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RESUMO 

 

A educação está presente em todos os momentos da história da humanidade, e durante todo 

esse período, passou, e ainda passa por diversas modificações. A partir das mudanças nas 

práticas educacionais, acompanhamos também essas transformações no ensino de química. 

Sabendo que o ensino de química apenas teórico se torna muito abstrato e distante da realidade, 

o presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), busca fazer uma reflexão sobre a utilização 

da experimentação no ensino de química, como forma de aproximação da disciplina com a vida 

dos estudantes. A pesquisa foi realizada com estudantes do segundo ano do ensino médio, de 

uma escola pública estadual situada no município de São José, Santa Catarina. Como 

metodologia, um questionário foi aplicado aos estudantes, onde os mesmos puderam expor 

suas opiniões sobre as aulas experimentais. Após a avaliação, os resultados apontaram a 

relevância da experimentação no ensino de química, em especial no conteúdo de termoquímica, 

e quanto ela pode deixar o ensino mais satisfatório, tornando os estudantes mais participativos, 

e o processo de ensino aprendizagem mais significativo. Portanto, a experimentação no ensino 

de química não é somente mais um recurso didático para trabalhar conceitos, e sim, um 

instrumento ou estratégia que possibilita uma educação científica voltada para o 

desenvolvimento dos estudantes. Mas, as atividades experimentais não devem ser vistas como 

uma metodologia “salvadora” para o atual modo de ensino e aprendizagem da educação básica, 

mas sim como uma ferramenta de auxílio que permita aos professores criarem condições para 

que os alunos desenvolvam um papel mais ativo nas aulas de química. 
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ABSTRACT 

 

Education is present at all moments in the History of humanity and, during this entire period, 

it went and still goes through several modifications. With the changes in educational practices, 

we also have witnessed transformations in Chemistry teaching. Knowing that when Chemistry 

teaching happens from a theoretical perspective only, it becomes very abstract and distant from 

reality, this Final Paper seeks to reflect on the use of experimentation in chemistry classes as a 

way of approximating Chemistry to students' lives. The research was carried out 

with students from the second year of secondary education in a public state school, located in 

the municipality of São José, Santa Catarina. The methodology used was a questionnaire in 

which students were able to express their views on the experimental classes. After the 

assessment, the results pointed out the importance of experimentation in the teaching of 

chemistry, especially when it comes to the content of thermochemistry, and how it can make 

education more satisfactory, making the students more participative and the teaching-learning 

process more meaningful. Therefore, the experimentation in chemistry teaching is not only 

another teaching resource for approaching and contextualizing concepts, but also an 

instrument or strategy that enables a scientific education focused on the development of 

students. However, the experimental activities should not be seen as a methodology "salvation" 

for the current way of teaching and learning in basic education, but rather as a tool that allows 

teachers to create conditions for students to develop a more active role in chemistry classes. 

 

 

Keywords: Teaching of Chemistry, Experimentation, Thermochemistry, Education.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Contexto Histórico da Educação 

A educação está presente em todos os momentos da história da humanidade. Nas 

sociedades tribais o ato de aprender acontecia o tempo todo e em todos os lugares. Aprendia-

se em qualquer relação social: no trabalho, nas atividades de caça e coleta de alimentos, nas 

festas e nos ritos religiosos. Na antiguidade, o modelo de educação espartano baseava-se na 

disciplina dura, na tirania, no ensino de artes militares e códigos de conduta. Com o passar dos 

anos, e a evolução do mundo, na idade média, os estudantes eram formados de acordo com o 

pensamento tradicionalista e a educação era desenvolvida de acordo com os rígidos preceitos 

da Igreja Católica. Alguns séculos depois, entramos na idade moderna, onde as transformações 

sociais causadas pelo regulamento capitalista da industrialização, ampliam a necessidade de 

ensinar e aprender, pois se tornava cada vez mais necessário o conhecimento dentro e fora do 

ambiente de trabalho (PEIXOTO; OLIVEIRA; MAIO, 2013). 

A Revolução Industrial criou uma série de mudanças na estrutura social, de ordem 

econômica, política e cultural, afetando grandemente a vida das pessoas.  O avanço rápido das 

máquinas fez com que trabalho dos empregados se tornasse desimportante. Desta forma fez-se 

necessário que a transformação acontecesse também na educação demandando uma nova 

escola, capaz de introduzir o ensino técnico e profissional, proporcionando mão de obra 

qualificada, para atuar em favor do crescimento da indústria e gerar riqueza para a burguesia 

capitalista (PEIXOTO; OLIVEIRA; MAIO, 2013). 

Sendo assim, abre-se espaço para dois modelos de escola: a escola destinada a classe 

mais alta e a escola destinada ao proletariado, com níveis mais elevados de ensino para os ricos 

e apenas o ensino primário para os pobres.  O modelo de educação burguesa por sua vez, criado 

a partir do século XXI, influencia a educação do contexto moderno, e que está em constante 

transformação. No sentido das mudanças que vêm ocorrendo na sociedade, onde a escola deve 

se adequar às novas exigências, Carvalho (1997) comenta que a sociedade vive um processo 

acelerado de modificações, que refletem em todos os setores da mesma. Logo, entende-se que 

a educação e a informação assumem papel importante nesse processo.  

Em virtude disso, os agentes educacionais e a escola em si, vêm enfrentando uma série 

de mudanças para que as novas práticas educacionais possam ser incorporadas e melhorem o 

cenário educacional. Neste caso, fica cada vez mais evidente que apenas transmissão de 

conhecimento não é mais suficiente para uma aprendizagem adequada (PEIXOTO; 

OLIVEIRA; MAIO, 2013).  
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1.1.2 Progresso no Ensino de Química 

A partir das mudanças nas práticas educacionais, podemos acompanhar também 

transformações no ensino de química. Diversas referências bibliográficas (Chassot; Mortimer 

e Amaral;) da área da educação, apontam que o ensino de química apenas teórico se torna muito 

abstrato e distante da realidade em que estamos vivenciando, pois, as velhas práticas adotadas 

têm reduzido o ensino de química à memorização de fórmulas, conceitos, leis, etc., sem manter 

qualquer relação com o contexto sociocultural dos alunos. Sabemos que são vários os fatores 

que influenciam nas dificuldades do ensino de química, e baseado nas pesquisas de Silva e 

Santos (2017) podemos apontar que os maiores obstáculos classificados durante o processo de 

ensino/aprendizagem de conteúdos químicos são: a falta de contextualização, poucas aulas 

experimentais, a má-formação de professores, entre outros.  

Martins et al (2016) explica que existe essa carência de implementar novos métodos 

didáticos referentes ao estudo da disciplina de química, tendo como uma escolha possível e 

viável a utilização da experimentação aplicada ao dia a dia do aluno através de materiais 

alternativos e de baixo custo. Silva e Santos (2017) corroboram afirmando que a utilização da 

aula experimental como recurso didático no processo de ensino e aprendizagem de química, 

funciona como um fator motivacional e contribui para a contextualização do assunto a ser 

desenvolvido promovendo uma melhor concepção e aprendizagem dos conteúdos. 

A experimentação é de grande relevância para o ensino, segundo o que apontam os 

estudos, porque através deste método, dentre outros, é claro, fica possível conhecer as opiniões, 

desejos, angústias, esperanças e curiosidades que os discentes apontam sobre o assunto. A 

experimentação também é uma forma de abrir espaço para que esses sujeitos, os mais 

envolvidos em todo o processo educativo, possam participar das numerosas discussões que se 

acentuam como tentativa de buscar uma educação de melhor qualidade para todos. 

O Instituto Federal de Santa Catarina - Câmpus São José (IFSC-SJ) apresenta por meio 

do curso de Licenciatura em Química, uma nova proposta didática para o ensino de química. 

Essa proposta é realizada durante o cumprimento do componente curricular do Estágio 

Supervisionado e é “entendido como o tempo e o espaço de formação profissional do 

licenciando, a partir de um período de permanência, diálogo e intervenção em espaços de 

atuação docente para apreensão do real em movimento” (IFSC, 2019). O IFSC-SJ propõe que 

os graduandos façam seus projetos de intervenção baseados em um Projeto Criativo 

Ecoformador. Estes projetos “pretendem organizar o ensino pela contextualização via 

abordagem temática, buscando articular o tema discutido em sala com a realidade dos 
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estudantes das escolas onde o estágio é desenvolvido” (AGUIAR; PEREIRA; VIELLA 2017, 

p. 135).  

Partindo destas razões, foi produzida uma pesquisa com base em experimentos 

aplicados aos alunos do segundo ano do ensino médio, através da prática de estágio onde 

procurou-se entender o olhar deles quanto às aulas realizadas com experimentação. Os 

experimentos foram de baixo custo e utilizaram materiais do cotidiano, por exemplo: balão, 

vela, fermento biológico, peróxido de hidrogênio (água oxigenada) e água. Estas atividades 

práticas estão relacionadas às reações exotérmicas e endotérmicas, diferença de calor e 

temperatura e foram aplicados noo conteúdo de termoquímica. Através das práticas de 

experimentação, buscou-se alcançar uma resposta ao seguinte problema: As aulas 

experimentais no ensino de termoquímica aproximaram os conceitos científicos das vivências 

do cotidiano dos alunos? 
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1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

Refletir sobre a utilização da experimentação como forma de conhecimento da 

realidade, com alunos de química do segundo ano do ensino médio de uma escola pública 

estadual situada no município de São José, Santa Catarina.  

