acontecer em escolas públicas como as em que eu estagiei?”.  

Assim, o trabalho apresentado nesta monografia teve dois objetivos: o primeiro, 

inspirado em um trabalho de Silva e colaboradores (2009), foi analisar se e como a 

contextualização vem sendo incorporada aos experimentos presentes nos artigos 

publicados na seção “Experimentação no Ensino de Química”, na revista Química 

Nova na Escola3, no período de 2008 a 2015; e, o segundo, desenvolver uma 

metodologia para incentivar o aprendizado, bem como analisar a forma de aplicação 

de alguns experimentos simples a alunos do Ensino Médio, usando materiais do 

cotidiano e de baixo custo. 

Para que tais objetivos fossem alcançados, este trabalho buscou, introduzindo 

o defendido nos documentos oficiais e o que vem sendo afirmado por diversos 

pesquisadores da área, um diálogo entre a contextualização e a experimentação, 

evidenciando seus diversos tipos e formas de aplicação, respectivamente. Em 

seguida, culminamos com a apresentação e discussão dos resultados para as 

questões que foram propostas como bases para a realização desta monografia. 

Tecemos ainda algumas considerações finais acerca do trabalho desenvolvido 

e apresentado, e então listamos as referências bibliográficas consultadas e os 

materiais confeccionados e aplicados no decorrer deste trabalho. 

  

                                                             
3 Revista referência na atualidade para assuntos relacionados ao ensino da Química direcionada a 

professores e alunos da Educação Básica. Disponível em: <http://qnesc.sbq.org.br/> Acessado 
em: 23/01/2016. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

 

O conceito de educação ao longo de toda a vida, apresentado no Relatório da 

UNESCO4 sobre Educação para o Século XXI como a chave que abre as portas deste 

século, aproxima-se do conceito de sociedade educativa, onde tudo pode ser ocasião 

para aprender e desenvolver os próprios talentos (DELORS, 1998). Segundo o 

Relatório, a educação ao longo de toda a vida deve se apoiar em quatro pilares 

apontados como eixos estruturais da educação na sociedade contemporânea: 

aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver e aprender a ser. Os 

documentos oficiais que norteiam a educação no Brasil, implícita ou explicitamente 

remetem tanto ao conceito quanto aos pilares da educação ao longo de toda a vida.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96 (BRASIL, 

1996) – usualmente referida como LDB, baseia-se na constituição do direito universal 

à educação para toda a população e a compreende como processo de formação 

humana, dever da família e do estado que tem por finalidade o pleno desenvolvimento 

do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho. 

As atividades sociais, políticas e culturais são parte integrante da atuação dos 

cidadãos, mas a vida pessoal, o cotidiano e a convivência também. O cotidiano e as 

relações estabelecidas com o ambiente ao seu redor devem permitir dar significado a 

qualquer conteúdo trabalhado em sala de aula, fazendo a ligação entre o que se 

aprende na escola e o que se observa, faz e vive no dia-a-dia. 

Segundo o Art. 35 da Seção IV da LDB, o Ensino Médio, com duração mínima 

de três anos, é a etapa final da educação básica e tem como finalidades: 

 
 

I) A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 
fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 

II) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 

III) O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
[grifo nosso] 

IV) A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina 
(BRASIL, 1996, p. 27837). 

                                                             
4  Educação Um Tesouro a Descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 

Educação para o Século XXI.  
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A LDB, ao considerar o Ensino Médio como última e complementar etapa da 

Educação Básica, e a Resolução CEB nº 03/98, ao instituir as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM), que organizam as áreas de conhecimento 

– com o objetivo de facilitar o desenvolvimento dos conteúdos, numa perspectiva de 

interdisciplinaridade e contextualização – e orientam a educação à promoção de 

valores como sensibilidade e solidariedade, atributos da cidadania, apontam de que 

forma o aprendizado de Ciências, já iniciado no Ensino Fundamental, deve encontrar 

complementação e aprofundamento no Ensino Médio. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) para a área 

de Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias apresentam: 

 
 

[...] uma proposta para o Ensino Médio que, sem ser profissionalizante, 
efetivamente propicie um aprendizado útil à vida e ao trabalho, no qual as 
informações, o conhecimento, as competências, as habilidades e os valores 
desenvolvidos sejam instrumentos reais de percepção, satisfação, 
interpretação, julgamento, atuação, desenvolvimento pessoal ou de 
aprendizado permanente, evitando tópicos cujos sentidos só possam ser 
compreendidos em outra etapa de escolaridade (BRASIL, 2000b, p. 4). 

 
 

Na perspectiva do desenvolvimento de competências básicas que permitam 

aos sujeitos continuarem aprendendo, e para que o ensino de Química desenvolva a 

capacidade de tomada de decisão, o que implica a necessidade de vinculação dos 

conteúdos trabalhados com o contexto social em que o aluno está inserido, a 

qualidade do ensino oferecido é fator essencial. Quando o aluno tem acesso a ensino 

de boa qualidade, desenvolve raciocínio próprio, torna-se capaz de fazer correlações 

entre conceitos, de construir explicações com suas próprias palavras e de aplicar o 

conhecimento adquirido em situações novas e/ou diferentes tanto na sala de aula 

quanto fora dela. 

Reconhecendo as dificuldades da prática educativa, os PCNEM buscam ajudar 

o professor na sua tarefa de assumir o lugar que lhe cabe pela responsabilidade e 

importância no processo de formação da população. Discutem, também, a renovação 

e reelaboração da proposta curricular; reforçando a ideia de que cada escola, junto de 

toda equipe, proponha seu projeto educacional para uma melhor qualidade da 

educação. 

Criticando a memorização das informações, nomes e fórmulas e 

conhecimentos apresentados como fragmentos desligados da realidade dos alunos, 
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os PCNEM propõem algumas direções para a formação continuada dos professores 

que os auxiliem na estruturação do ensino. Sugere-se a utilização de temas 

estruturadores e a contextualização do conhecimento, de forma que conhecimento e 

competência sejam desenvolvidos em conjunto, passando a ser responsabilidade não 

de uma única disciplina, mas de uma ação interdisciplinar, sem que cada disciplina 

perca a especificidade de seu ensino.  

Os PCNEM também salientam que os temas estruturadores podem abranger 

discussões no conjunto das Ciências e em cada uma delas, de forma que a 

contextualização do conhecimento seja respeitada, caso contrário o conhecimento 

permanecerá fragmentado e desarticulado da realidade do aluno. Ou seja, o Ensino 

de Ciências deve facilitar o desenvolvimento de competências e habilidades a partir 

de problemas contextualizados, permitindo que o aluno desenvolva capacidades 

como interpretar e analisar dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar e tomar 

decisões. 

Nesse sentido, “o conhecimento químico não deve ser entendido como um 

conjunto de conhecimentos isolados, prontos e acabados, mas sim uma construção 

da mente humana, em contínua mudança” (BRASIL, 2000b, p. 31). De modo 

simplificado, os conceitos científicos deveriam ser trabalhados em sala de aula de 

modo a permitirem uma melhor compreensão da realidade da qual o indivíduo faz 

parte, e não apenas um ensino de Ciências que tenha um fim em si mesmo, ou seja, 

tenha como objetivo somente a memorização de conteúdos que serão devolvidos 

durante as avaliações. 

Chassot (et al., 1993) e Wartha, Silva e Bejarano (2013) ampliam essa visão, 

defendendo o emprego do ensino de Química como meio de educação para a vida, 

determinando relações entre os conteúdos aprendidos e o dia-a-dia dos alunos, bem 

como com outras áreas do conhecimento, levando o aluno-cidadão a refletir, 

compreender, discutir e agir sobre seu mundo. 

A despeito das DCNEM e dos PCNEM, a relação dos estudantes com as 

Ciências da Natureza, em particular com a Química, no Ensino Médio continuou se 

mostrando difícil, e ainda tem sido nos últimos anos. A Química é vista como uma 

matéria abstrata que não apresenta nenhuma relação com o cotidiano. A maioria dos 

alunos não consegue compreender nem abstrair a forma como os fenômenos 

químicos acontecem, especialmente os processos microscópicos, e consideram-na 
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muito difícil. Tudo isso contribui para a diminuição do interesse pela disciplina e 

dificulta o processo de ensino-aprendizagem (CARDOSO; COLINVAUX, 2000). 

Buscando esclarecer melhor as ideias apresentadas nos PCNEM acerca da 

interdisciplinaridade e da contextualização e como os conhecimentos poderiam ser 

trabalhados para o desenvolvimento de competências humanas gerais, dando ênfase 

ao contexto sócio-econômico-cultural e no desenvolvimento do aluno-cidadão crítico 

e atuante na sociedade, foram escritos e disponibilizados aos educadores os PCN+ 

(BRASIL, 2002). Este documento evidencia que o ensino de Química tem a função de 

apresentar ao aluno um conceito de Ciência como atividade humana em construção, 

que leva em conta o papel social da Ciência, concordando com Santos e Schnetzler 

quando afirmam que: 

 
 

Os temas químicos sociais desempenham papel fundamental no ensino de 
Química para formar o cidadão, pois propiciam a contextualização do 
conhecimento químico com o cotidiano do aluno, conclusão essa enfatizada 
pelos educadores como sendo essencial para o ensino em estudo. Além 
disso, os temas químicos permitem o desenvolvimento das habilidades 
básicas relativas à cidadania (...), pois trazem para a sala de aula discussões 
de aspectos sociais relevantes (SANTOS; SCHNETZLER, 1996, p. 30). 

 
 
Independente dessa tentativa, o significado dos termos contextualização e 

ensinar no contexto não foram apreendidos de forma unívoca pelos educadores. 

 A contextualização pode ser entendida como uma estratégia pedagógica para 

o ensino de conceitos científicos. Neste caso, parte-se do pressuposto de que a 

inserção de conteúdos socialmente relevantes facilite a aprendizagem ou motive os 

estudantes a estudar ciências. Em outra perspectiva, a contextualização é vista como 

princípio norteador no processo de ensino no qual os contextos de estudo são objetos 

de conhecimento tão ou mais importantes que os conceitos científicos. Na primeira 

visão, os contextos servem para desenvolver os conceitos científicos e, na segunda, 

os conceitos são abordados com vista à compreensão do contexto. (MARCONDES et 

al., 2009). 

