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RESUMO 
 
Através do presente estudo, que almeja coletar informações com relação ao uso de práticas experimentais               
envolvendo a temática de Termoquímica, em modelos diferentes (sendo um roteiro contextualizado com             
informações sobre metabolismo, consumo e uso energético, além do procedimento prático, e outro roteiro              
experimental, com os procedimentos práticos a serem desenvolvidos pelos(as) alunos(as)) apresentados pelos            
Livros Didáticos para Química do PNLDEM-2018. Em nossa pesquisa, objetivou-se verificar semelhanças e             
disparidades nos resultados coletados, após a execução das práticas. Também foi proposto verificar a              
construção de conhecimentos científicos e críticos pelos(as) alunos(as). Assim, por meio de ferramentas da              
Pesquisa Qualitativa, nosso trabalho foi executado utilizando um questionário estruturado, que foi aplicado             
antes e depois da execução da prática experimental, com 98 alunos(as) de 2º ano do Ensino Médio de uma                   
escola da rede estadual de Santa Catarina. Foram tabuladas as respostas dos(as) participantes e, através de                
questões previamente selecionadas dentro do questionário, foi realizada uma tabulação cruzada entre os             
resultados, a fim de verificar possíveis diferenças entre os resultados apresentados pelos modelos de roteiros               
experimentais selecionados nos Livros Didáticos de Química envolvendo Termoquímica. Através desses,           
verificou-se que os resultados coletados foram pouco significativos com relação às informações almejadas pela              
hipótese de pesquisa apresentada no estudo, uma vez que observou-se pouco crescimento das respostas dadas               
pelos(as) alunos(as), após a execução das práticas. Dessa forma, pode-se descrever que práticas experimentais              
devem servir como ferramenta de construção de conhecimento, aliadas à contextualização dos conceitos             
científicos pelos(as) docentes. Com os resultados coletados, apenas a leitura do roteiro experimental e a               
realização das práticas foram pouco eficientes no processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as). 
 
Palavras-chave:  Ensino de Química, Experimentação, Livro Didático. 
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Introdução 
 

No presente estudo, coletamos informações com relação ao uso das atividades           

experimentais propostas pelo Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio -             

2018 (PNLDEM-2018), verificando resultados sobre atividades experimentais, e como essas          

podem contribuir para a transposição didática de conhecimentos químicos, com especificidade           

ao conteúdo de termoquímica, verificando como roteiros experimentais podem oferecer          

aprendizagem mais significativa aos(as) alunos(as). 

Através de estudos na área de Ensino, em considerações apresentadas por Santos e             

Schnetzler (2010), o Ensino de Química deveria ser voltado para a formação Cidadã dos(as)              

alunos(as), onde os(as) mesmos(as) deveria ter um mínimo de conhecimentos químicos para            

conseguir compreender aspectos da sociedade atual, que utiliza de diversos aspectos da            

linguagem científica química. 

 

[...] os educadores [e educadoras] evidenciaram que há necessidade de o aluno [e a              
aluna] adquirir conhecimento mínimo de química para poder participar com maior           
fundamentação na sociedade atual. Assim, o objetivo básico do ensino de química            
para formar o cidadão [e a cidadã] compreende a abordagem de informações            
químicas fundamentais que permitam ao aluno [e a aluna] participar ativamente na            
sociedade, tomando decisões com consciência de suas consequências. Isso implica          
que o conhecimento químico aparece não como um fim em si mesmo, mas com              
objetivo maior de desenvolver as habilidades básicas que caracterizam o cidadão [e            
a cidadã]: participação e julgamento. (SANTOS, SCHNETZLER, 1996, p. 29) 

 
Aulas em modelos de didáticas críticas, onde a contextualização se faz fundamental,            

visando à formação crítica, utiliza-se de conceitos científicos em prol de construção de             
conhecimento e formação social dos sujeitos. Assim, tem como objetivo fazer do conhecimento             
científico uma ferramenta para fundamentação dos conhecimentos dos(as) alunos(as), articulado          
com atividades que estimulem o raciocínio crítico nos(as) mesmos(as), buscando prepará-los(as)           
para a vida em sociedade. 