1.2.2 Objetivos específicos 

- Discutir a importância da termoquímica através da experimentação, sua relação e 

aplicabilidade no cotidiano do aluno; 

- Diagnosticar quais as percepções que as atividades experimentais apresentaram para os 

alunos; 

- Avaliar a aprendizagem através de questionários, juntamente com a participação e 

discernimento dos alunos quanto aos conteúdos químicos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Contexto histórico da didática 

Segundo Almeida, Oliveira e Arnoni (2007), didática é a palavra usada para definir o 

ramo da pedagogia que cuida dos princípios científicos que orientam a atividade educativa de 

modo a torná-la mais eficiente. Nos primórdios, não se tinha ideia do quanto a didática poderia 

ajudar na transferência de conhecimento, apenas se tinha o ensino imposto. Quem demonstrava 

um pouco mais de sabedoria, ensinava para os mais carentes de conhecimento.  

A didática teve seu surgimento, no século XVII, bem na época que a burguesia atuava 

como classe dominante. Iohannes Amos Comenius, educador, cientista e escritor, ortografou a 

Didática Magna, que tinha como principal objetivo ensinar tudo a todos, com economia de 

tempo, alegria e fundamentação teológica. Comenius afirmava que o método utilizado era de 

ensinar com tal certeza, que seja impossível não conseguir bons resultados. E de 
ensinar rapidamente, ou seja, sem nenhum enfado e sem nenhum aborrecimento para 

os alunos e para os professores, mas antes com sumo prazer para uns e para outros. E 

de ensinar solidamente, não superficialmente e apenas com palavras, mas 

encaminhando os alunos para uma verdadeira instrução, para os bons costumes e para 

a piedade sincera. [...] assim estabelecemos um método universal de fundar escolas 

universais (COMENIUS, 2001).  

 

  Essa didática ortografada por Comenius foi utilizada até o século seguinte (XVIII), 

onde Jean-Jacques Rousseau, um importante filósofo, teórico político, escritor e compositor, 

tende a criticar a didática estabelecida por Comenius, por ser um modelo de educação 

individual, interferindo nas relações sociais e culturais. Para Rousseau, a educação era 

proveniente da natureza, do homem, das coisas. Ele afirmava que a educação deveria dar tudo 

o que o homem não recebia ao nascer, e que precisaria na vida adulta, sem ultrapassar o 

desenvolvimento natural (ALBUQUERQUE, 2002). 

Posteriormente, já no século XIX, onde o capitalismo avançava com força, as didáticas 

de Comenius e Rousseau já não atendiam mais às necessidades do momento. Simultaneamente, 

a burguesia precisava de uma pedagogia científica, para instrumentalizar-se melhor 

culturalmente e deixar a elite mais preparada para o avanço da tecnologia. Eis que surge Johann 

Friedrich Herbart, filósofo, psicólogo e pedagogista alemão, que pensava que a pedagogia 

enquanto ciência, tinha fundamentado a ética e a psicologia. A partir desta fundamentação, ele 

criou as seguintes concepções pedagógicas:  

- A “apercepção”, onde a assimilação de novos conhecimentos se dava por intermédio 

de conhecimentos antigos;  
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- A educação se realizava através da instrução, onde o fim necessário era a moralidade e 

o caráter;  

- Era essencial despertar o interesse do aluno, para ampliar o âmbito mental e a 

quantidade de ideias;  

- E por último, que o ensino deveria transitar pelas etapas da preparação, apresentação, 

associação, generalização e aplicação (ALBUQUERQUE, 2002). 

A metodologia proposta nas etapas acima, conquistaram o mundo e se instalaram nas 

redes públicas de ensino até o final do século XIX, onde os filhos dos trabalhadores que 

recebiam apenas o ensino primário passado pelas escolas que utilizavam a metodologia de 

Herbart, começaram a ameaçar a burguesia. Eles planejavam chegar ao ensino secundário e 

também as universidades, e acabaram por preocupar os setores mais conservadores da 

burguesia (ALBUQUERQUE, 2002). 

A partir desse episódio, foi que surgiu o movimento da Escola Nova, e quem se 

destacou por acreditar que a escola tradicional já não era suficiente foi John Dewey, um filósofo 

e pedagogista norte-americano. Ele acreditava que a escola estava empobrecida, e era 

necessário a construção de um novo homem através de uma nova escola. Complementava que 

os trabalhadores deveriam deixar um pouco de lado suas ideias revolucionárias, pois não 

adiantava revolução sem educação. O modelo de escola nova, vinha agindo de modo 

conservador, tentando acabar com o modelo de didática proposto por Herbart, empenhando-se 

em “ser científica, adotando o procedimento do laboratório: atividade, problema, dados, 

hipóteses e experimentação, usando assim o método de pesquisa como método didático” 

(ALBUQUERQUE, 2002, p. 43). Esse modelo de Escola Nova passou a valorizar a voz dos 

alunos, dando ênfase a democracia, não importando se fora da escola ela ainda não existisse. 

Por isso a formação democrática recebida na escola seria levada à sociedade pelos próprios 

cidadãos, no qual supõe-se uma sociedade em evolução, baseada no aperfeiçoamento das 

ciências experimentais (ALBUQUERQUE, 2002). 

No que se refere ao incentivo a associação entre teoria e prática, a experimentação pode 

integrar o trabalho prático com a discussão, análise e interpretação de dados que pode contribuir 

na compreensão de conceitos químicos. É necessário salientar que a prática não pode ser a 

comprovação da teoria (de modo que a teoria não é concretizada pela prática, nem a prática é 

concretizada pela teoria) e romper com a visão simplista de uma experimentação baseada em 

roteiros de observação de fenômenos e resultados pré-determinados, amparada por uma visão 

de ciência neutra e objetiva, desconsiderando que esta é uma construção humana e encontra-se 

em constante transformação (SILVA et al., 2017). 
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Todo o caminho histórico percorrido pela didática, proposto por diferentes teóricos, 

estudiosos e autores que buscavam identificar e discutir sobre as várias técnicas e modelos de 

metodologias educacionais existentes e que teriam como um único fim a melhoria da educação, 

são considerados influentes na evolução do sistema educacional brasileiro.  

2.2 Breve retrospectiva histórica da didática no Brasil 

Sabemos que a ideia norteadora de Didática, teve seu início no século XVII, com uma 

dimensão social e política, marcando a visão de homem, educação e sociedade. No Brasil ainda 

é um caso a ser aprimorado, por professores, professoras e toda a sociedade escolar.  

Os jesuítas (Figura 1) foram os principais educadores do período colonial brasileiro, 

atuando de 1549 a 1759. A educação na época servia apenas de instrumento de dominação dos 

colonizadores sobre os povos nativos. Para os indígenas e negros a educação era voltada a 

instruções básicas e a catequese, para a elite colonial um outro tipo de educação era oferecido. 

A ação pedagógica era marcada pelas formas dogmáticas de pensamento, contra o pensamento 

crítico. As aulas do modelo jesuítico eram ministradas de forma expositiva e reprodutiva, onde 

os alunos repetiam o que já tinha sido aplicado pelo professor (VEIGA, 2013). 

 

Figura 1. Jesuítas educando os índios.  

 

Fonte: https://escolakids.uol.com.br/historia/jesuitas-no-brasil-colonia.htm 

 

Os jesuítas dominaram a educação no Brasil, até o ano de 1759, quando foram expulsos 

pelo Marquês de Pombal1. Após a expulsão, não aconteceram grandes movimentos 

pedagógicos no Brasil, pois não houveram grandes mudanças pela sociedade colonial durante 

                                                
1 Primeiro ministro de Portugal de 1750-1777. Pombal tentou secularizar a educação no sentido de que ela fosse 
assumida pelo estado, ocorrendo um desorganização ao substituir o controlado e organizado sistema jesuíta. 

Pedagogicamente esta nova organização representou um retrocesso.  



15 
 

o Império e a República. Mais tardar, sob a influência do positivismo, é aprovada a Reforma 

do Ensino, proposta por Benjamim Constant em 1890. Essa reforma buscava incluir disciplinas 

científicas nos currículos escolares. Esse sistema de ensino era considerado de Pedagogia 

Tradicional (VEIGA, 2013). 

A didática encontrada no sistema da Pedagogia Tradicional, era centrada “no intelecto, 

na essência, atribuindo um caráter dogmático aos conteúdos, sendo seus métodos, princípios 

universais e lógicos” (VEIGA, 2013, p. 44). O método pedagógico empregado era o 

“expositivo, calcado nos cinco passos formais de Herbart: preparação, apresentação, 

comparação e assimilação, generalização e, por último, aplicação” (SAVIANI, 1984, p. 47-48 

apud VEIGA, 2013, p. 44). Nesse sistema pedagógico, o professor é considerado o centro do 

processo de aprendizagem, e o aluno é considerado apenas um ser receptivo, apático de 

conhecimento.  