Sete anos depois da publicação dos PCN+, analisando trabalhos publicados por 

professores sobre atividades experimentais contextualizadas, Silva (et al., 2009) 

identificaram três diferentes concepções de contextualização que classificaram como 

exemplificação de fatos do cotidiano; estratégia de ensino aprendizagem; e, 

desenvolvimento de atitudes e valores para a formação do cidadão crítico. 
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Na concepção de contextualização como exemplificação de fatos do cotidiano, 

apenas se relaciona o Ensino de Ciências ao cotidiano, sem haver inter-relações entre 

os conteúdos e aspectos sócio-econômico-culturais, ou seja, apenas se exemplifica 

pontualmente uma ocorrência de um fenômeno químico do cotidiano, não o 

desenvolvendo de modo a propiciar uma reflexão social, econômica e cultural mais 

ampla. A abordagem continua centrada apenas nos conteúdos científicos. Como 

exemplo deste tipo de contextualização Silva (et al., 2009) citam o artigo “Estudo da 

atividade proteolítica de enzimas presentes em frutos” da revista Química Nova na 

Escola (QNEsc): 

 
 

As enzimas proteolíticas são encontradas tanto em animais como em 
vegetais. Em animais, elas participam de importantes processos biológicos, 
entre os quais: a digestão protéica, a coagulação sanguínea, a morte celular 
e a diferenciação de tecidos. Sua atuação no processo digestivo, por 
exemplo, é essencial para o processo de absorção, pois hidrolisam as 
proteínas provenientes da alimentação para que seus aminoácidos 
(monômeros) possam ser absorvidos e reaproveitados pelo organismo (LIMA 
et al.5, 2008 apud SILVA et al., 2009, p. 13). 

 
 

Nas atividades desenvolvidas segundo a concepção de contextualização como 

estratégia de ensino aprendizagem, situações do cotidiano são usadas como 

estratégia para tentar facilitar a compreensão de conceitos químicos por parte dos 

alunos, mas não promovem reflexões sociais, econômicas e/ou culturais. Como 

exemplo, Silva (et al., 2009), apresentam o trecho abaixo retirado do artigo “Corrosão 

de metais por produtos de limpeza” da QNEsc: 

 
 

Em uma visita ao supermercado, percebe-se a oferta de vários produtos para 
a limpeza doméstica. Essa diversidade decorre da combinação de vários 
componentes, tais como bases, ácidos, agentes oxidantes, tenso ativos e 
solventes. No entanto, assim como um produto age sobre a sujeira, este 
também pode deteriorar a superfície metálica de uma geladeira ou fogão. 
Apesar de amplamente utilizados no dia-a-dia, metais e ligas metálicas 
requerem cuidados específicos, pois sua conservação inadequada favorece 
a corrosão (SOUZA et al.6, 2007 apud SILVA et al., 2009, p. 14). 

 
 

                                                             
5  LIMA, Silvio Luís Toledo de et al. Estudo da atividade proteolítica de enzimas presentes em frutos. 

Química Nova na Escola, n. 28, p. 47-49, 2008. 
6  SOUZA, Elizabeth Teixeira de et al. Corrosão de metais por produtos de limpeza. Química Nova 

na Escola, n. 26, p. 44-46, 2007. 
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Segundo Silva (et al., 2009), a terceira concepção de contextualização, 

desenvolvimento de atitudes e valores para a formação do cidadão crítico, 

corresponde àquela que vem sendo defendida nos documentos oficiais, 

especialmente nos PCN+, bem como na literatura da área de Ensino de Ciências, a 

qual deve formar o aluno-cidadão de modo a facilitar sua compreensão e melhorar 

sua capacidade de atuação na sociedade. Esta concepção visa possibilitar a busca 

por um Ensino de Ciências que garanta a união entre os fatos e fenômenos 

vivenciados no dia-a-dia, suas respectivas implicações sócio-econômico-culturais, 

juntamente com os conhecimentos teórico-científicos neles implícitos, instigando o 

aluno ao aprendizado. Ainda segundo Silva (et al., 2009), no trecho a seguir, retirado 

do artigo “Equilíbrio químico de sais pouco solúveis e o caso Celobar®” da QNEsc, é 

possível verificar um exemplo dessa concepção: 

 
 

No decorrer do ano de 2003, um fato envolvendo a morte de pelo menos 23 
pessoas e a intoxicação de dezenas de outras em vários Estados brasileiros 
chamou a atenção da mídia e da opinião pública brasileira. Investigações 
realizadas na época pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária indicaram 
que o produto Celobar® - um contraste radiológico largamente utilizado em 
exames de enema opaco, radiografia de esôfago, estômago, intestinos e dos 
vasos da base do coração - teve a composição adulterada durante sua 
fabricação. Sais como o sulfato de bário e o carbonato de bário são pouco 
solúveis em meio aquoso de pH neutro: aproximadamente 2,45 mg L-1 (1,05× 
10-5 mol L-1) e 17,8 mg L-1 (9,00 ×10-5 mol L-1), a 25 °C, respectivamente. O 
Celobar® é uma suspensão aquosa de sulfato de bário de concentração 1 
g.mL-1 e a dosagem recomendada para adultos é de 30 mL. Considerando as 
baixas solubilidades citadas, em condições normais essa dosagem não seria 
suficiente para atingir a dose mínima letal de 2 a 3 mg de bário por quilo de 
tecido. Por que, então, a contaminação do Celobar® com o carbonato de bário 
provocou a morte de um número significativo de pessoas? (SENE et al.7, 2006 
apud SILVA et al., 2009, p. 15) 

 
 
O ideal para a promoção do ensino de Química atualmente desejado, seria a 

combinação das duas últimas concepções de contextualização. Atividades 

desenvolvidas nessa ótica, além de facilitar a compreensão dos conceitos químicos, 

contribuiriam para a participação do aluno-cidadão na sociedade com uma maior 

reflexão e criticidade sobre a mesma (CHASSOT et al., 1993; FRANCISCO Jr.; 

FERREIRA; HARTWIG, 2008; GIORDAN, 1999; SANTOS; SCHNETZLER, 1996; 

SILVA et al., 2009). 

                                                             
7  SENE, Jeosadaque José de et al. Equilíbrio químico de sais pouco solúveis e o caso Celobar®. 

Química Nova na Escola, n. 24, p. 43-45, 2006. 
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Contextualizar o conteúdo nas aulas com os alunos significa primeiramente 

assumir que todo conhecimento envolve uma relação entre sujeito e objeto. E para tal, 

a contextualização deve ser utilizada como um recurso por meio do qual se busca dar 

um novo significado ao conhecimento escolar, possibilitando ao aluno uma 

aprendizagem significativa. Nesse caso, para que a atribuição de novos significados 

a um determinado conhecimento ocorra de forma efetiva, durante o processo de 

associação de informações inter-relacionadas, o conhecimento já apropriado pelo 

estudante representa uma estrutura prévia para orientar o modo de assimilação dos 

novos dados, resultando numa interação evolutiva entre “novos” e “velhos” dados. 

(PELIZZARI et al., 2002) 

Essa experiência cognitiva, porém, não se influencia apenas unilateralmente. 

O professor, ao problematizar, admite que o aluno possua um conhecimento inicial, 

no mínimo o do senso comum, e que este é incompleto por natureza. Ou seja, deverá 

haver um confronto entre o conhecimento do senso comum e o conhecimento 

científico, sempre relacionado com o contexto em que os estudantes estão inseridos 

(GIANI, 2010). 

Nesse sentido, a LDB, no inciso IV do Art. 35, ao propor a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, insere a experiência 

cotidiana e o trabalho no currículo do Ensino Médio como um todo e não apenas na 

sua Base Comum, como elementos que facilitarão a tarefa educativa de explicitar a 

relação entre teoria e prática. 

Levando em consideração o papel social da Ciência, onde espera-se que o 

Ensino de Ciências não tenha um fim em si mesmo, a introdução de atividades como 

jogos, demonstrações e experimentos em sala de aula se torna muito interessante e 

deve ser vista como uma forma de assimilação da realidade do aluno, facilitando assim 

o processo de aprendizagem e de desenvolvimento.  

Com relação às potencialidades da experimentação como forma de melhorar o 

processo ensino-aprendizagem, Chassot (et al., 1993, p. 48) defendem o 

“desenvolvimento de uma Química que tenha na experimentação uma forma de 

aquisição de dados da realidade, utilizados para a reflexão crítica do mundo e para o 

aprimoramento do desenvolvimento cognitivo”. Quanto ao potencial da 

experimentação como metodologia de ensino, Giordan (1999) considera ser consenso 

que a experimentação desperta interesse entre os alunos, independente do nível de 

escolarização, uma vez que esta tem caráter motivador, lúdico, vinculado aos 
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sentidos. Em decorrência disso, a experimentação pode aumentar a capacidade de 

aprendizado. 

Por sua vez, os PCNEM (BRASIL, 2000b) afirmam que o papel da 

experimentação no ensino é promover momentos de discussão, interpretação e 

explicações das situações experimentais, desenvolvendo nos alunos a compreensão 

dos processos químicos e sua relação com o meio cultural e natural visando o 

desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas. 

No processo ensino-aprendizagem de Ciências, Galiazzi (et al., 2001) afirmam 

que há mais de um século as atividades experimentais foram implantadas nas 

escolas, fortemente influenciadas pelos trabalhos desenvolvidos nas universidades. 

Segundo estes autores, o objetivo era melhorar a aprendizagem do conteúdo 

científico, porque os alunos aprendiam os conteúdos, mas não sabiam aplicá-los. 

Atualmente, também é consenso que a experimentação motiva e ajuda os 

estudantes a compreenderem e elaborarem tanto os pensamentos quanto os 

conhecimentos científicos, principalmente devido ao seu caráter investigativo. Quando 

bem conduzida e estruturada em bases epistemológicas claras, a experimentação 

surge como exercício imprescindível na atividade docente em Química (FRANCISCO 

Jr.; FERREIRA; HARTWIG, 2008). No entanto, a maneira como a experimentação é 

conduzida na sala de aula varia de acordo com a concepção teórica adotada pelo 

professor: 

 
 

A experimentação ilustrativa geralmente é mais fácil de ser conduzida. É 
empregada para demonstrar conceitos discutidos anteriormente, sem muita 
problematização e discussão dos resultados experimentais. Já a 
experimentação investigativa é empregada anteriormente à discussão 
conceitual e visa obter informações que subsidiem a discussão, a reflexão, 
as ponderações e as explicações, de forma que o aluno compreenda não só 
os conceitos, mas a diferente forma de pensar e falar sobre o mundo por meio 
da ciência (FRANCISCO Jr.; FERREIRA; HARTWIG, 2008, p. 34). 