 

A educação científica deverá assim contribuir para preparar o cidadão [e a cidadã] a              
tomar decisões, com consciência do seu papel na sociedade, como indivíduo capaz            
de promover mudanças sociais na busca de melhor qualidade de vida para todos [e              
todas]. (SANTOS; SCHNETZLER, 2010, p.56). 

 

Atividades experimentais, além de dinamizarem as aulas, têm por objetivo a observação            

do fenômeno estudado, sendo uma ferramenta visual e cognitiva de construção de            
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conhecimento, além de cativar os(as) alunos(as), por despertar curiosidades nos(as)          

mesmos(as), surgindo interesse na construção de conhecimentos na área de Química através de             

aspectos do cotidiano dos(as) estudantes.  

 

[...] procura fazer com que o aluno [e a aluna], a partir de suas experiências pessoais                

e análise de problemas relevantes atuais, adquira conceitos básicos dessa Ciência,           

desenvolva seu espírito crítico e a capacidade de resolver problemas. (MACHADO;           

MÓL; ZANON, 2012, p. 32) 

 

Atividades experimentais possibilitam aos(as) alunos(as) terem percepção das variáveis         

que podem ser exploradas no fenômeno, a exemplo de reações químicas de transformação de              

matéria, como reações de combustão (oxidação), podendo ocorrer trocas de energia           

perceptíveis no sistema reacional, sendo capaz de ser visualizado através de termômetros com             

os(as) alunos(as), como em reação de queima de matéria orgânica (reação exotérmica), assim             

como descrito por Ciscato, Pereira e Proti (2016, p.74), 

 

[...] [um] calorímetro também pode ser utilizado para medir o valor energético dos             3

alimentos. Com base em dados obtidos nesse tipo de investigação, informações           

contidas nos rótulos dos alimentos podem ser medidas e verificadas.  

 

Com este intuito, em nossa pesquisa, não objetivamos apenas aplicar as atividades            

experimentais e colher informações dos(as) alunos(as), mas sim verificarmos se os roteiros            

experimentais contextualizadas e roteiros não contextualizados podem contribuir para a          

transposição didática de conhecimentos químicos para os(as) alunos(as). Os roteiros          

experimentais contextualizados foram apontados em nossas especulações como mais relevantes,          

por irem além da confirmação de teorias abordadas em atividades em sala de aula, tratando de                

temas econômicos, sociais e políticos. Utilizar práticas experimentais para apenas confirmação           

de teorias diminui o potencial da ferramenta pedagógica experimental. 

3  Calorímetro é um instrumento utilizado para fazer estudos sobre a quantidade de calor liberado ou absorvido 
durante transformações físicas e químicas. Através de um calorímetro é possível medir experimentalmente os 
valores do calor liberado ou absorvido por uma determinada amostra material. A energia liberada pela amostra 
aquece determinada quantidade de água, tornando possível a medição da variação da temperatura e a calcular a 
quantidade de calor.  Disponível em : 
< https://www.repositorio.ufop.br/bitstream/123456789/6361/2/PRODUTO_CaloriasAlimentosAbordagem.pdf
> (Acesso em: julho de 2019) 
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O emprego de atividades experimentais como mera confirmação de ideias          
apresentadas anteriormente pelo professor [e professora] reduz o valor desse          
instrumento pedagógico (BRASIL, 2006, p.108). 

 

Com relação ao conteúdo que será explorado em nossa pesquisa, a escolha foi             

termoquímica, por possibilitar articulação com os conteúdos de Química, Biologia (energia para            

atividades metabólicas, fontes de energia, oxidação de ligações orgânicas (C-H), entre outros            

conceitos), questões econômicas (valor de mercadorias e produção dos mesmos) e questões            

sociais (como o poder aquisitivo pode afetar a escolha para alimentação das pessoas, com              

relação à qualidade do produto consumido). 

 
1. Ensino de Química 
 

Pŕaticas no Ensino de Química, em características tradicionais, muitas vezes são           

desenvolvidas de forma a se importar apenas com a quantidade de conteúdos abordados,             

memorização de informações e preparação para processos seletivos e vestibulares, e assim,            

regularmente, não se importando com a formação crítica e social do(a) aluno(a). 