Passados alguns anos, encontramos a renovação da didática, que se deu entre o período 

de 1930 a 1945, durante a trajetória da Segunda Guerra Mundial, onde podemos detalhar o 

modelo de pedagogia escolanovista. O escolanovismo defendia os direitos democráticos, onde 

todos tinham o direito de se desenvolver, propondo para a sociedade um novo modelo de 

homem. Porém isso foi proposto em meio a uma sociedade totalmente capitalista, onde as 

diferenças de classes eram evidentes. “A Escola Nova não é crítica e nem revolucionária mas 

se reveste de uma importância social quando recoloca em causa os modelos sociais tradicionais 

e reafirmam o valor, a dignidade e os direitos do ser humano” (VEIGA, 2013, p. 51). 

No final da década de 1970, iniciaram-se manifestações em torno de uma teoria crítica 

da educação, que sem dúvidas refletiu sobre a didática. Em razão dessas mudanças na didática, 

sentimos o reflexo até os dias atuais. Sendo assim, a proposta pedagógica sustenta que a 

formação do homem ocorre pela elevação da consciência coletiva.   Essa nova proposta está a 

favor do ser humano e de sua realização em sociedade, e não esconde a contradição da educação 

na sociedade dividida por classes. A Pedagogia crítica está empenhada em que a escola faça 

seu papel e esteja “preocupada em resgatar a sua função primordial - o ensino enquanto 

“difusão de conhecimento e sua reelaboração crítica por parte de professores e alunos [...]” 

(LIBÂNEO, 1984, p. 200 apud VEIGA, 2013, p. 68). 

Este modelo de pedagogia crítica, faz com que o aluno seja visto como um ser concreto, 

e que traz na sua bagagem um saber que lhe é próprio e que precisa ser valorizado e aprimorado, 

para que possa realmente provocar mudanças na realidade. Esse modelo de pedagogia crítica, 

trabalha no sentido de ir além dos métodos e estratégias, procurando sempre associar escola-
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sociedade, teoria-prática, bem como desenvolver uma alternativa que supera a relação dividida 

entre pedagogia e política (VEIGA, 2013).  

Sendo assim, a didática deve contribuir para melhorar a visão dos professores e 

professoras quanto às perspectivas da sala de aula, no contexto didático-pedagógico mais 

coerente e envolvido com a realidade educacional, ao analisar o que realmente é o cotidiano da 

sala de aula (VEIGA, 2013). 

2.3 Importância da didática na atualidade 

A escola desempenha um papel que nenhuma outra instância desenvolve. Está presente 

em grande parte das novas transformações da sociedade para propiciar em todos os aspectos, a 

formação integral do indivíduo. Sendo assim, é fundamental que ela possibilite ao educando 

uma formação humanizadora, com o intuito de preparar esse aluno para exercer a capacidade 

de reflexão e de criticidade com o conhecimento histórico-cultural (PAIVA; SILVA, 2015).  

O educador nesse modelo de sociedade exerce a função de mediador do ensino. “Isso 

implica que desempenhe a relação ativa dos alunos com a matéria, devendo, assim, considerar 

os conhecimentos prévios que eles trazem à sala de aula, seu potencial cognitivo, suas 

capacidades de interesse e suas formas de pensar” (PAIVA; SILVA, 2015, p. 111).  

 É responsabilidade do professor preparar condições concretas e estratégias didáticas 

para direcionar o aluno, intencionalmente, para fins educativos. Para isso, é imprescindível a 

reflexão na ação. Nas antigas propostas pedagógicas, o papel do professor se resumia a 

transmissão de conhecimento, porém em pleno avanço social, o professor precisa refletir sobre 

suas ações, para identificar os obstáculos da prática educativa (PAIVA; SILVA, 2015). 

É justamente nesse contexto em que entra a didática que, como ciência da educação, 

contribui nas escolhas dos recursos adequados. Dentre esses recursos, a experimentação é uma 

alternativa que pode auxiliar na aprendizagem dos estudantes. De acordo com Paiva e Silva 

(2015, p. 111), “A tarefa de ensinar a pensar e a aprender a aprender exige do educador o 

conhecimento de estratégias de ensino e o desenvolvimento de suas próprias competências de 

pensar, porquanto, se este é incapaz de refletir e planejar sua ação, será impossível aguçar nos 

alunos a necessidade de aprender”. 

Pimenta et al (2013, p.150), descreve a postura da didática diante da importância no 

ensino, quando enfatiza que: 

[...] didática é, acima de tudo, a construção de conhecimentos que 

possibilitem a mediação entre o que é preciso ensinar e o que é necessário aprender; 

entre o saber estruturado nas disciplinas e o saber ensinável mediante as 
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circunstâncias e os momentos; entre as atuais formas de relação com o saber e as 

novas formas possíveis de reconstruí-las. 

 

Cabe mencionar que é relevante que os profissionais da educação trabalhem de forma 

interdisciplinar, ou seja, uma integração entre duas ou mais áreas do conhecimento que se 

complementam para explorar os conflitos que ocorrem na vivência social, podendo enfatizar 

valores sobre essa prática, que de algum modo estimule os alunos a questionar, debater, decidir 

e agir em comunidade (PAIVA; SILVA, 2015). 

 

2.4 Didática para o ensino de química 

A modernidade instalada nos últimos anos vem determinando ao mundo diversas 

mudanças. Neste sentido, a educação científica tornou-se uma condição indispensável para a 

evolução das pessoas e dos locais onde estão inseridas.  Porém é difícil superar os obstáculos, 

sabendo principalmente da aversão dos estudantes as áreas de estudo da química, física e 

biologia. Por isso, podemos perceber que 

a realidade mostra que o Ensino de Química não é de baixo nível, apenas não 

acompanha a evolução que ocorre nos tempos atuais. Em termos práticos, sua 
metodologia se efetua de forma exclusivamente verbalista, na qual a aprendizagem é 

entendida somente como um processo de acumulação de conhecimentos (LIMA; 

LEITE, 2019). 
 

Existem muitos meios de ensinar e muitas ferramentas de ensino que podem ser 

utilizadas pelos professores, por exemplo: aula expositiva e dialogada, interpretação, estudo de 

textos e/ou artigos, resolução de exercícios, seminário, pesquisas, estudo de casos, entre outras. 

Dos métodos citados, todos podem ser utilizados para o ensino da química, basta o professor 

querer inovar sua maneira de ensinar (BERTON, 2015). 

Segundo Chassot (2003) e Lima (2012) não podemos mais planejar propostas para um 

ensino de ciências (neste caso, a química) sem abranger nos currículos componentes que 

estejam inteirados na busca de aspectos sociais e pessoais dos estudantes. Para se tornar eficaz, 

o ensino de Química deve ser problematizador, desafiador e estimulador, de maneira que seu 

objetivo seja o de guiar o estudante à construção do saber científico. Não se pode mais idealizar 

um ensino de Química que simplesmente apresenta questionamentos pré-concebidos e com 

respostas acabadas. É preciso que o conhecimento químico seja apresentado ao aluno de uma 

forma que o permita interagir ativa e grandemente com o seu ambiente, entendendo que este 

faz parte de um mundo do qual ele também é ator e corresponsável.  
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Os conceitos, leis e fórmulas são ensinados de maneira completamente deslocada e 

dispersa do mundo vivido por alunos e professores (SCHNETZLER, 2002). No entanto, apesar 

de ainda prevalecer esse ensino, novos princípios didáticos, que utilizam a pesquisa, 

experimentam e sugerem formas de comportamentos a serem adotados no processo de ensino-

aprendizagem, e estão possibilitando despontar uma perspectiva de um Ensino de Química 

renovador. É importante que o jovem reconheça o valor da ciência na busca do conhecimento 

da realidade e se utilize dela no seu cotidiano. Mas também, é de grande importância que o 

professor tenha uma contínua evolução, busque aperfeiçoar e atualizar seu conhecimento sobre 

novas técnicas que possam ser utilizadas em sala de aula. 

Sendo assim, como uma proposta para um ensino de química mais satisfatório, 

Evangelista (2007) apud Lima (2012), defende a técnica de pesquisa, partindo do pressuposto 

de que os assuntos tratados constituem problemas necessitados de soluções. A trajetória do 

ensino não foge do método de pesquisa, utilizando os mesmos passos para realizá-lo: 

determinação do problema, levantamento de dados, formulação de hipótese, experimentação 

incluindo alunos e professores, configuração ou rejeição de hipóteses formuladas.  

Pinto (2012) reforça que um Ensino de Química satisfatório só será possível quando 

sua didática for capaz de mostrar ao estudante, de forma clara, objetiva e interessante, a íntima 

relação que existe entre os conhecimentos teóricos da disciplina e os experimentos que levaram 

os pesquisadores as descobertas destes conhecimentos. 

Não existe uma receita de bolo, onde os professores consigam deixar a disciplina de 

química mais proveitosa e interessante aos discentes. Para que isso aconteça cada professor 

pode inovar buscando técnicas pedagógicas capazes de atender às necessidades dos estudantes, 

identificando, analisando cada turma ou grupo de estudantes que atua com a disciplina de 

química, observando e considerando a diversidade na sala de aula uma vez que há aqueles com 

mais ou menos dificuldades de aprendizado (BERTON, 2015). 