 
 

De acordo com Guimarães (2009), para proporcionar uma aprendizagem 

significativa, as aulas experimentais não podem ser conduzidas como uma “receita de 

bolo”, mas sim de forma investigativa, onde os alunos possam testar hipóteses, 

utilizando para isso os seus conhecimentos prévios, uma vez que o que mais 

influencia na aprendizagem significativa é o que o aluno já sabe. Desse modo, as 

atividades investigativas também constituem um processo que tem consonância com 
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aspectos do cotidiano dos alunos, dando condições para que eles testem suas 

hipóteses sobre os fenômenos científicos que ocorrem em seu entorno. 

Os trabalhos práticos com essas características são apresentados como uma 

maneira de privilegiar a participação do aluno na construção do conhecimento. Nesta 

perspectiva, os alunos não são meros expectadores e receptores de conceitos, teorias 

e soluções prontas. O professor se torna um questionador, conduzindo perguntas e 

propondo desafios aos alunos para que estes levantem suas próprias hipóteses e 

proponham possíveis soluções para o problema. Nesse sentido, o professor passa a 

ser um orientador, mediador do processo de ensino (GIANI, 2010). 

As atividades experimentais investigativas podem ser feitas por demonstrações 

pelo professor ou realizadas pelos alunos. Quando aquele realiza demonstrações, não 

necessariamente significa que estes não poderão participar da construção de um 

conceito ou re significá-lo. Pelo contrário, se o docente, ao conduzir o experimento de 

forma demonstrativa, questionar os estudantes e propuser desafios, essa atividade 

possivelmente terá as características de uma atividade de investigação, na qual estes 

argumentam e expõem seus raciocínios. Entretanto, se o professor apenas 

demonstrar um experimento para comprovar uma teoria e não o problematizar, essa 

atividade perderá grande parte das potencialidades que a experimentação 

investigativa pode desenvolver (SUART; MARCONDES; LAMAS, 2010). 

Francisco Jr., Ferreira e Hartwig (2008) abordam ainda a experimentação 

problematizadora, mostrando que esta vai além da experimentação investigativa, pois 

se utiliza continuamente da leitura, da escrita e da fala, objetos da linguagem 

indispensáveis na busca por uma aprendizagem significativa, onde o professor deve 

fazer despertar no aluno seu senso crítico e não fazê-lo com que simplesmente aceite 

o conhecimento. Em suas palavras:  

 
 

A atividade experimental problematizadora deve propiciar aos estudantes a 
possibilidade de realizar, registrar, discutir com os colegas, refletir, levantar 
hipóteses, avaliar as hipóteses e explicações, discutir com o professor todas 
as etapas do experimento. Essa atividade deve ser sistematizada e rigorosa 
desde a sua gênese, despertando nos alunos um pensamento reflexivo, 
crítico, fazendo os estudantes sujeitos da própria aprendizagem 
(FRANCISCO Jr.; FERREIRA; HARTWIG, 2008, p. 36). 

 
 
Apesar de sua importância na construção do conhecimento, a experimentação 

ainda é pouco usada. Muitos trabalhos na área de ensino de ciências apontam que o 
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não uso da experimentação geralmente é justificado pela falta de laboratório, 

equipamentos, tempo, entre outros. No entanto, essa justificativa se torna cada vez 

mais incoerente, “uma vez que revistas direcionadas para a educação em ciências 

contêm, frequentemente, experimentos com materiais de baixo custo sobre temas 

abrangentes que contemplam diversos conteúdos” (SILVA et al., 2009, p. 4), sem falar 

no Banco Internacional de Objetos Educacionais do Ministério da Educação (BRASIL, 

2008), o qual possui, atualmente, 295 experimentos na seção “Ensino Médio: 

Química: Experimentos Práticos”. 

Enfim, o processo de ensino-aprendizagem, independente de sua forma de 

aplicação (teórico, experimental ilustrativo ou investigativo, etc.), deve sempre 

valorizar as concepções prévias dos alunos, sendo caracterizado por trabalhar os 

conteúdos científicos envoltos em uma abordagem histórica, social, econômica e 

cultural que leve o estudante ao desenvolvimento de uma capacidade de raciocínio e 

não ter como objetivo principal a fixação do conteúdo trabalhado. 

Neste sentido, o ensino de Química, teórico ou experimental, em consonância 

com o princípio da contextualização apresentado nas DCNEM, nos PCNEM e nos 

PCN+, além das funções de concretização dos conteúdos curriculares na relação entre 

teoria e prática e de aplicação dos conhecimentos constituídos, cumprirá seu papel 

na formação para a cidadania, inclusive pela reflexão crítica da situação existencial 

dos educandos. 

  



25 
 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia desenvolvida para este trabalho baseou-se na: 

 Análise da contextualização dos experimentos publicados em revista da área; 

 Elaboração de materiais didáticos e instrucionais para a aplicação dos 

experimentos; 

 Avaliação dos dados obtidos. 

E foi desenvolvida segundo os itens: 

 

3.1 ANÁLISE DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico envolvendo a 

contextualização na experimentação, com o intuito de estabelecer critérios para a 

leitura e a análise dos artigos com experimentos em Química encontrados. 

Estabelecidos os critérios, foi feita a análise dos mesmos, a classificação, conforme 

os critérios, e a análise dos resultados. 

 

3.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DE EXPERIMENTOS 

  

A partir de uma nova pesquisa bibliográfica, abordando as diferentes 

possiblidades e funcionalidades da aplicação de experimentos a alunos do Ensino 

Médio, foram escolhidos dois experimentos e duas estratégias para sua aplicação com 

alunos, desenvolvidos os materiais didático e instrucional que pudessem servir de 

auxílio e orientação para alunos e professores durante a aplicação do experimento, 

elaborado um questionário diagnóstico, com perguntas fechadas, e um questionário 

avaliativo, com perguntas abertas, com o intuito de se obter informações pertinentes 

para as considerações esperadas neste trabalho. Em seguida procedeu-se a 

preparação dos conjuntos experimentais que seriam usados em sala de aula, a 

aplicação da diagnose, a aplicação dos experimentos e do questionário avaliativo. 

 

3.3 TRATAMENTO E AVALIAÇÃO DOS DADOS E MÉTODOS UTILIZADOS 

 

Após as diversas etapas da metodologia (análise dos artigos pesquisados, 

diagnose, desenvolvimento dos materiais didático e instrucional, aplicação dos 
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experimentos e questionário) foi feita a análise dos dados obtidos. Verificando se os 

métodos foram válidos ou não e o quanto eles ajudaram na compreensão do conteúdo 

pelos alunos. 

Dessa forma, com base nos resultados, existe a possibilidade de discussão e 

considerações sobre este trabalho. Tais resultados estão evidenciados no próximo 

capítulo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

No presente capítulo são apresentados os resultados organizados em dois 

itens: o primeiro com os resultados da pesquisa sobre artigos com sugestões de 

experimentos e a respectiva análise; e, o segundo com os resultados e análise da 

forma de aplicação de experimentos em sala de aula. 

 

4.1 ANÁLISE DA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

Dentre as mais diversas revistas nacionais e internacionais que apresentam 

artigos com exemplos de experimentos didáticos, foi escolhida a revista Química Nova 

na Escola por se tratar de uma revista brasileira, referência na área e de fácil acesso 

tanto aos professores, aos licenciandos em Química, como aos alunos do Ensino 

Médio, público-alvo deste trabalho. É importante deixar claro que para a publicação 

de um artigo na seção “Experimentação no Ensino de Química” da revista Química 

Nova na Escola, a contextualização do experimento abordado não é um requisito 

obrigatório. 

Foram analisados um total de 33 artigos publicados na seção “Experimentação 

no Ensino de Química” da revista Química Nova na Escola, nas edições publicadas 

nos anos de 2008 a 2015. A análise foi norteada pelo trabalho de Silva e 

colaboradores (2009) apresentada no artigo “Contextualização e experimentação, 

uma análise dos artigos publicados na seção ‘Experimentação no ensino de química’ 

da revista Química Nova na Escola 2000-2008”. 

Segundo a proposta de Silva (et al., 2009), os artigos foram analisados a partir 

de 3 critérios: 

- Critério 1: Selecionar na revista Química Nova na Escola, na seção 

“Experimentação no Ensino de Química”, artigos contendo sugestão de 

experimentos para aplicação em turmas de Ensino Médio que contemplassem 

“alguma indicação de contextualização”. 

- Critério 2: Analisar qual concepção de contextualização está presente nestes 

experimentos. 

- Critério 3: Averiguar se ao longo das edições de 2008 a 2015 houve aumento 

na publicação de artigos com experimentos contextualizados. 
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4.1.1 Critério 1 

 

No Critério 1, o objetivo foi realizar um levantamento dos artigos com sugestões 

de experimentação que contemplassem alguma indicação de contextualização, para 

que, a partir deste, fosse possível identificar quais concepções de contextualização 

que estavam presentes nos mesmos. 

Três dos 33 artigos analisados foram descartados, pois os mesmos não 

apresentavam sugestões de experimentos, não se enquadrando nos critérios 

propostos. Daqui em diante, o montante total dos artigos pesquisados será 

considerado 30 artigos.  

Assim, este primeiro levantamento indicou que durante o período analisado 

foram publicados 30 artigos na seção “Experimentação no Ensino de Química”. Dentre 

estes, 25 artigos (83%) contemplam alguma indicação de contextualização e 5 (17%) 

não contemplam (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Percentuais de artigos com e sem contextualização. 

 

Um fato interessante é que entre maio de 2000 e maio de 2008, período 

analisado por Silva (et al., 2009) 44 artigos foram publicados na mesma revista/seção, 

dos quais 30 (68%) contemplavam alguma concepção de contextualização. Dessa 

forma, embora nos 8 anos seguintes à análise de Silva, período analisado neste 

trabalho, o percentual de artigos contemplando de alguma forma a contextualização 

tenha aumentado, vê-se que o total de artigos com sugestão de experimentos diminuiu 

32%. O que permite especular se as discussões sobre o papel da experimentação no 

ensino de Química e as sugestões para a forma de sua aplicação, encontradas nos 

documentos oficiais, estejam realmente alcançando um número maior de professores, 
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ou se os cursos de licenciatura têm contemplado com sucesso esse aspecto tão 

importante na formação inicial de professores. 

A experimentação, no entanto, deve ter um papel diferenciado no Ensino de 

Ciências, que não aquele de apenas comprovar teorias ou simplesmente motivar os 

alunos. Ela deve ser vista como uma atividade provocadora de reflexão, uma 

estratégia capaz de suscitar discussões a partir das quais o conhecimento científico 

possa ganhar significado. O que justifica a adoção do termo estratégia, no sentido de 

estudar, selecionar, organizar e propor as melhores ferramentas para que os 

estudantes se apropriem do conhecimento, é a necessidade de propor ações que 

desafiem ou possibilitem o desenvolvimento das operações mentais. Para isso, 

organizam-se os processos de apreensão de tal maneira que as operações de 

pensamento sejam despertadas, exercitadas e construídas. Assim o professor deverá 

ser um verdadeiro estrategista. (ANASTASIOU; ALVES, 2003) 

 

4.1.2 Critério 2 

 

No Critério 2, foi analisada a “concepção de contextualização” presente nos 

artigos. Os resultados são apresentados no Quadro 1 (próxima página).  Neste estudo 

foram consideradas as concepções de contextualização apresentadas no capítulo 2: 

- Contextualização como exemplificação de fatos do cotidiano: apenas se 

relaciona o ensino de ciências ao cotidiano, sem haver inter-relações entre os 

conteúdos e aspectos sócio-econômico-culturais. (Exemplo Cotidiano – Quadro 1) 

- Contextualização como estratégia de ensino aprendizagem: situações do 

cotidiano são usadas como estratégia para tentar facilitar a compreensão de conceitos 

químicos por parte dos alunos, mas não promovem reflexões sociais, econômicas 

e/ou culturais. (Estratégia Ens/Apre – Quadro 1) 

- Contextualização como desenvolvimento de atitudes e valores para a 

formação do cidadão crítico: possibilita a busca por um Ensino de Ciências que 

garanta a união entre os fatos e fenômenos vivenciados no dia-a-dia, suas respectivas 

implicações sócio-econômico-culturais, juntamente com os conhecimentos teórico-

científicos neles implícitos, instigando o aluno ao aprendizado. (Valores e Atitudes – 

Quadro 1) 
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Data Título 
Tipo 

Contex 

Nov/15 
Estudo da solubilidade dos gases: Um experimento de múltiplas 
facetas 

Estratégia 
Ens/Apre 

Nov/15 
Eletroforese de DNA: Dos laboratórios de Biologia Molecular para 
as salas de aula 

Exemplo 
Cotidiano 

Ago/15 
Desenvolvendo habilidades e conceitos de nanotecnologia no 
Ensino Médio por meio de experimento didático envolvendo 
preparação e aplicação de nanopartículas superparamagnéticas 

Exemplo 
Cotidiano 

Ago/15 Uma atividade experimental para o entendimento de viscosidade 
Estratégia 
Ens/Apre 

Mai/15 Efeito estufa usando material alternativo 
Exemplo 
Cotidiano 

Fev/15 
Compostagem: Experimentação problematizadora e recurso 
interdisciplinar no ensino de Química 

Valores e 
Atitudes 

Fev/15 Experimento sobre a influência do pH na corrosão do ferro 
Valores e 
Atitudes 

Ago/14 
Um método simples para avaliar o teor de sacarose e CO2 em 
refrigerantes 

Valores e 
Atitudes 

Nov/13 
Determinação do teor alcoólico de vodcas: uma abordagem 
multidisciplinar no ensino de Física, Química e Matemática 

Estratégia 
Ens/Apre 

Mai/13 
Construção de uma célula eletrolítica para o ensino de eletrólise 
a partir de materiais de baixo custo 

Valores e 
Atitudes 

Fev/13 
Análise qualitativa de proteínas em alimentos por meio de reação 
de complexação do íon cúprico 

Exemplo 
Cotidiano 

Ago/12 Uma experiência didática sobre viscosidade e densidade 
Exemplo 
Cotidiano 

Mai/11 
Identificação de ácido salicílico em produtos dermatológicos 
utilizando-se materiais convencionais 

Exemplo 
Cotidiano 

Fev/11 Sistemas experimentais para o estudo da corrosão de metais 
Valores e 
Atitudes 

Fev/11 
Análise experimental da resistência à corrosão e da velocidade 
de corrosão: uma proposta pedagógica 

Exemplo 
Cotidiano 

Fev/10 
Atividades experimentais simples envolvendo adsorção sobre 
carvão 

Estratégia 
Ens/Apre 

Nov/09 
pH do solo: determinação com indicadores ácido-base no Ensino 
Médio 

Estratégia 
Ens/Apre 

Fev/09 Biodiesel: uma alternativa de combustível limpo 
Valores e 
Atitudes 

Nov/08 
Escurecimento e limpeza de objetos de prata: um experimento 
simples e de fácil execução envolvendo reações de oxidação-
redução 

Exemplo 
Cotidiano 

Nov/08 
A efervescente reação entre dois oxidantes de uso doméstico e 
a sua análise química por medição de espuma 

Estratégia 
Ens/Apre 

Ago/08 Análise de pigmentos de pimentões por cromatografia em papel 
Exemplo 
Cotidiano 

Ago/08 Resíduos e rejeitos de aulas experimentais: o que fazer? 
Valores e 
Atitudes 

Ago/08 
Visualização prática da Química envolvida nas cores e sua 
relação com a estrutura de corantes 

Exemplo 
Cotidiano 

Fev/08 Catalisando a hidrólise da uréia em urina 
Exemplo 
Cotidiano 

Fev/08 Estudo da atividade proteolítica de enzimas presentes em frutos 
Exemplo 
Cotidiano 

Quadro 1 – Artigos que apresentam contextualização e sua respectiva concepção. 
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Conforme mostra a Figura 2, dos 25 artigos analisados que contemplam 

“alguma indicação de contextualização”, verificou-se que das três concepções de 

contextualização consideradas, predominou a concepção de contextualização como 

exemplificação de fatos do cotidiano, sendo verificada em 44% dos artigos (11 

artigos). Os demais 56% dos artigos contextualizados, dividiram-se igualmente entre 

as duas outras concepções de contextualização consideradas nesta pesquisa, 

contextualização como estratégia de ensino aprendizagem (7 artigos; 28%) e a 

contextualização como desenvolvimento de atitudes e valores para a formação do 

cidadão crítico (7 artigos; 28%). 

 

 

Figura 2 – Percentuais das diferentes concepções de contextualização. 

 

Um exemplo característico da contextualização como exemplificação de fatos 

do cotidiano é encontrado no seguinte trecho do artigo “Análise de pigmentos de 

pimentões por cromatografia em papel”, publicado em agosto de 2008: 

 
 

Os carotenóides são pigmentos encontrados na natureza e trazem benefícios 
para a saúde por sua atividade antioxidante e anticancerígena. Alguns desses 
compostos apresentam também atividade pró-vitamínica A. A maioria deles 
é estável à temperatura ambiente, porém devido ao elevado número de 
ligações duplas, quando purificados, devem ser mantidos na ausência de luz 
e oxigênio e em ambiente refrigerado. A coloração dos carotenóides varia do 
amarelo, passando pelo laranja, até o vermelho intenso e resulta da 
multiplicidade de duplas ligações conjugadas. (RIBEIRO; NUNES, 2008, 
p.35) 

 
 
Nesse trecho, o autor apenas cita uma situação do cotidiano que envolve algum 

conceito científico que estaria sendo ministrado em sala de aula, sem ampliar a 

discussão abordando os aspectos sócio/econômico/culturais envolvidos. A fim de 
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contemplar a concepção de contextualização como desenvolvimento de atitudes e 

valores para a formação do cidadão crítico, seria interessante trazer, por exemplo, 

uma discussão sobre algumas das patologias que a ingestão dos carotenoides ajuda 

a prevenir, como doenças cardíacas e câncer, discutindo a atuação destes no 

organismo, servindo de base para a reflexão com os alunos sobre os diversos 

benefícios de uma alimentação saudável (MELENDEZ-MARTINEZ; VICARIO; 

HEREDIA, 2004). Esta abordagem facilitaria a compreensão de um tema atualmente 

comum na sociedade, despertando interesse pelo conteúdo específico que estivesse 

sendo trabalhado. 

No artigo “Determinação do teor alcoólico de vodcas: uma abordagem 

multidisciplinar no ensino de Física, Química e Matemática”, publicado em novembro 

de 2013, encontra-se um exemplo de contextualização como estratégia de ensino 

aprendizagem. Nesse tipo de contextualização identifica-se o emprego de situações 

do cotidiano para melhorar a compreensão de conceitos químicos por parte dos 

alunos, conforme se vê no trecho: 

 
 

A vodca é uma bebida originária da Europa oriental, obtida a partir da 
destilação de cereais ou tubérculos fermentados ricos em açúcar e amido, 
com aspecto incolor, quase sem sabor e com um teor alcoólico que pode 
variar de 36% a 54% v/v a 20 ºC. As destilarias obtêm o álcool do mosto, um 
líquido de baixo teor alcoólico formado durante a fermentação da mistura de 
grãos (trigo, centeio, aveia, cevada) ou tubérculos (batata, beterraba) e água. 
Com a destilação fracionada dessa mistura, obtém-se o etanol em maior 
concentração. Esse processo é repetido por várias vezes para diminuir a 
quantidade de impurezas e obter um destilado com concentração alcoólica 
maior que 90%, a qual é posteriormente reduzida pela adição de água. A 
maioria das vodcas produzidas no Brasil são tridestiladas e se comercializam 
com uma graduação alcoólica entre 37% e 40% v/v e um conteúdo de 
açúcares de até 2,0 g/L. (VAZ et al., 2013, p.292-293) 

 
 
Este artigo apresenta o método de obtenção da vodca com materiais de uso 

comum, como grãos, e faz com que o aluno reflita sobre sua composição, além da 

observação de processos de separação de componentes de uma mistura como a 

destilação fracionada. Entretanto, não discute os aspectos socioeconômicos que 

possibilitariam ao aluno uma melhor compreensão da realidade permitindo-lhe uma 

aprendizagem significativa dos conceitos teóricos envolvidos, bem como uma reflexão 

mais ampliada frente aos questionamentos da sociedade; o esperado na concepção 

de contextualização para formação do cidadão crítico. Esta discussão seria apropriada 

com a abordagem da doença alcoolismo e do alcoolismo na adolescência, o qual 
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ocorre frequentemente nos mais diversos setores da sociedade, provocando 

distúrbios consideráveis, e em geral irreparáveis, no organismo do consumidor 

compulsivo, além de graves problemas familiares e sociais. (VARELLA, 2011) 