Em razão de todas as colocações anteriores, e visando uma melhora no ensino de 

química, o IFSC - SJ traz uma proposta didática diferenciada, como mencionado anteriormente, 

onde os alunos de graduação do curso de Licenciatura em Química, como cumprimento do 

componente curricular estágio supervisionado, propõe aulas baseadas em um Projeto Criativo 

Ecoformador (PCE), que tem por intuito levar ao aluno encantamento, reflexão, 

problematização em cima do tema a ser trabalhado, desafios e estímulos,  podendo ser de forma 

interdisciplinar ou apenas em uma área do conhecimento, como no  caso a ser apresentado, o 

ensino de química.  A seguir, a proposta didática dos PCE será abordada no intuito de promover 

uma compreensão da proposta que norteou esse trabalho.  
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2.5 O estágio curricular supervisionado do curso de Química - licenciatura do IFSC - SJ e os 

Projetos Criativos Ecoformadores  

Aguiar, Pereira e Viella (2017) afirmam que ensinar e aprender a profissão docente é 

um desafio, e esse caminho para a construção dos significados da docência tem como um forte 

aliado o estágio, pois ele passa a envolver as aprendizagens na sala de aula e também para além 

dela. Pimenta e Lima (2005;2006) também argumentam que o estágio se constitui como um 

campo de conhecimento, que vence sua comum redução à atividade prática. Enquanto campo 

de conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos de formação com o campo social 

no qual se desenvolvem as práticas educativas. 

Sendo assim, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química do IFSC - SJ 

propõe que 

[...] o Estágio Curricular Supervisionado é entendido como o tempo e o espaço de 

formação profissional do(a) licenciando(a), a partir de um período de permanência, 
diálogo e intervenção em espaços de atuação docente para apreensão do real em 

movimento; mas também para investigação, compreensão, interação e, na medida do 

possível, transformação destes espaços e da realidade. Nesse sentido, compreende-se 

o estágio como experiência formadora e transformadora, caracterizando-se como 

espaço de pesquisa e extensão.  (IFSC, 2019) 

 

A prática de estágio como princípio educativo, tem uma organização que se dá em 

quatro etapas, apresentadas no Quadro 1.  

 

Quadro 1. Organização do componente curricular estágio supervisionado do IFSC-SJ.  

Primeira etapa Estágio Supervisionado I – O(a) licenciando(a) vivenciará situações reais na condição de 

observador(a) de diferentes práticas pedagógicas desenvolvidas em diferentes espaços 

educativos (formais e não formais), na perspectiva de se apropriar de elementos para 

produzir um diário de campo, que será instrumento de pesquisa a ser utilizado no decorrer 

dos estágios. Esses diários de campo formarão a memória dos processos interativos 

vivenciados nos espaços educativos. As visitas de estágio serão acompanhadas pelo(a) 
professor(a), que trabalhará com conceitos essenciais para prática pedagógica e da 

pesquisa. Os diários de campo serão apresentados nos Seminários de Estágio da 

Licenciatura.  

Segunda etapa Estágio Supervisionado II – O(a) licenciando(a) realizará observações de aulas de Química 

em uma escola formal, a partir das quais será construído um projeto de intervenção para o 

desenvolvimento de suas aulas de regência em Química, no estágio seguinte. Esses 

projetos têm sido organizados no curso a partir de uma adaptação dos Projetos Criativos 

Ecoformadores. Produzirá um ou mais de um material didático, preferencialmente, 

relacionado à temática para contextualização do ensino de Química. O projeto de 
intervenção e o(s) material(is) didático(s) produzidos serão socializados no Seminário de 

Estágio da Licenciatura.  

Terceira etapa Estágio Supervisionado III – O(a) licenciando(a) desenvolverá seu projeto de intervenção, 

assumindo a regência de atividades pedagógicas, in loco, com o acompanhamento de 

profissional já habilitado e dos(as) professores(as)-orientadores(as) de estágio. Na 

realização destas atividades, utilizará com os(as) alunos(as) da escola-campo de estágio 
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o(s) material(is) didático(s) elaborados na etapa anterior. Concluídas as regências, na 

forma de um portfólio, fará a sistematização das atividades desenvolvidas, bem como uma 

análise das mesmas atividades na medida do possível. Esse instrumento pode contribuir 

para a formação de licenciandos(as) numa perspectiva crítico-reflexiva e criativa. Esse 

portfólio será socializado no Seminário de Estágio da Licenciatura.  

Quarta etapa “Estágio Supervisionado IV – O(a) licenciando(a) elaborará um Relato de Experiência, 

com base no projeto de intervenção e nas práticas vivenciadas no estágio anterior. Esse 

relato deve descrever a experiência vivenciada ou parte dela (conforme recorte ou ênfase 

que o(a) licenciando(a) desejar registrar), contribuindo para as reflexões na área de 

formação de professores(as). Esse texto deve ser contextualizado, objetivo e conter 

referencial teórico. Além da elaboração do relato, o(a) licenciando(a) auxiliará na 

organização do Seminário de Estágio da Licenciatura e apresentará seu Relato de 

Experiência nesse evento.  

Fonte: https://wiki.sj.ifsc.edu.br/images/6/61/PPC_Finalizado_-_3.pdf.  (IFSC, 2019). 

 

É a partir destas propostas e como cumprimento dos componentes curriculares estágio 

supervisionado II e III, que os licenciandos realizam as observações de aulas de química em 

uma escola formal e elaboram um tema de investigação, fundamentado nas vivências e escolhas 

dos próprios alunos. Essas escolhas acabam por conduzir ao desenvolvimento do projeto de 

intervenção, baseado na proposta de um Projeto Criativo Ecoformador (PCE), que visa  

[...] organizar o ensino pela contextualização via abordagem temática, buscando 

articular o tema discutido em sala com a realidade dos estudantes das escolas onde o 

estágio é desenvolvido. Para alcançar tal objetivo, são utilizadas diferentes estratégias 

metodológicas e recursos didáticos, além da realização de investigações e 

problematizações sobre os conhecimentos prévios dos alunos. (AGUIAR; VIELLA; 

PEREIRA, 2017, p. 135) 

 

Zwierewicz (2011) afirma que os PCEs servem como melhoria das técnicas 

pedagógicas exercidas por professores(as), para que elas sejam apropriados com as 

necessidades do mundo. Assim, os PCEs desenvolvem os saberes a partir da vida e para a vida, 

partindo de problemáticas reais, priorizando o desenvolvimento de uma consciência de 

harmonização pessoal, social e ambiental sustentável. Deve ser também incentivador de 

formação de pessoas resilientes, criativas e capazes de transformar as situações complicadas 

em novas oportunidades.  

Aguiar, Pereira e Viella (2017) esclarecem como são construídos os PCEs usados como 

suporte metodológico nos projetos de intervenção, executados pelos(as) licenciandos(as). A 

Figura 2, apresenta como ocorre a construção de um PCE proposto pelo IFSC - SJ.  
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Figura 2: Diagrama do modelo de Projetos Criativos Ecoformadores do IFSC - SJ. 

 

Fonte: Criado pela autora.  

Os projetos possuem o epítome como primeira etapa de seu desenvolvimento, que busca 

entusiasmar os estudantes para o tema que será discutido. Zwierewicz (2011, p. 103), uma das 

criadoras do PCE, corrobora afirmando que o epítome é “[...] a estrutura conceitual que serve 

de âncora, de referencial temático, de espaço de interação teórico/prática. Como momento 

fundamental para criar o clima, o epítome passa a ser uma mescla entre a realidade e 

perspectivas de futuro, ajudando a projetar possibilidades”. 

Os projetos contam ainda com legitimação teórica e pragmática, que se justificam “com 

base na necessidade, na atualidade, no impacto, na demanda e nas circunstâncias de entorno 

em que a problemática tem lugar” (LA TORRE et al, 2009, p. 160). Segundo Zwierewicz 

(2011), os PCEs consideram que as contribuições do paradigma ecossistêmico, da teoria da 

complexidade, da transdisciplinaridade e da ecoformação são os principais formadores dos 

referenciais teóricos e pragmáticos no desenvolvimento e efetivação dos PCEs.  

Segundo Morin (2003), a transdisciplinaridade, consiste em esquemas cognitivos que 

podem permear as disciplinas. É uma maneira de buscar desenvolver a independência do 

estudante, dando lugar para abordar assuntos que vão além das articulações entre disciplinas, 

como também de assuntos do cotidiano, possibilitando a contextualização, respondendo a 

questionamentos e indagações. De acordo com Zwierewicz (2011), a transdisciplinaridade e a 

ecoformação nas escolas acaba convergindo com o paradigma ecossistêmico, onde não há 

separatividade, tudo está relacionado, conectado e em renovação contínua. É esperado que 

dentro desse paradigma haja uma importante contribuição no resgate do ser humano, 

permitindo-o o acesso e a produção de conhecimentos científicos, podendo apropriar-se dele, 
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analisando criticamente a realidade, estimulando a resiliência e uma formação motivada por 

meio do trabalho compartilhado, favorecendo ações mais solidárias e comprometidas com a 

sustentabilidade. 