Neste próximo trecho, extraído do artigo “Biodiesel: uma alternativa de 

combustível limpo”, de novembro de 2009, verifica-se um exemplo da concepção de 

contextualização como desenvolvimento de atitudes e valores para a formação do 

cidadão crítico: 

 
 

No Brasil, devido à grande diversidade de espécies oleaginosas, pode-se 
produzir biodiesel a partir de diferentes óleos vegetais como soja, milho, 
amendoim, algodão, babaçu e palma. Além disso, esse biocombustível pode 
ser produzido a partir de óleos de frituras e de sebo bovino, reduzindo, assim, 
os riscos de poluição ambiental causados por esses materiais. No Brasil, o 
Congresso Nacional aprovou a lei n° 11.097, em 13/01/2005, que tornou 
obrigatória a adição de 2% de biodiesel ao diesel (B2) até 2008 e a adição de 
5% (B5) até 2013. O biodiesel é um combustível obtido de fontes limpas e 
renováveis (ciclo curto do carbono) que não contém compostos sulfurados 
(não contribui para formação de chuvas ácidas) e aromáticos; apresenta alto 
número de cetanos (o correspondente a octanos na gasolina); e é 
biodegradável. Esse biocombustível, quando comparado ao diesel, oferece 
vantagens para o meio ambiente como a redução de emissões de dióxido de 
carbono (CO2, o principal responsável pelo efeito estufa) e de materiais 
particulados. Essas vantagens são traduzidas em menos custos com a saúde 
pública, visto o grande consumo de óleo diesel nos transportes rodoviários e 
automotivos nas grandes cidades. (SANTOS; PINTO, 2009, p.58-59) 

 
 
Entende-se que este artigo, na tentativa de unir os fatos e fenômenos 

vivenciados no dia-a-dia com os conteúdos científicos envolvidos, permite um Ensino 

de Ciências em que os conhecimentos difundidos objetivam a construção de uma 

visão de mundo mais articulada e menos fragmentada, contribuindo para que o 

indivíduo se veja como participante de um mundo em constante transformação. 

Resumindo: entre as concepções de contextualização consideradas, a que 

predominou foi a contextualização como exemplificação de fatos do cotidiano (44%), 

seguida das outras duas concepções; contextualização como estratégia de ensino 

aprendizagem (28%) e da contextualização como desenvolvimento de atitudes e 

valores para a formação do cidadão crítico (28%). Comparando com a pesquisa 

realizada por Silva (et al., 2009), onde a contextualização como exemplificação de 

fatos do cotidiano apareceu em 50% dos artigos analisados, novamente se pode 

especular que a evolução da compreensão do que seja a contextualização proposta 

nos documentos oficiais foi incipiente, mesmo após as diversas tentativas de se 
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esclarecê-la melhor, permanecendo uma visão restrita do que ela significa e de seu 

papel no Ensino de Ciências, em particular da Química. 

Essa restrita visão dos objetivos do Ensino de Ciências, mantém uma relação 

direta com a formação inicial de professores, a qual possui forte componente de sua 

constituição, na grande maioria, os pesquisadores das áreas específicas das Ciências 

Naturais. Estes têm uma concepção sobre ser professor, construída a partir de 

aprendizagens ambientais difíceis de serem mudadas, tanto que, apesar de a 

pesquisa educativa apontar para a necessidade de mudança, o modelo de professor 

tradicional, comprometido mais com o “conteúdo” do que com o aprender, é o mais 

presente no sistema escolar, desde a escola básica até a universidade (FRANCISCO 

Jr; FERREIRA; HARTWIG, 2008; GALIAZZI et al., 2001; GIORDAN, 1999), onde não 

se observa a preocupação com um Ensino de Ciências voltado para a formação do 

cidadão. 

 

4.1.3 Critério 3 

 

No Critério 3 teve-se como objetivo averiguar se ao longo das edições de 2008 

a 2015 houve aumento na publicação de artigos com experimentos contextualizados. 

Os resultados dessa análise podem ser visualizados a seguir, na Figura 3. 

Ao longo dos oito anos analisados observa-se que de 2008 a 2014 houve uma 

drástica queda no montante de artigos com sugestão de experimentos, seguido de um 

abrupto aumento em 2015. No entanto, no período analisado por Silva (et al., 2009), 

havia sido observado um nítido crescimento anual. Fica a impressão que em 2008 o 

assunto atingiu o “auge da moda”, ficando relegado ao segundo plano nos anos 

seguintes, exceto pelos que realmente se interessavam por ele, para tornar a 

despertar a atenção em 2015. 
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Figura 3 – Evolução dos experimentos contextualizados ao longo dos anos. 

 

Conforme mostra a Figura 4, a maioria dos artigos analisados em 2008 

abordava a contextualização na sua forma mais restrita, ou seja, a concepção de 

contextualização como exemplificação de fatos do cotidiano. Apesar de se verificar 

que, com o passar dos anos, houve diminuição na quantidade de artigos que 

contemplam essa concepção de contextualização, bem como uma manutenção no 

montante dos artigos que apresentam a concepção de contextualização como 

desenvolvimento de atitudes e valores para a formação do cidadão crítico, em 2015 

ela ainda é a modalidade com maior ocorrência. Assim, seria precipitado acreditar que 

os conceitos empreendidos pelos documentos oficiais efetivamente estejam sendo 

melhor assimilados. 

 

 

Figura 4 – Evolução das concepções de contextualização ao longo dos anos. 
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Para que isso ocorra, é necessário formar professores capazes de conduzir as 

aulas experimentais de maneira oposta às tradicionais. Isso significa que o professor 

deve colocar os alunos frente a situações-problema adequadas, propiciando a 

construção do próprio conhecimento. No entanto, para que tais situações-problema 

possam ser criadas, é fundamental que se considere a necessidade do envolvimento 

dos alunos com o problema e que este seja, preferencialmente, real e contextualizado. 

A atividade experimental, depois de contextualizada, adquire um caráter mais 

educacional contribuindo para a formação do cidadão crítico e não somente como uma 

atividade lúdica com papel motivador ou apenas como comprovação da teoria. 

 

4.2 FORMAS DE APLICAÇÃO DE EXPERIMENTOS 

 

Após levantamento bibliográfico envolvendo as diferentes formas de aplicação 

dos experimentos, desde conceitos Químicos a materiais já existentes e testados que 

comprovam a eficácia de experimentos, que poderiam ser feitos em laboratório, ou 

em outro espaço disponibilizado por um colégio, ou mesmo em sala de aula, o artigo 

“Experimentação problematizadora: fundamentos teóricos e práticos para a aplicação 

em sala de aula de ciências” de Francisco Jr., Ferreira e Hartwig (2008) foi a principal 

fonte que inspirou e norteou o desenvolvimento dessa etapa do trabalho. 

Na escolha dos experimentos buscou-se cumprir dois requisitos: trabalhar com 

experimentos realizados com materiais de baixo custo, para que sua aplicação não 

dependesse do poder aquisitivo da escola; e, que os experimentos fossem de fácil 

execução e compatíveis (a execução e as discussões proporcionadas) com os tempos 

de aula usualmente disponíveis para a disciplina Química em escolas públicas. 

Priorizou-se experimentos que fizessem uso de substâncias naturais, pois 

podem ser facilmente adquiridas e estão ligadas direta ou indiretamente com o 

cotidiano dos alunos, ajudando a despertar o interesse e a curiosidade, além de 

contribuir para a conexão dos conteúdos com a realidade, o que facilitaria a 

compreensão dos mesmos. Naturalmente os assuntos a serem trabalhos precisavam 

se adequar àqueles que estariam sendo trabalhados nas escolas quando da 

aplicação. 

O planejamento inicial era que fossem escolhidos 2 experimentos a serem 

aplicados em duas turmas de forma alternada: Turma A – experimento 1 com 

aplicação ilustrativa e experimento 2 com aplicação investigativa, Turma B – 
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experimento 1 com aplicação investigativa e experimento 2 com aplicação ilustrativa. 

Dessa forma seria possível comparar tanto as formas de aplicação, como a reação e 

o aproveitamento dos alunos perante as mesmas. 

Os experimentos selecionados abordavam o tema de pH e indicadores ácido-

base. Como o objetivo era comparar as formas de aplicação de experimentos, e não 

a inovação dos mesmos, foram escolhidos experimentos bastante conhecidos e 

citados por licenciandos e professores: o extrato de repolho roxo como indicador 

ácido-base de pH (experimento 1) e o assopro mágico (experimento 2), a serem 

realizados de forma ilustrativa e investigativa. 

Quando a seleção e testes dos experimentos, a preparação dos questionários 

diagnósticos e avaliativo, dos materiais didáticos e instrucionais foram concluídos, por 

motivos de doença, fiquei impossibilitado de realizar a aplicação dos mesmos. Embora 

uma colega do curso de licenciatura (orientada pela prof.ª Sonia Regina), que também 

participa de projetos onde utiliza a experimentação problematizadora, tenha se 

voluntariado para a aplicação dos experimentos, o andamento escolar só permitiu a 

aplicação de um deles, cujos resultados serão apresentados nesse item. 

Esta etapa do trabalho foi realizada com os alunos de duas turmas da segunda 

série do Ensino Médio do Colégio Estadual Guilherme Briggs (CEGUIB), situado à 

Rua Dr. Mário Viana, 625, no Bairro de Santa Rosa, município de Niterói – RJ. Estas 

duas turmas foram selecionadas por serem compostas por alunos com perfis 

socioeconômicos semelhantes e nunca terem vivenciado uma atividade experimental, 

mesmo que o CEGUIB tenha em suas dependências um laboratório para tais práticas. 

 

4.2.1 Diagnose 

 

Esperando avaliar e quantificar o conhecimento prévio dos alunos, foi 

elaborado uma diagnose, localizada no Apêndice A, contendo 5 questões fechadas 

relacionadas ao conceito de pH. 

A diagnose foi aplicada em ambas as turmas; a 27 alunos na turma 2001 e a 

17 alunos na turma 2002. 

Durante a aplicação da diagnose não foi permitido aos alunos nenhum tipo de 

consulta, como livros, colegas ou até mesmo ao professor. 

Após a correção da diagnose, avaliou-se as maiores dificuldades dos alunos. 