O ato de ecoformar, ou a ecoformação, não estão necessariamente ligadas ao 

ecossistema, mas sim, a todas as relações e interações com diferentes espaços em que a pessoa 

está inserida. Segundo Silva (2008, p. 101), a ecoformação é a “formação recebida e construída 

na origem das relações diretas com o ambiente material: os não humanos, os elementos, a 

matéria, as coisas, a paisagem”.  A ecoformação conectada com a transdisciplinaridade 

proporciona que o ambiente, espaço, ou a comunidade que o sujeito está inserido seja 

aprimorada juntamente com os vários tipos de conhecimentos de áreas específicas.  

A partir do tema escolhido para ser trabalhado com os alunos, busca-se referenciais 

teóricos que trabalham dentro dessa perspectiva transdisciplinar e ecoformadora, que permitam 

o estudante entender as relações que os conteúdos aplicados dentro da sala de aula tem 

importância e se fazem presentes na vida deles fora dela.  

Dando continuidade a construção do projeto encontramos as perguntas geradoras, que 

são as que motivam para a descoberta e, portanto, para a aprendizagem. Elas estimulam a 

reflexão sobre a repercussão da proposta. De acordo com La Torre et al (2009, p. 160) “é o 

momento de perguntar para quê (finalidade), para quem (destinatários). É a fase 

problematizadora que procede à formulação de objetivos. Os objetivos são propostos a partir 

do que se espera alcançar na polinização. São organizados de uma maneira que vai além do 

mero conhecimento ou memorização de conteúdo e de modo a compartilhar competências, 

atitudes e hábitos.  

A partir dos objetivos, uma sequência didática é produzida. Essa sequência didática é o 

itinerário de desenvolvimento do projeto. Conforme Aguiar, Pereira e Viella (2017, p. 136) “O 

itinerário é composto pelo conjunto de atividades, pelos objetivos de aprendizagem, pelas 

estratégias, intervenções e avaliações planejadas aula por aula para o desenvolvimento da 

temática proposta para a contextualização do ensino de Ciências/Química.” 

Como etapa final do projeto aparece a polinização, que pretende socializar e propagar 

os resultados alcançados pelos estudantes do campo de estágio. Assim, La Torre et al (2009, p. 

161)  

[..] afirma que um processo ecoformador não termina com uma avaliação, mas é 

capaz de retroalimentar o processo e projetar-se no meio social, ambiental e 

comunitário. Ainda complementa afirmando que uma formação transdisciplinar, 

criativa e ecoformadora é uma fonte aberta de polinização que dá vida e se abre a 

novas possibilidades.  
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2.6 Sistematização do Projeto Criativo Ecoformador “A Termoquímica da Alimentação” 

Após o percurso formativo e preparatório, conforme descrito no item 2.5, a licencianda, 

realizou observações de aulas de Química em uma escola formal, para construir um projeto de 

intervenção, que foi utilizado no desenvolvimento de aulas de regência em Química, no estágio 

seguinte. As observações participantes foram realizadas durante oito aulas, na Escola de 

Educação Básica Professor Laércio Caldeira de Andrada, localizada no município de São José 

- SC, escolhida em diálogo com a coordenação do curso e professores supervisores. 

         A turma que a licencianda acompanhou era a 205, do segundo ano do ensino médio, e 

durante as observações, algumas impressões puderam ser concluídas. Mesmo assim, ela 

acreditou ser necessária a aplicação de um questionário para conhecer melhor a realidade e os 

interesses relacionados à disciplina de química por parte dos estudantes. As respostas 

mostraram que os alunos tinham interesse por aulas com práticas experimentais, saídas de 

campos e atividade de pesquisa. Apenas um pequeno grupo se manifestou demonstrando 

interesse por conteúdo no quadro e/ou apresentação de trabalhos. Nas sugestões de qual assunto 

relacionado à disciplina de Química eles gostariam de aprender e um dos mais solicitados foi 

“alimentos”, conforme apresentado na Figura 3.  

 

Figura 3: Distribuição dos assuntos de maior interesse apresentados pelos alunos.  

 
Fonte: Dados primários.  

 

Com a pesquisa em mãos, ela juntou o assunto de maior interesse dos alunos e conciliou 

com o plano de ensino da professora supervisora, que tinha como proposta, ministrar o 
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conteúdo de termoquímica no período em que a licencianda voltaria à escola para fazer o 

estágio de regência.  Com todas as informações necessárias para iniciar a construção, ganhou 

vida o projeto de intervenção “A Termoquímica da Alimentação”, que tem sua estrutura 

baseada na metodologia de PCEs e está exemplificada na Tabela 1.  

 

Tabela 1. Estrutura do Projeto Criativo Ecoformador “A Termoquímica da Alimentação”. 

Estrutura Metodológica de um PCE PCE “A Termoquímica da Alimentação” 

Epítome Caixa de papelão identificada como “Nossa Alimentação”, contendo 

vários rótulos de alimentos. 

Legitimação Teórica e Pragmática Referências em livros didáticos, artigos, com autores conceituados e 

que relacionam o conteúdo proposto, com a temática. 

Perguntas Geradoras Perguntas direcionadas ao conteúdo de termoquímica, buscando 

motivar a aprendizagem. 

Objetivos Visão crítica sobre a alimentação saudável e Fast-Food; Assimilação 

da diferença entre calor e temperatura; 
Classificação de reações exotérmicas e endotérmicas; Visão 
contextualizada e relevante do conceito pertinente a entalpia. 

Sequência Didática Dezesseis aulas, intercaladas entre aulas dialógica-expositivas, 

atividades lúdicas e experimentais. 

Polinização Feira de ciências com apresentação de trabalhos, na forma de 

socialização de aprendizagem. 

Fonte: Criado pela autora. 
 

Dentro da sequência didática proposta no projeto, a licencianda buscou incluir 2 aluas 

com o uso da experimentação, com materiais simples, e de fácil acesso, tanto para a escola, 

quanto para os estudantes. Os experimentos investigados nesse trabalho foram descritos abaixo. 

Vale ressaltar que nos dois momentos os alunos seguiram os roteiros experimentais 

apresentados nos Apêndice I e Apêndice II.  

- Experimento 1: 

O objetivo desse experimento era que os alunos soubessem diferenciar calor de 

temperatura e compreendessem os conceitos de equilíbrio térmico. A prática foi realizada com 

água, em três recipientes diferentes, e em cada um deles a água estava a uma determinada 

temperatura, fornecendo a sensação de quente, frio e temperatura ambiente. Os alunos tiveram 

participação ativa e realizaram a atividade individualmente, para que cada um pudesse anotar 

a sua percepção e sentimento desenvolvido durante a prática. 

- Experimento 2: 
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Esse experimento foi baseado na compreensão de reações exotérmicas e endotérmicas, 

utilizando materiais de baixo custo e de uso diário dos estudantes, como água oxigenada, 

fermento biológico, corante, balão, vela e água. Para a realização dessa prática, os alunos foram 

divididos em equipes, e todos tiveram participação ativa, auxiliando na montagem e execução 

do experimento, que envolveu não somente materiais de uso diário, como também vidrarias.  

 

2.7 Importância da experimentação para o ensino de química 

 

Mortimer, Machado e Romaneli (2000) observaram que os currículos tradicionais têm 

enfatizado apenas aspectos conceituais da química, transformando a disciplina em algo muito 

distante do contexto social ou tecnológico dos estudantes. Eles afirmam ainda que esse número 

excessivo de conceitos apresentados nos currículos, não demonstram relação alguma com o 

cotidiano e é dificilmente percebido pelos alunos, pois passam a ser utilizados de forma 

automática na resolução de problemas e exercícios. Saviani (2000) ressalta que o objetivo da 

química é compreender a natureza, e o saber de nomes e de fórmulas, decorar reações e 

propriedades, sem conseguir relacioná-los cientificamente com a natureza, não é conhecer 

química, pois a química não é uma ciência petrificada, seus conceitos, leis e teorias não foram 

estabelecidos, mas têm a sua dinâmica própria. Utilizando apenas o método automático e de 

decoração de conceitos e fórmulas, a química se torna uma ciência totalmente desvinculada da 

realidade.  

É por essa desvinculação no ensino que uma das principais características relacionadas 

ao ensino de química nos níveis fundamental e médio da educação básica, é o desinteresse dos 

alunos para o estudo desta ciência. Esse desinteresse também pode ser justificado pelas aulas 

ministradas pelo professor de química. Sendo assim, se faz necessário que o professor 

questione seus métodos de ensino, fazendo sempre uma reflexão, se as estratégias utilizadas 

estão sendo eficazes ou não. Quando o professor está disposto a repensar a metodologia de 

ensino, os alunos deixam de ser meros depósitos de informações (SANTOS; FRIGERI, 2013). 

Visando solucionar estes problemas, várias propostas vêm sendo apresentadas. Dentre estas, 

pode-se destacar o emprego de aulas experimentais, que segundo Saviani (2000), propiciam ao 

aluno uma compreensão mais científica das transformações que ocorrem na natureza.  