Os resultados estão apresentados por questões, em forma de gráficos, a seguir: 
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1ª Questão: Qual a natureza (ácida, básica ou neutra) das substâncias abaixo? 

a) Limão  b) Água  c) Vinagre  d) Sabão  e) Limpador Veja® 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Percentual de acertos para a primeira questão. 

 

Na primeira questão, os alunos da turma 2001 apresentaram melhor 

desempenho, mostrando melhor conhecimento sobre materiais do seu dia a dia. 

Como mostra a Figura 5, 56% dos alunos da turma 2001 acertaram todos os itens, 

contra 18% dos alunos da turma 2002, que apresentaram resultado bem inferior. 

 

2ª Questão: Qual a natureza das soluções que apresenta os seguintes valores de pH: 

  a) 3  b) 8  c) 10  d) 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Percentual de acertos para a segunda questão. 

 

Na segunda questão, a maior dificuldade foi identificar a acidez ou basicidade 

através de números. Como observado na Figura 6, os alunos da turma 2002 

apresentaram um melhor resultado, apresentando maior facilidade em identificar 

condições de acidez e basicidade através de números. 35% dos alunos acertaram 

todos os itens, contra 22% dos alunos da turma 2001. 
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3ª Questão: Analise as informações I, II e III e identifique a natureza (ácida, básica ou 

neutra) das soluções. 

I) Coca-Cola® tem um pH igual a 3 

II) Um tablete de um antiácido dissolvido num copo d’água tem pH igual a 9 

III) Uma xícara de café tem concentração de H+ igual a 10-5M 

a) básica, básica, ácida.   b) neutra, ácida, básica. 

c) ácida, básica, ácida.   d) ácida, ácida, básica. 

e) básica, ácida, neutra. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Figura 7 – Percentual de acertos para a terceira questão. 

 

Na terceira questão, a turma 2001 teve um bom desempenho com 85% de 

acerto. E a turma 2002 apresentou dificuldades com o conteúdo, onde 59% dos alunos 

(Figura 7) responderam erroneamente a questão. 

 

4ª Questão: A tabela ao lado mostra os valores de pH característicos. Sobre esses 

sistemas pode-se afirmar que: 

a) Suco de laranja é menos ácido que a saliva 

b) O leite é mais básico que a clara de ovo 

c) Suco de tomate é menos ácido que o vinagre 

d) Todas as substâncias da tabela são ácidas 

e) Todas as substâncias da tabela são básicas 

 

 

 

 

  

Sistema pH 

Vinagre 3,0 

Suco de laranja 4,0 

Suco de tomate 5,0 

Saliva 6,0 

Leite 6,8 

Clara de ovo 8,0 
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Figura 8 – Percentual de acertos para a quarta questão. 

 

Na quarta questão, os alunos das duas turmas obtiveram resultado semelhante, 

52% de acerto na turma 2001 e 53% na turma 2002 (Figura 8), mostrando que os 

alunos possuem dificuldades em relacionar substâncias conhecidas com conceitos de 

pH. 

 

5ª Questão: Qual a variação da escala de pH? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Percentual de acertos para a quinta questão. 

 

Em relação à quinta questão, novamente as duas turmas apresentaram 

resultado semelhante, 56% de acerto na turma 2001 e 59% na turma 2002 (Figura 9). 

Este resultado comprova o obtido na questão 2 (relacionar números com acidez e 

basicidade), mostrando uma real dificuldade dos alunos frente ao conteúdo de pH. 

Relacionando todas as questões e fazendo-se a média de acertos, 

considerando itens e questões com valor igual, pode-se concluir que, na média geral, 

a turma 2001 obteve o melhor resultado, 74% de acerto contra 65% da turma 2002 

(Figura 10). Os resultados foram satisfatórios, entretanto, em ambas as turmas e em 
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todas as perguntas, houve um grande número de erros conceituais. Também foi 

observado um pouco de desatenção de alguns alunos ao responderem as questões, 

contribuindo também para o baixo rendimento de acertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Rendimento de acertos. 

 
4.2.2 Aplicação dos experimentos 

 
O experimento do extrato de repolho roxo como indicador ácido-base de pH foi 

aplicado de forma ilustrativa para os 27 alunos da turma 2001 e de forma investigativa 

para os 17 da turma 2002. 

Para a aplicação do experimento, foram desenvolvidos materiais didático e 

instrucional que pudessem servir de auxílio e orientação para o professor durante a 

aplicação.  

O material didático (Apêndice B) foi construído seguindo o modelo da maioria 

dos manuais utilizados em disciplinas experimentais do curso de licenciatura. 

Contendo os objetivos do trabalho, uma breve apresentação da teoria, os materiais e 

a metodologia a serem usados e um modelo de tabela para a organização de 

resultados. 

O material instrucional (Apêndice C), usado pelo professor na turma onde se 

realizou a aplicação investigativa do experimento, contém o objetivo da realização do 

experimento, a descrição da metodologia que será abordada durante o experimento 

bem como orientações para as discussões do tema de forma que ajudem o professor 

a conduzir o trabalho de forma investigativa. 

Na turma 2001, na qual o experimento foi aplicado de forma ilustrativa, os 

alunos entraram no laboratório e o material estava organizado na mesa do professor 

conforme a Figura 11. 

74%
65%

TURMA 2001 TURMA 2002



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Aplicação dos experimentos (1). 

 

O material didático elaborado foi distribuído aos alunos para que os mesmos 

pudessem acompanhar a experiência realizada por minha colega de curso. Como o 

conteúdo de pH já havia sido trabalhado com a turma pelo professor, não houve a 

necessidade de uma explicação teórica mais aprofundada do assunto, bastando 

apenas relembrá-los dos conceitos de pH. 

O experimento foi desenvolvido na forma planejada, ou seja, como uma “receita 

de bolo” demonstrada pela licencianda. Foram testados diversos materiais do dia-a-

dia, comparando-os com uma escala de pH (Figura 12) preparada no início do 

experimento. De posse de todos os dados, os alunos foram orientados a preencher a 

tabela de resultados com as devidas informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Aplicação dos experimentos (2). 
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Após a atividade ilustrativa, diversos alunos chegaram à bancada para observar 

mais atentamente e também indagar se poderiam, eles mesmos, realizar os 

experimentos. 

Diferentemente da turma 2001, os alunos da turma 2002 não receberam 

nenhum material didático, exceto por uma tabela que informava como manipular os 

reagentes para o preparo da escala padrão de pH. 

De posse do material instrucional, a licencianda procedeu o experimento de 

forma investigativa (Figura 13) com indagações sobre os possíveis resultados dos 

testes que seriam realizados, questionando detalhes como o caráter ácido-base, cor 

e pH aproximados esperados para os diversos materiais ali presentes e, também, por 

outros materiais do cotidiano dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 13 – Aplicação dos experimentos (3). 

 

Durante o experimento ilustrativo na turma 2001, observou-se certa dispersão 

dos alunos em razão da própria demonstração. Fato não observado no experimento 

investigativo na turma 2002; onde os alunos se encontravam focados em desenvolver 

a atividade. 

O interesse e empenho dos alunos durante a atividade investigativa (turma 

2002) indica que, ao realizarem os experimentos, os mesmos o fazem com o intuito 

de obter as informações necessárias para as discussões dos conceitos. 

A realização e a vivência dos experimentos, por parte dos alunos, faz com que 

estes desenvolvam o conhecimento, alcançando a aprendizagem significativa. E para 
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que tal objetivo seja alcançado, as abordagens dos temas devem ser feitas através 

de atividades elaboradas para provocar a especulação, a construção e a reconstrução 

de ideias. Dessa forma, os dados obtidos devem permitir, através de trabalho em 

grupo e/ou discussões coletivas, que se construam conceitos e se desenvolvam 

competências e habilidades. 

Numa atividade investigativa, o papel do professor e do aluno, são essenciais 

para se alcançar as metas de aprendizagem. Este deixa de ser o agente passivo da 

aula e passa a agir sobre seu processo de pensamento, questionando, pensando, 

participando da construção do conhecimento. Aquele deixa de ser o transmissor de 

conteúdos e passa a questionar/problematizar seus estudantes, conduzindo-os à 

elaboração de respostas condizentes com a visão científica, gerando questões e 

problemas que serão discutidos e refletidos à luz dos conhecimentos científicos, de 

forma a respeitar as distintas ideias e opiniões em sala de aula. 

Levando-se em conta que o conhecimento avança com a problematização, a 

presença de questionamentos deve ocorrer em todas as etapas de um experimento e 

não apenas na forma de perguntas ao final de um relatório. 

É importante lembrar que na proposta inicial o objetivo era apenas comparar as 

duas formas de condução. Naturalmente um questionamento inerente ao assunto 

indicadores de pH e ao experimento extrato de repolho roxo como indicador ácido-

base de pH, seria a contextualização do mesmo com temas relevantes para a 

sociedade, desenvolvendo um pensamento crítico e reflexivo nos alunos. Um exemplo 

seria citar o caso do Celobar®, onde o conhecimento do pH do suco gástrico era de 

extrema importância, influenciando a solubilidade do medicamento utilizado. 

Entretanto, a aplicação dos experimentos aos alunos do Colégio Estadual Guilherme 

Briggs ocorreu anteriormente à iniciativa deste trabalho em avaliar a concepção de 

contextualização em experimentos; motivada justamente pela percepção da 

necessidade de desvincular a atividade experimental do “papel motivador” ou 

“comprovante de teorias” e relacioná-la com as situações do contexto e dia-a-dia dos 

alunos. 

 

4.2.3 Avaliação 

 

O questionário avaliativo foi elaborado com 4 questões abertas, Apêndice D, 

que visavam descobrir o que os alunos achavam da Química e da experimentação 
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como um todo e, também, da forma como os experimentos foram aplicados. Tanto a 

diagnose quanto a aplicação dos experimentos contaram com a participação de 44 

alunos, 27 alunos na turma 2001 e 17 alunos na turma 2002. O questionário avaliativo 

foi distribuído a todos os alunos, entretanto deixou-se a critério de cada aluno 

respondê-lo ou não.  

Dos 44 questionários distribuídos, apenas 12 foram respondidos (5 na turma 

2001 e 7 na turma 2002), ou seja, somente 27%. Este baixo número pode ter ocorrido 

por várias razões, uma delas é a preocupação com uma “avaliação”, palavra que para 

a maioria dos alunos é sinônimo de prova. Outra razão que pode ser considerada, e 

levada em conta na avaliação das respostas, é que os alunos que responderam ao 

questionário são aqueles que demonstram algum interesse pela disciplina Química, 

ou ainda porque simplesmente acharam interessante a atividade prática realizada. 