A química mostrou-se como uma ciência experimental, desde que os modelos e 

conceitos foram implantados a partir da observação dos fenômenos naturais. As aulas 

experimentais são componentes fundamentais para a construção do conhecimento no processo 

de ensino-aprendizagem, pois, apesar da experimentação sempre ter existido no ensino de 
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Química, somente nas últimas décadas levantaram propostas de atividades preocupadas com a 

formação de conceitos e adequação à realidade do aluno. Estas propostas procuraram 

contextualizar os conteúdos químicos e suas aplicações tecnológicas nos âmbitos social, 

histórico, político e ambiental (MERÇON, 2003). 

Ao analisar o papel da experimentação na construção do conhecimento científico e sua 

relevância no processo de ensino-aprendizagem, Giordan (1999) constatou que a 

experimentação desperta um forte interesse entre os alunos, que atribuem a esta um caráter 

motivador, lúdico e essencialmente vinculado aos sentidos. Ainda declara que através da 

realização dos experimentos tem-se a formação de espírito colaborativo, trabalho em equipe, 

que contribuem para a aprendizagem. Oliveira (2010) corrobora com as ideias de Giordan e 

ainda expõe mais algumas percepções quanto às aulas experimentais. Segundo ele, as aulas 

experimentais podem:  

- Motivar e despertar a atenção dos alunos; 

- Desenvolver trabalhos em grupo; 

- Iniciativa e tomada de decisões; 

- Estimular a criatividade; 

- Aprimorar a capacidade de observação e registro;  

- Analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos;  

- Aprender conceitos científicos; 

- Detectar e corrigir erros conceituais dos alunos; 

- Compreender a natureza da ciência; 

- Compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade; 

- Aprimorar habilidades manipulativas. 

 

Zimmermann (1993) declara que aulas em laboratórios são fundamentais para uma 

aprendizagem significativa, onde os conceitos científicos poderão ser aplicados no cotidiano 

de cada aluno. Guimarães (2009) reforça essa ideia, reiterando que, basta que o professor(a) 

avalie o que o aluno já sabe e então ensine de acordo com esses conhecimentos. Por esta razão, 

pode-se dizer que a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação ancora-se 

a conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Vale ressaltar que não 

se trata de uma mera união, mas um processo de assimilação em que a nova informação 

modifica os conceitos já existentes, transformando-os em conceitos mais gerais e abrangentes. 

(GUIMARÃES, 2009)  

As atividades experimentais podem permitir ao estudante uma compreensão de como a 

química se constrói e se desenvolve, pois o mesmo presencia a reação acontecendo ao “vivo e 

a cores”. Zimmermann (1993) ainda diferencia a experimentação, garantindo que ela pode ter 
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um caráter indutivo ou dedutivo. No âmbito indutivo, o aluno pode controlar variáveis e 

descobrir ou redescobrir relações funcionais. E no caráter dedutivo, os estudantes têm a 

oportunidade de testar o que é dito na teoria. Russell (1994) já afirmava que quanto mais 

integrada a teoria e a prática, mais segura se torna a aprendizagem de química, pois assim ela 

cumpre sua verdadeira função dentro do ensino, contribuindo para a construção do 

conhecimento químico, trabalhando a química não apenas no cumprimento da sua seqüência 

de conteúdo, mas, interagindo o conteúdo com o mundo vivencial dos alunos de forma 

diversificada, associada à experimentação do dia-a-dia, aproveitando suas argumentações e 

indagações. 

De acordo com Schnetzler (2002), as atividades experimentais são significativas 

quando determinadas pelo seu papel investigativo e sua função pedagógica em auxiliar o aluno 

na compreensão de fenômenos. No ensino de química, especificamente, a experimentação deve 

contribuir para a compreensão de conceitos químicos, mais ainda as aulas experimentais, de 

uma forma geral, não necessitam ser realizadas em laboratórios com equipamentos 

sofisticados. Uma sugestão para a realização da experimentação, é o uso de materiais de fácil 

acesso e baixo custo, do próprio cotidiano dos alunos. Esses materiais podem se tornar uma 

ferramenta valiosa no ensino. 

Por fim, podemos concluir que a realização de experimentos auxilia na aproximação da 

química estudada na sala de aula ao cotidiano dos alunos, tornando as aulas mais dinâmicas, 

podendo relacioná-las às necessidades básicas dos seres humanos como: alimentação, 

vestuário, saúde, moradias, transporte entre outros (FARIAS et. al., 2009). As aulas 

experimentais também devem servir para desenvolver nos alunos a capacidade de compreender 

os fenômenos químicos presente em seu dia-a-dia e também a prática de pensar, a refletir sobre 

os conhecimentos que estão sendo adquiridos, ou seja, a atividade experimental deve envolver 

o aluno e auxiliá-lo na aprendizagem (GUIMARÃES, 2009).  

2.8 Experimentação no Ensino de Termoquímica 

 De acordo com Fonseca (2016), a termoquímica é um ramo da físico-química que 

estuda as trocas de calor associadas às reações químicas ou as mudanças no estado de agregação 

das substâncias. É um conteúdo bastante desafiador, em virtude de uma elevada variação de 

conceitos como: calor, temperatura, processos endotérmicos e exotérmicos, capacidade 

calorífica, entalpia, entre outros.  
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Como o conteúdo de termoquímica trabalhado no componente curricular química do 

ensino médio, aborda determinadas definições, elas podem ser incompreendidas e interferirem 

na aprendizagem do conteúdo.  Mortimer e Amaral (1998) afirmam que os conceitos abordados 

no conteúdo de termoquímica causam dificuldades no ensino, por apresentarem significados 

diferentes na ciência e na linguagem comum. Essa relação dividida confunde em excesso os 

alunos quando é trabalhado esses conceitos na perspectiva da linguagem científica, visto que 

não conseguem relacioná-los e observá-los no cotidiano. 

 Como uma maneira de facilitar o ensino-aprendizagem do conteúdo de termoquímica, 

encontramos a experimentação contextualizada, que relaciona os assuntos abordados com o 

cotidiano dos alunos. A experimentação, ainda pode proporcionar acontecimentos didáticos 

capazes de trazer novos significados para os conteúdos ensinados em sala.  

Brito (2014), em sua pesquisa, buscou avaliar propostas que trabalhassem conceitos 

termoquímicos, sendo uma delas uma proposta experimental. Em suas considerações, relatou 

que os alunos declaram que quando existe uma relação entre a teoria e a parte experimental 

fica mais fácil de entender e aprender os tópicos abordados, sem contar que ela é uma forma 

divertida de aprender os conteúdos.  

Em uma abordagem do conteúdo de termoquímica, relacionado com a vivência dos 

estudantes, Sales, Vasconcelos e Figueirêdo (2016), perceberam um melhor desenvolvimento 

cognitivo dos mesmos, comprovando que a aula discorrida por meio de problematizações e 

experimentações facilitou a compreensão dos assuntos abordados, incentivando de tal forma 

os alunos para o estudo da ciência. Afirmaram ainda, que o método utilizado estimulou os 

alunos a buscarem por um aprendizado mais significativo.  

Mais uma vez, podemos reiterar que o uso das aulas experimentais apresentam 

resultados satisfatórios, pois como afirma Giordan (1999), muitos professores pesquisadores 

de química concordam que as atividades experimentais auxiliam na consolidação do 

conhecimento, bem como ajuda no desenvolvimento cognitivo dos estudantes.  
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3. METODOLOGIA 

 

A partir das referências bibliográficas que apontam a necessidade do desenvolvimento 

de novas metodologias para o ensino de química e considerando o quanto ele é abstrato e 

trabalhado de forma distante da realidade em que os alunos estão inseridos, buscou-se analisar 

de forma reflexiva os resultados da aplicação de duas aulas experimentais, com a utilização de 

materiais simples e do cotidiano dos alunos, e saber o quanto elas fizeram a diferença na 

aprendizagem desses alunos.  

O projeto foi executado durante as aulas regências de Química do curso de Licenciatura 

em Química do IFSC - São José, no decorrer do segundo semestre de 2019. Essas aulas 

integravam o PCE “A Termoquímica da Alimentação”, desenvolvido pelas alunas Alessandra 

da Silva Neves e Andressa Spricigo, na Escola de Educação Básica Laércio Caldeira de 

Andrada, em uma turma de segundo ano do ensino médio. A turma era composta por 21 alunos, 

com idades entre 15 e 18 anos. A maioria desses alunos trabalhavam durante o dia, e cursavam 

o ensino médio regular no período noturno. 

Através de uma pesquisa qualitativa foram executadas coletas e análises de 

informações, visando à obtenção de respostas para a seguinte pergunta-problema: O uso da 

experimentação em aulas diferenciadas e atrativas para os alunos aproxima os conceitos 

científicos da termoquímica de suas vivências do cotidiano? A pesquisa foi aplicada através de 

duas aulas experimentais, com duração aproximada de 80 minutos cada aula, voltadas para o 

conteúdo de termoquímica (diferenciação de calor e temperatura; reações exotérmicas e 

endotérmicas).  