As respostas dos alunos (material digitalizado) se encontram no Apêndice E. A 

seguir, são citadas algumas destas respostas: 

 

Questão 1: Você gosta de estudar Química? Por quê? 

 “Sim, acho a matéria interessante, pois aborda coisas do dia-a-dia, só que na 

sua forma científica.” 

 “Sim, porém prefiro a parte que faço no laboratório.” 

 “Sim. Além de eu compreender melhor as ações que ocorrem ao meu redor, é 

de extrema importância para assuntos relacionados a conscientização.” 

 “Sim. Pois através da química podemos nos tornar mais inteligentes. Apesar do 

meu professor não saber explicar.” 

 “Sim. Porque ela é uma ciência que nos mostra como o meio que nós vivemos 

funciona e ela faz a manutenção dele.” 

 

Nesta primeira questão, o objetivo era que os alunos apresentassem inclusive 

suas dificuldades e frustações para com a Química. Entretanto, todos os 12 alunos 

afirmaram gostar de estudar Química, daí a impressão de que responderam ao 

questionário aqueles que demonstram algum interesse pela disciplina. Ainda assim, 

algumas ressalvas foram observadas como um aluno que prefere a atividade prática 

ou que expõe sua dificuldade na falta de capacidade do professor em explicar a 

matéria. 
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Questão 2: Você acha que é importante as pessoas estudarem Química? Você tem 

alguma sugestão para melhorar o ensino de Química? 

 “Acho muito importante. Acho que a química deve ser ensinada de forma que 

as pessoas possam entender como utilizar em seu dia-a-dia.” 

 Acho, a química deveria ser ensinada de uma forma mais ‘divertida’, como essa 

aqui no laboratório.” 

 “Sim, pelo fato do conhecimento em si ser de extrema importância para a nossa 

conscientização como cidadão. As aulas tanto práticas como teóricas são de 

extrema importância e eu acho que qualquer prática é válida para ensinar o 

assunto que está sendo dado na sala de aula.” 

 “Sim, acho que é importante saber química para podermos saber sobre a 

matéria, os compostos que usamos, vemos diariamente. Tornar a aula mais 

dinâmica.” 

 “É importante as pessoas estudarem Química pelo menos para entenderem e 

conhecerem o básico das coisas que acontecem ao seu redor. E aprofundar-

se se for de seu interesse.” 

 

Nessas respostas observa-se que os alunos afirmam compreender a 

importância dos conhecimentos da Química, e sugerem tanto a realização de 

experimentos quanto relacioná-la com o contexto em que eles estão inseridos. A 

classificação de “divertida” (as aspas foram do aluno) dada à aula no laboratório, 

permite pensar que para o aluno aquela forma de aprender se revelou mais dinâmica 

e agradável. 

 

Questão 3: Você acha que os experimentos realizados, relacionados com a matéria 

dada em sala de aula, facilitaram o aprendizado do conteúdo ou serviu apenas para 

distrair? 

 “Sim, o aluno absorve melhor se ele vê que aquele tema é útil e o interessa, 

assim a assimilação do conteúdo é mais completa.” 

 “Bem melhor um experimento para o aprendizado.” 

 “Sim, acho que os experimentos realizados, em relação com as matérias dadas 

em sala, fazem com que os alunos tenham um novo olhar em relação a química, 
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tornando-a mais interessante e ajudando a assimilar matérias lembrando de 

experimentos realizados.” 

 “Sim, muito. Os experimentos nos mostram reações que em sala de aula 

parecem muito mais complicadas.” 

 “Facilitaram. Porque podemos ver a química na prática e como ela é utilizada.” 

 

As respostas dos alunos, nesta questão, mostraram que a experimentação 

realmente pode ser utilizada como uma forma de se alcançar a aprendizagem 

significativa, fazendo uma correlação com os conceitos aprendidos durante as aulas 

teóricas. 

 

Questão 4: Você consegue entender o conteúdo por meio de um experimento apenas 

observando, ou é necessário que haja discussão e questionamentos sobre o que está 

ocorrendo? 

 “Não exatamente uma discussão mas orientações que ajudem o aluno a chegar 

na resposta.” 

 “Eu acho que é necessário haver uma discussão. Pois o conteúdo fica mais 

esclarecido.” 

 “Consigo entender apenas observando mas gosto quando tem discussão e 

questionamentos, fixamos mais o conteúdo.” 

 “É necessário que haja discussões entre os alunos e principalmente algumas 

perguntas feitas pelo professor para nos dar uma direção.” 

 “Dá pra entender. Porém um questionamento é melhor.” 

 

Nesta questão, percebe-se um consenso nas respostas para a atuação 

participativa do professor, questionando e atuando como um mediador do processo 

de ensino-aprendizagem nas atividades experimentais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscando responder aos questionamentos que influenciaram na preparação 

deste trabalho, acabei me deparando com mais perguntas do que respostas. Seriam 

os documentos oficiais uma utopia a ser alcançada? 

A análise dos artigos encontrados na revista Química Nova na Escola mostrou 

que apesar de nos últimos 8 anos ter ocorrido um aumento no percentual de artigos 

contemplando de alguma forma a contextualização, a maior quantidade ainda 

contempla a concepção considerada mais restrita – exemplificação de fatos 

cotidianos. Além disso, o “hiato” na publicação de artigos com sugestão de 

experimentos, observado entre 2009 e 2014, deixa a sensação de que a 

experimentação em sala de aula do Ensino Médio saiu da moda, ou talvez que a 

revista não tenha recebido artigos nesse sentido que tenha valido a pena publicar (?) 

– o que de certa forma corrobora essa sensação. 

Embora a pesquisa que inspirou essa etapa do meu trabalho tenha concluído 

em 2008 que estaria ocorrendo uma melhor compreensão da concepção de 

contextualização proposta nos PCN, esse fato nos permite especular se os 

documentos oficiais estão sendo realmente melhor assimilados ou se, mesmo com 

diversas tentativas de esclarecer, explicar e exemplificar tais documentos, os 

professores, sejam eles em formação ou em exercício, possuem noção do verdadeiro 

papel da experimentação e da contextualização no ensino de Química. 

Ainda que não tenha sido possível realizar a etapa de aplicação de 

experimentos conforme havia sido planejada, e mesmo considerando que os 

questionários avaliativos foram respondidos apenas por alunos que já se 

interessavam pela Química, esses alunos reconheceram a sua importância desta 

Ciência para a sociedade como um todo. Além de destacarem o valor e a eficiência 

da experimentação no processo de ensino-aprendizagem, demonstraram interesse de 

eles mesmos realizarem o experimento e demandaram a participação ativa do 

professor como um mediador, questionando os processos durante as atividades 

experimentais. Os alunos também sinalizaram que gostariam que em suas aulas a 

Química fosse ensinada contextualizada com seu dia-a-dia. Se essas forem as 

demandas dos que se interessam pela Química, a mudança proposta para o Ensino 

de Ciências não pode continuar sendo postergada, o que inclui a necessidade da 



49 
 

realização de mais experimentos investigativos, de forma a incentivar a observação e 

o questionamento das situações do cotidiano por parte dos alunos. 

Entretanto, é importante que não se atribua às atividades experimentais 

investigativas em si a solução para os problemas de aprendizagem. Elaborar e 

executar atividades dessa natureza não é um processo simples. Exige que, além do 

aluno, o professor também esteja engajado na sua realização. Além de dominar o 

conteúdo a ser desenvolvido, o docente precisa de tempo e cautela para elaborar uma 

atividade experimental investigativa e, também, deve se atentar aos pontos frágeis 

que podem gerar ambiguidades ou dificuldades conceituais nos alunos. O professor 

precisa ter flexibilidade em sala de aula para, se necessário, adaptar-se às 

circunstâncias do processo de aprendizagem em andamento e às necessidades dos 

alunos. Ele precisa problematizar o conteúdo desenvolvido, dialogar e questionar os 

alunos, permitindo que estes exponham suas ideias e discutam com os colegas. Logo, 

em algum momento da formação docente é preciso desenvolver a competência para 

se realizar esse tipo de atividades. 

Esses questionamentos, reflexões e considerações não me eram inerentes, 

nem foram cultivados durante as disciplinas de minha graduação. Com minha sede 

pelo conhecimento e direcionamento da orientadora é que existiu a possibilidade de 

se desenvolver e aplicar este trabalho. Este simples fato nos permite concluir que, 

antes de qualquer procedimento direcionado à aplicação em escolas, é fundamental 

investir na melhoria das disciplinas que compõem a formação dos profissionais de 

licenciatura, para que a “mediação pedagógica de conhecimentos” deixe de ser uma 

frase de efeito e se torne real, para que possamos exercer um bom trabalho nos 

colégios e melhorar o nível da educação nacional, contribuindo efetivamente na 

construção do conhecimento (e não somente na transmissão) e para a formação de 

cidadãos críticos. 

Outro porém na educação reside na grande quantidade de conteúdos a serem 

tratados, com detalhamento muitas vezes exagerado, levando os professores a 

alegarem falta de tempo e necessidade de “correr com a matéria”, desconsiderando a 

participação efetiva do estudante no diálogo mediador da construção do 

conhecimento. 

Além de promover esse diálogo, é preciso objetivar um ensino de Química que 

possa contribuir para uma visão mais ampla do conhecimento, que possibilite uma 

melhor compreensão do mundo, colocando em pauta, na sala de aula, conhecimentos 
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socialmente relevantes, que façam sentido e possam se integrar à vida do aluno. 

Dessa forma, os documentos oficiais seriam uma realidade e não um fato passageiro 

que culmina em seu auge (da moda) e depois cai no esquecimento. 

Com isto em mente e com o intuito de aprimorar e explorar a relação ensino-

aprendizagem, facilitando o aprendizado e contribuindo na formação de cidadãos 

críticos capazes de opinar conscientemente e entender os fenômenos e as linguagens 

que o mundo ao seu redor proporciona, pretendo dar continuidade a este trabalho 

através do desenvolvimento de estratégias para a realização de experimentos 

investigativos e contextualizados na Educação Básica. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A DIAGNOSE 

 

1ª Questão: Qual a natureza (ácida, básica ou neutra) das substâncias abaixo? 

a) Limão       _________________              

b) Água        _________________              

c) Vinagre     _________________ 

d) Sabão       _________________       

e) Limpador Veja® _________________ 

 

2ª Questão: Qual a natureza (ácida, básica ou neutra) das soluções que apresenta os 

seguintes valores de pH: 
a) 3   _________________ 

b) 8   _________________ 

c) 10 _________________ 

d) 14 _________________ 

 

3ª Questão: Analise as informações I, II e III e identifique a natureza (ácida, básica ou neutra) 
das soluções. 
I) Coca-Cola® tem um pH igual a 3 

II) Um tablete de um antiácido dissolvido num copo d’água tem pH igual a 9 

III) Uma xícara de café tem concentração de H+ igual a 10-5M 

a) básica, básica, ácida. 

b) neutra, ácida, básica. 

c) ácida, básica, ácida. 

d) ácida, ácida, básica. 

e) básica, ácida, neutra. 
 

4ª Questão: A tabela ao lado mostra os valores de pH 
característicos. Sobre esses sistemas pode-se afirmar que: 

a) Suco de laranja é menos ácido que a saliva 

b) O leite é mais básico que a clara de ovo 

c) Suco de tomate é menos ácido que o vinagre 

d) Todas as substâncias da tabela são ácidas 

e) Todas as substâncias da tabela são básicas 
 

5ª Questão: Qual a variação da escala de pH? 

_____________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B MATERIAL DIDÁTICO – EXTRATO DE REPOLHO ROXO 

 

Extrato de repolho roxo como indicador ácido-base de pH 

1. Objetivo 

Investigar as propriedades ácidas e básicas de certos materiais encontrados em casa, utilizando como 

indicador ácido-base o extrato de repolho roxo. 

2. Fundamentação teórica 

Um indicador de pH, também chamado indicador ácido-base, é um composto químico que é 

adicionado em pequenas quantidades a uma solução, permitindo conhecer se a solução é ácida, básica 

ou neutra. Eles são dotados de propriedades halocrômicas, que é a capacidade de mudar de cor em 

função do pH do meio. 

Os indicadores de pH podem ser classificados como naturais ou sintéticos; estes últimos que foram 

fabricados em laboratório. No caso dos indicadores naturais, tratam-se de substâncias da classe das 

Antocianidinas, que são pigmentos existentes em folhas, frutas, verduras, legumes e sementes. Esses 

pigmentos caracterizam a coloração da substância. 

Os indicadores de pH, são frequentemente ácidos ou bases fracas. Ao serem adicionados a uma 

solução, eles se ligam aos íons H+ ou OH-. Quando isto acontece, ocorre uma alteração da configuração 

eletrônica destes indicadores e, consequentemente, altera-lhes a cor. 

Dada a subjetividade em determinar a mudança de cor, os indicadores de pH não são adequados para 

determinações mais precisas do valor do pH. Nestes casos um medidor de pH, denominado pHmetro, 

é frequentemente usado. 

Os indicadores de pH são frequentemente utilizados em titulações, na Química Analítica. Na 

Bioquímica podem ser utilizados com o objetivo de determinar a extensão de uma reação química. 

3. Material necessário 

Tubos de ensaio Béqueres de 500 mL 

Provetas de 10 mL (ou seringas) Conta-gotas 

Ácido clorídrico diluído (1 mL de 
HCl conc. em 100 mL de água) 

Solução de hidróxido de sódio (1 pastilha de 
NaOH em 100 mL de água) 

Detergente com amoníaco Vinagre branco 

Água destilada Extrato de repolho roxo* 

Materiais a serem testados 

* Preparação do extrato de repolho roxo: Cortar o repolho em pequenos pedaços e bater no 

liquidificador com 500 mL de água. A seguir, coe a mistura numa peneira fina. 

Obs.: o extrato de repolho roxo se decompõe com facilidade, fazer e usar imediatamente. 

4. Metodologia 

 Parte 1: Preparo da escala padrão 

 Preparar nos tubos de ensaio as soluções indicadas na Tabela 1.  

 Rotular os tubos com os valores aproximados de pH, de acordo com a Tabela 1. 
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Solução Preparo pH aproximado 

1 
5 mL de ácido clorídrico diluído + 5 mL de extrato 

de repolho roxo 
1 

2 
5 mL de água destilada + 5 gotas de vinagre de 

branco + 5 mL de extrato de repolho roxo 
3 

3 5 mL de álcool + 5 mL de extrato de repolho roxo 5 

4 
5 mL de água destilada + 5 mL de extrato de 

repolho roxo 
6 

5 
5 mL de água destilada+ 1 gota de detergente 

com amoníaco + 5 mL de extrato de repolho roxo 
9 

6 
5 mL de água destilada+ 5 gotas de detergente 

com amoníaco + 5 mL de extrato de repolho roxo 
11 

7 
5 mL de solução diluída de hidróxido de sódio + 5 

mL de extrato de repolho roxo 
12 

Tabela 1: Preparação da escala padrão. 

Obs.: as soluções não podem ser guardadas; para poder usá-las como escala padrão de pH, elas devem 

ser preparadas na hora. 

 Parte 2: Testando o pH de diferentes materiais 

 Numerar os tubos de ensaio. 

 Colocar no tubo de ensaio 5 mL de água destilada + 5 mL de extrato de repolho roxo + 5 gotas 

do material a ser testado. 

 Comparar as cores obtidas com a escala padrão e preencher a Tabela 2 com os dados obtidos. 

Tubo de 
ensaio 

Material Cor pH aproximado 

1 Leite   

2 Refrigerante   

3 Sal de cozinha   

4 Suco de limão   

5 Detergente líquido   

6 Antiácido   

Tabela 2: pH de diferentes materiais. 

5. Referências 

Escala de pH utilizando repolho roxo como indicador. Ponto Ciência: Várias experiências, um só lugar. 

Disponível em: <http://pontociencia.org.br/gerarpdf/index.php?experiencia=167>. Acesso em: 

04/09/2014 

TERCI, D. B. L., ROSSI, A. V. Indicadores naturais de PH: usar papel ou solução? Química Nova, vol. 

25(4), 2002, 684-688. 
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APÊNDICE C MATERIAL INSTRUCIONAL – EXTRATO DE REPOLHO ROXO 

 

Extrato de repolho roxo como indicador ácido-base de pH 

1. Objetivo 

Se utilizando da prática investigativa, o professor deve instruir os alunos a verificar as propriedades 

ácidas e básicas de certos materiais encontrados em casa, utilizando como indicador ácido-base o 

extrato de repolho roxo. 

2. Metodologia 

 Parte 1: Preparo da escala padrão 

O professor deve pedir que os alunos preparem nos tubos de ensaio as soluções indicadas na Tabela 1 

e rotulem os tubos de acordo com o pH de cada solução. Avisar aos alunos dos cuidados necessários 

quando estiverem manipulando os reagentes, principalmente o ácido clorídrico diluído e a solução de 

hidróxido de sódio. 

Solução Preparo pH aproximado 

1 
5 mL de ácido clorídrico diluído + 5 

mL de extrato de repolho roxo 
1 

2 
5 mL de água destilada + 5 gotas de 
vinagre de branco + 5 mL de extrato 

de repolho roxo 
3 

3 
5 mL de álcool + 5 mL de extrato de 

repolho roxo 
5 

4 
5 mL de água destilada + 5 mL de 

extrato de repolho roxo 
6 

5 
5 mL de água destilada+ 1 gota de 
detergente com amoníaco + 5 mL 

de extrato de repolho roxo 
9 

6 
5 mL de água destilada+ 5 gotas de 
detergente com amoníaco + 5 mL 

de extrato de repolho roxo 
11 

7 
5 mL de solução diluída de 

hidróxido de sódio + 5 mL de 
extrato de repolho roxo 

12 

Tabela 1: Preparação da escala padrão. 

Obs.: Ácido clorídrico diluído – 1 mL de HCl concentrado em 100 mL de água. 

Solução diluída de hidróxido de sódio – 1 pastilha de NaOH em 100 mL de água. 

 Parte 2: Testando o pH de diferentes materiais 

O professor agora deve indagar os alunos sobre qual a expectativa (caráter ácido-base, cor e pH 

aproximado) para diversos materiais do cotidiano e, então, instruí-los a testar alguns desses materiais, 

comparando os resultados com a escala de pH recém obtida. 

Para tal, pedir que os alunos coloquem nos tubos de ensaio 5 mL de água destilada + 5 mL de extrato 

de repolho roxo + 5 gotas do material a ser testado. Perguntar por outros materiais do dia a dia e quais 

seriam suas devidas cores e pH aproximados. 
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Pedir aos alunos que apresentem os resultados numa tabela. 

3. Referências 

Escala de pH utilizando repolho roxo como indicador. Ponto Ciência: Várias experiências, um só lugar. 

Disponível em: <http://pontociencia.org.br/gerarpdf/index.php?experiencia=167>. Acesso em: 

04/09/2014 

TERCI, D. B. L., ROSSI, A. V. Indicadores naturais de PH: usar papel ou solução? Química Nova, vol. 

25(4), 2002, 684-688. 
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Solução Preparo pH aproximado 

1 
5 mL de ácido clorídrico diluído + 5 mL de extrato 

de repolho roxo 
1 

2 
5 mL de água destilada + 5 gotas de vinagre de 

branco + 5 mL de extrato de repolho roxo 
3 

3 5 mL de álcool + 5 mL de extrato de repolho roxo 5 

4 
5 mL de água destilada + 5 mL de extrato de 

repolho roxo 
6 

5 
5 mL de água destilada+ 1 gota de detergente 

com amoníaco + 5 mL de extrato de repolho roxo 
9 

6 
5 mL de água destilada+ 5 gotas de detergente 

com amoníaco + 5 mL de extrato de repolho roxo 
11 

7 
5 mL de solução diluída de hidróxido de sódio + 5 

mL de extrato de repolho roxo 
12 

 

Tabela 1: Preparação da escala padrão. 

 

  



63 
 

APÊNDICE D QUESTIONÁRIO 

 

Questão 1: Você gosta de estudar Química? Por quê? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 2: Você acha que é importante as pessoas estudarem Química? Você tem alguma 

sugestão para melhorar o ensino de Química? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 3: Você acha que os experimentos realizados, relacionados com a matéria dada 
em sala de aula, facilitaram o aprendizado do conteúdo ou serviu apenas para distrair? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Questão 4: Você consegue entender o conteúdo por meio de um experimento apenas 

observando, ou é necessário que haja discussão e questionamentos sobre o que está 
ocorrendo?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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MENSAGEM FINAL 

 

“Quem acredita, sempre alcança” 

Renato Russo 

 

 

 

 