Após as práticas experimentais terem sido aplicadas junto aos alunos, foram avaliadas 

suas reações e percepções, bem como sua compreensão dos conteúdos relacionados aos 

experimentos. Sendo assim, o método de avaliação dos conhecimentos adquiridos pelos 

estudantes empregado neste trabalho remeteu-se a um questionário semiaberto (Apêndice III), 

composto por seis perguntas fechadas com escala de avaliação e duas questões abertas 

discursivas, totalizando oito questões. Esse questionário auxiliou na avaliação dos alunos 

segundo os critérios de compreensão, sentimentos e a assimilação do conteúdo de 

termoquímica aplicado aos estudantes. 

A escala de avaliação utilizada pelos estudantes abrangeu notas de 1 a 5 (1 = Péssima; 

2 = Ruim; 3 = Regular; 4 = Boa; 5 = Excelente), que foram atribuídas como resposta às 

perguntas fechadas. As respostas das perguntas fechadas foram transcritas para um programa 

de tabulação de dados, onde gráficos foram gerados, com direcionamento de sistematizar as 
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características de desenvolvimento de conceitos abordados em cada experimento proposto, de 

modo a desvendar a relevância de cada experimento para o ensino e aprendizagem. Quanto às 

perguntas abertas, de caráter discursivo, foram captadas algumas ideias e sugestões de 

melhorias propostas pelos estudantes.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise Dos Dados Obtidos Através Da Aplicação Do Questionário 

Os dados foram coletados, com base no questionário aplicado a turma do segundo ano 

do ensino médio e que foram respondidos por um total de 15 alunos, de uma turma de 21 

alunos. A primeira indagação do questionário, que se encontra no Apêndice III, se referia às 

atividades experimentais, buscando entender se elas facilitaram ou não a compreensão dos 

conteúdos abordados em sala de aula. Como podemos perceber na Figura 4, 73% dos alunos 

responderam que esse método é excelente, e mais 20% afirmaram ser um bom método de 

aprendizagem. Acredita-se que essas respostas se devem a grande participação deles na 

realização dos experimentos e nas aulas teóricas, pois sempre participaram ativamente, 

demonstrando muita dedicação e interesse.  

 

Figura 4. Porcentagem das respostas da primeira questão.  

 
Fonte: Criado pela autora.  

 

Silva e Santos (2017) já afirmavam que a utilização da aula experimental como recurso 

didático no processo de ensino e aprendizagem de química, funciona como um fator 

motivacional e contribui para a contextualização do assunto a ser desenvolvido promovendo 

uma melhor concepção e aprendizagem dos conteúdos. 

A segunda indagação do questionário se referia ao roteiro desenvolvido para a 

realização do experimento. Buscou-se saber se as atividades a serem desempenhadas estavam 

descritas de forma clara e compreensiva. A Figura 5 indica que 73% dos alunos afirmaram que 
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estava excelente, 13% bom, e com a mesma porcentagem (7%), tivemos afirmações de que 

estava regular ou ruim.  

O percentual apresentado nas afirmações regular ou ruim, nos leva a reflexão de que 

alguma coisa não estava clara. Como licenciandos, precisamos discutir como o roteiro deve ser 

organizado de modo que se configure como uma ferramenta investigativa, sem resultados pré-

determinados e de forma didática, para que possa ser trabalhado de modo a facilitar a 

compreensão dos estudantes. 

 

Figura 5. Porcentagem das respostas da segunda questão.  

 
Fonte: Criado pela autora.  

 

A terceira pergunta, questionou os alunos(as) se o laboratório auxilia na compreensão 

dos conteúdos de química. Dessa vez, conforme apresentado na Figura 6, 87% dos alunos 

afirmaram que foi excelente, e mais 13% afirmaram que foi bom. Todos os alunos 

demonstraram muito interesse durante a realização das práticas experimentais, perguntavam e 

trabalharam muito bem em equipe. Todos tiveram o maior cuidado na realização da prática, 

enfim, ficou evidente a alegria de terem ido para o laboratório e colocado a “mão na massa”.  

Percebemos nesse resultado a importância de se ter na escola um espaço físico, ou 

mesmo, um laboratório para a realização das práticas experimentais, onde o professor possa 

fazer a mediação do processo de ensino-aprendizagem, tornando-o assim mais significativo 

para os alunos, entrelaçando conhecimento disciplinar, pedagógico e curricular.  
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Figura 6. Porcentagem das respostas da terceira questão. 

 
Fonte: Criado pela autora. 

 

A quarta pergunta, dentro da escala de avaliação, questionava “como os alunos 

analisaram a aplicação do experimento”. A Figura 7 mostra que 80% deles afirmaram que foi 

excelente, e mais 20% alegaram que foi bom. Isso foi bem perceptível desde a aplicação do 

experimento. Os alunos sempre se mostraram muito empolgados em mexer no material, tirar 

fotos para recordação, compartilhar com os colegas que estavam ausentes, trabalhar em equipe 

e o mais importante, tinham curiosidade em saber mais, aprender mais. Percebe-se aqui o 

quanto a contextualização, a aproximação com o mundo ao redor e a motivação fizeram 

diferença na aprendizagem daqueles estudantes.  

 

Figura 7. Porcentagem das respostas da quarta questão. 

 
Fonte: Criado pela autora. 
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A quinta questão, era voltada para a aplicação do pós-teste, ou pós-laboratório. 

Documento no qual alguns questionamentos são feitos para os alunos, com o intuito de ajudá-

los na compreensão do que foi realizado no laboratório. Algumas perguntas desse pós-teste 

eram de múltipla escolha, intuitivas, enquanto outras levavam os alunos a reflexão dos 

acontecimentos. Afinal, esse é o verdadeiro sentido que a aula experimental tem que apresentar, 

levar o aluno a reflexão dos seus atos, fazê-lo pensar no motivo pelo qual a reação aconteceu, 

e onde isso pode ser explicado no seu cotidiano. Através das respostas no questionário, 

apresentadas na Figura 8, podemos afirmar que ele foi de grande valia, pois as notas alcançadas 

pelos alunos foram excelentes.  

 

Figura 8. Porcentagem das respostas da quinta questão. 

 
Fonte: Criado pela autora. 

 

O sexto questionamento, procurava saber se a aula experimental tinha sido mais atrativa 

(do que a aula de química que eles costumavam ter), e prendido a atenção deles. Conforme a 

Figura 9, 86% dos alunos afirmaram que esse recurso foi excelente e mais 7% afirmaram que 

foi uma boa tática. Mais uma vez, nos deparamos com a importância da contextualização do 

conteúdo químico, da valorização dos saberes prévios dos estudantes e da aproximação do 

conteúdo com o cotidiano.  

Nas práticas experimentais é esperado que alguns alunos não se adaptem rapidamente 

a novas metodologias de ensino, pois estão acostumados com aulas tradicionais e aulas mais 
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dinâmicas exigem mais dos alunos, como sua participação ativa e reflexão. Por esses motivos, 

creditamos que 7% tenham declarado que foi ruim.  

 

Figura 9. Porcentagem das respostas da sexta questão. 

 
Fonte: Criado pela autora.  

 

Para compreender melhor o que os alunos estavam sentindo, uma das perguntas de 

caráter discursivo, procurava saber quais foram as percepções, pensamentos e sentimentos 

obtidos durante a realização da aula prática. Muitos deles declararam que se sentiram curiosos, 

mais interessados, impressionados, que estavam se “sentindo o próprio Einstein”, que foi bem 

divertido, e a aula se tornou mais produtiva e estava proporcionando algo novo. Assim como 

também aparecerem respostas bem sinceras, de que não sentiram nada, mas gostaram de ter 

participado da realização do experimento. 

A segunda questão discursiva, perguntava aos alunos se através da prática realizada, 

eles conseguiram perceber o quanto a química está relacionada com o cotidiano. A maioria das 

respostas foram bem simples, afirmando apenas que sim, que conseguiram perceber. Uma das 

respostas, tinha uma justificativa muito interessante: um aluno respondeu que sim, e que a partir 

das aulas aplicadas, principalmente as experimentais ele conseguiu olhar o mundo a sua volta 

com outros olhos, um pouco mais crítico, mais aguçado, percebendo o quanto a ciência pode 

descrever fenômenos simples que acontecem diariamente.  

Assim como as propostas experimentais, executadas e analisadas por Sales, 

Vasconcelos e Figueirêdo (2016), e também por Brito (2014), percebemos na proposta aqui 

descrita, a relevância da experimentação no ensino de química, em especial no conteúdo de 
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termoquímica, e o quanto ela pode tornar o ensino mais satisfatório, tornando os estudantes 

mais participativos e processo de ensino aprendizagem mais significativo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Refletindo a respeito dos resultados, notou-se a relevância da experimentação nas aulas 

de química e como elas cativam os estudantes. Durante o desenvolvimento das atividades 

experimentais, foi possível incentivar os alunos a desenvolverem a capacidade de refletir acerca 

dos fenômenos que fazem parte do cotidiano. Pois, somente fazer, manipular e observar um 

experimento, ou mesmo utilizar a prática como comprovação da teoria, ou para motivar os 

estudantes, acaba por distanciar a química do mundo concreto. Considera-se, nessa perspectiva, 

a atividade experimental, da maneira como foi desenvolvida, como uma metodologia capaz 

desenvolver aprendizagens mais significativas. 

Em frente a realidade da educação básica, atenta-se também para a reflexão da prática 

docente e para o desafio em promover novas estratégias de aprendizagem. A partir do que foi 

apresentado, pretendeu-se investigar a potencialidade das aulas experimentais, elencadas na 

metodologia de Projetos Criativos Ecoformadores, como contribuição ao desenvolvimento de 

conhecimentos científicos.  

Nesse sentido, podemos afirmar que utilizar a metodologia da experimentação não é 

somente mais um recurso didático para trabalhar conceitos, e sim, um instrumento ou estratégia 

que possibilita uma educação científica voltada para a desenvolvimento dos estudantes. A 

experimentação tem que ser problematizada, com abordagem reflexiva, investigativa e 

contextualizada para contribuir com a aprendizagem porque requer a internalização pelo aluno 

ao compreender os conceitos químicos. Nessa perspectiva, a utilização de atividades 

experimentais de qualquer natureza que proporcionem um espaço para discussão e diálogo 

entre estudantes e professores, tende a contribuir no ensino de química 

Para finalizar, a utilização das atividades experimentais não deve ser vista como uma 

metodologia “salvadora” para o atual modo de ensino e aprendizagem da educação básica, mas 

sim como uma ferramenta de auxílio que permita aos professores criarem condições para que 

os alunos desenvolvam um papel mais ativo nas aulas de química. 
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APÊNDICES 

Apêndice I 

Roteiro - Calor, temperatura e equilíbrio térmico 

Sempre que dois corpos em diferentes temperaturas entram em contato, o corpo que 

se encontra a uma temperatura mais elevada, transfere energia para o corpo que se encontra 

a uma temperatura mais baixa. A esta transferência de energia dá-se o nome de Calor. Na 

imagem seguinte (Figura 1), dois corpos em contato estão em diferentes temperaturas: 

 

Figura 1. 

O corpo com a temperatura mais elevada transfere calor para o corpo com a 

temperatura mais baixa. 

 

Figura 2. 

Esta transferência de energia decorre até se atingir o Equilíbrio Térmico (Figura 

2), ou seja, os dois corpos atingirem temperaturas iguais.  

Já a temperatura é definida como estado de agitação das partículas de um corpo, 

caracterizando seu estado térmico. Quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior 

será sua temperatura. Quanto menos agitadas essas moléculas, menor será sua temperatura. 

 

Prática experimental 

Materiais e Reagente: 

● Três recipientes (estes recipientes deverão ter tamanho adequado para que caiba uma 

mão ou as duas mãos dentro); 

● Água quente (quente o suficiente para que os(a) alunos(as) que forem colocar a mão 

não se queimem); 

● Água fria (acrescentaremos algumas pedras de gelo para que a temperatura se aproxime 

de 0 ºC); 

● Água morna (à temperatura ambiente).  
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Procedimento experimental: 

 

Primeiramente os alunos deverão colocar uma das mãos na água fria e a outra na água quente 

cerca de trinta (30) segundos (Figura 3).  

 

Figura 3.  

Depois de aguardar os 30 segundos, deverão colocar as duas mãos na água morna (Figura 4) 

por no máximo dez (10) segundos.    

 

Figura 4. 
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Apêndice II 

Roteiro I - Pasta de Elefante - Modelo Caseiro 

O prefixo exo, significa ‘para fora’. Logo, uma reação exotérmica é uma reação química 

cuja energia é transferida de um meio interior para o meio exterior, aquecendo o ambiente 

consequentemente. Ou seja, ocorre liberação de calor, sendo, portanto, a energia final dos 

produtos menor que a energia inicial dos reagentes. Disso se conclui que a variação de energia 

é negativa. Um exemplo disso é a reação de queima de produtos inflamáveis, como álcool ou 

a gasolina, que liberam muita energia térmica não contida inicialmente em seu meio. 

Exemplo de reação exotérmica: 

Reagentes → Produtos + calor 

C(s) + O2(g) → CO2(g) (ΔH = -94,1 kcal/mol ou -393,34 kJ/mol) 

 

Prática experimental 

Materiais e Reagente: 

● Peróxido de hidrogênio líquido; 

● Fermento biológico seco; 

● Água morna; 

● Detergente líquido; 

● Corante alimentício; 

● Dois recipientes de vidro; 

● Bandeja; 

● Colher. 

 

Procedimento experimental: 

 

Realize o experimento dentro da bandeja para evitar sujeiras no laboratório. Em um dos 

recipientes de vidro, coloque aproximadamente 30mL de peróxido de hidrogênio (água 

oxigenada). Com cuidado, acrescente 5 gotas do corante alimentício, e 20 gotas do detergente, 

mexendo devagar até ficar homogêneo. No outro recipiente de vidro, dissolva 

aproximadamente 1 colher de fermento biológico em 3 colheres de água morna. Agora com 

cuidado, despeje o conteúdo do segundo recipiente (o que contém o fermento) no primeiro 

recipiente (o que tem corante), e anote suas observações.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inflam%C3%A1veis
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina


45 
 

Roteiro II - Balão à prova de fogo 

O prefixo endo, significa ‘para dentro’. Logo, uma reação endotérmica é uma reação 

química cuja energia total dos seus produtos é maior que a de seus reagentes, ou seja, ela 

absorve energia (na forma de calor).  

Exemplo de reação endotérmica: 

Reagentes + calor → Produtos  

1 H2(g) + 1 I2(g) → 2 HI(g) (ΔH = +6,2 kcal/mol +25,96 kJ/mol) 

 

Prática experimental 

Materiais e Reagente: 

 

● 2 balões; 

● Fósforos; 

● Água; 

● Vela; 

● Placa de Petri; 

 

Procedimento experimental: 

 

Encha um balão de ar e de um nó à sua abertura. Acenda a vela com o auxílio de um 

fósforo, e coloque-a debaixo do balão cheio de ar. Anote suas observações.   

Pegue outro balão, e coloque um pouco de água no seu interior, Termine de encher o 

balão com ar e de um nó à sua abertura. Acenda novamente a vela e coloque-a debaixo do balão 

(deves colocar a chama da vela sob a parte do balão que tem água). Anote suas observações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_qu%C3%ADmica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Calor
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Apêndice III 

Questionário das aulas experimentais 1  2  3 4 5 

As atividades experimentais facilitaram a compreensão dos 

conteúdos abordados na sala de aula. 

     

As informações contidas no roteiro (material que foi entregue 

para realização da prática experimental) da atividade estavam 

claras e objetivas. 

     

O uso do laboratório auxilia na compreensão dos conteúdos de 

Química.  

     

Como você analisa a aplicação do experimento.      

O pós-teste aplicado permitiu uma melhor compreensão a 

respeito dos conhecimentos aprendidos. 

     

Você acredita que a aula tenha ficado mais atrativa com a 

realização do experimento? 

     

O que você sentiu enquanto realizava o experimento? 

Através da prática realizada, você conseguiu perceber o quanto a química está relacionada 

com o seu cotidiano? 
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Apêndice IV 

 

Disciplina: Química Data: 

Profªs Estagiárias: Alessandra e Andressa Série: 2º EM Turma: 205 

Professora Supervisora: Lizete S. Cezar 

Questionário 

 

a) Com qual gênero você se identifica?  

 ( ) Feminino ( ) Masculino ( ) Outro 

 

b) Idade: ____________ 

 

c) Em qual bairro você vive? 

 
 

d) Você trabalha? Se sim, com o que você trabalha?  

 
 

e) Que motivo leva você a frequentar a escola?  

 
 

f) Você gosta de estudar Química?  

( )Sim. Então quais conteúdos que você mais gosta?  

 

 
( )Não, por qual motivo?  

 

 
 

g) Assinale quais tipos de atividades você gostaria que fosse mais utilizado em aula para 

tornar mais interessante os conteúdos de Química. (Pode assinalar quantos quiser). 

 

( ) Conteúdo no quadro e Explicação oral 

( ) Construção de modelos de moléculas e de átomos  

( ) Apresentação/ Palestra em PowerPoint  

( ) Jogo  

( ) Simuladores Virtuais / Vídeos 

( ) Experimento 

( ) Passeio / Visita de Campo  

( ) Atividade com Investigação / Pesquisa 

( ) Outros. Quais: 
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h) Sobre as formas avaliativas (provas, trabalhos, apresentações, entre outros), quais 

você gosta? Por quê?  

 

 

 
 

i) Você acredita que o uso de produtos do cotidiano relacionam-se com a disciplina de 

química? Se sim, descreva como.   

 

 

 
 

j) Você sabe do que são feitos os shampoos e sabonetes utilizados para higiene pessoal? 

E você tem ideia para onde vão esses produtos depois de usado? 

 

 
 

k) Sabe se o uso desses produtos tem algum efeito prejudicial sobre o Meio Ambiente? 

Qual a sua opinião?  

 

 

 
 

l) Gostaria de saber mais sobre esses assuntos? 

( ) Sim ( ) Não 

 

Se sim, o que você gostaria de saber? Se não, qual assunto relacionado à disciplina de 

Química você gostaria de estudar? Por quê? (ex: drogas, medicamentos, venenos, alimentos).  

 

 

 

 