 

[...] na química praticada no ensino médio, ainda se dá muita ênfase a um número               
excessivo de conteúdos, desenvolvidos de forma fragmentada, não se         
estabelecendo relações de um conteúdo com outro nem com o contexto social dos             
alunos [e alunas]. Esse tipo de ensino não lhes possibilita uma formação humana             
nem o desenvolvimento do raciocínio científico e, menos ainda, o exercício da            
cidadania. (FRAGAL, 2011, p.217). 
 

Parte importante do ensino é a abordagem de conteúdo, porém não somente este deve              

ser enfatizado. Parte do papel da escola também é a formação crítica e social do(a) aluno(a),                

devendo conter subsídios em aula de debate e discussão sobre questões sociais, econômicas e              

ambientais. 

 
Pretende-se para a disciplina de Química, no Ensino Médio, que o aluno [e aluna]              
tenha uma compreensão dos processos químicos em estreita relação com suas           
aplicações tecnológicas, ambientais e sociais, de modo a emitir juízos de valor,            
tomando decisões, de maneira responsável e crítica, individual e coletivamente.          
(PLICAS; PASTRE; TIERA; 2010, p.1-2).  
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O Ensino em Química, baseado na formação crítica do(a) aluno(a), preparando-o(a)           

para a vida em sociedade, apresenta como objetivo buscar melhores condições sociais, políticas             

e econômicas, usando a educação e aulas contextualizadas como ferramenta de ação política,             

assim como exprime Paro (2002, p.13), "usar a própria educação como instrumento de ação              

política”. 

Aulas de Química contextualizadas não devem apenas trazer a aplicabilidade prática           

dos conceitos abordados em sala de aula, mas também questões econômicas, sociais e políticas              

para debate, visando as vivências dos sujeitos que participam do processo de ensino e              

aprendizagem. 

 

Contextualizar a química não é promover uma ligação artificial entre o           
conhecimento e o cotidiano do aluno [e da aluna]. Não é citar exemplos como              
ilustração ao final de algum conteúdo, mas que contextualizar é propor “situações            
problemáticas reais e buscar o conhecimento necessário para entendê-las e procurar           
solucioná-las. (ALMEIDA et al., 2007,  apud  PCN+, p.93). 

 

Assim, o Ensino de Química contextualizado faz com que o(a) aluno(a) articule o             

conhecimento abordado em aula com seu cotidiano, sendo mais cativante para o processo de              

construção de conhecimento, por tornar o(a) aluno(a) sujeito de seu próprio processo de             

construção de conhecimento. 

 

2. Construção de conhecimentos em Termoquímica 

 

Muitas práticas e metodologias vêm sendo desenvolvidas no Ensino de Química, e um             

dos assuntos que pode ser investigado é a Termoquímica, por possibilitar articulação            

interdisciplinar com a Biologia, no que se refere ao consumo de energia em metabolismo dos               

seres vivos, através da alimentação, conversão de matéria orgânica em fonte de energia. 

 

O metabolismo é uma atividade celular altamente coordenada, no qual muitos           
sistemas multienzimáticos (vias metabólicas) cooperam para obter energia química         
capturando energia solar ou degradando nutrientes ricos em energia obtidos do           
meio ambiente (NELSON; COX, 2011, p.485). 

 

Para obtenção de valores aproximados entre ligações Químicas, técnicas de combustão           

(queima) da amostra são comumente utilizadas. O procedimento consiste em criar um sistema             
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(calorímetro) no qual a energia da oxidação das ligações químicas (reações exotérmicas) de             

alimentos serão absorvidas pelo sistema, que contém água, sendo convertido em calor, que, por              

sua vez, irá causar uma alteração na temperatura do sistema. Assim, é aferida a variação de                

temperatura e, por meio da equação apresentada a seguir (Equação 01), relaciona-se a variação              

de temperatura com a energia aproximada da oxidação das ligações químicas do material             

incinerado.  

 

                                                 (Equação 01)m.c.∆Tq =   

 

 q: quantidade de energia associada à oxidação (cal ou J); 
 c: calorimetria da água (1 cal/g.ºC ou 4,18 cal/g.ºC); 

 m: massa de água utilizada no sistema (g); 
 ∆T:  variação de temperatura (ºC ou K). 

 

Ligações químicas possuem valores de energia associados para sua formação. Alguns            

desses valores estão apresentados no Quadro 1, a seguir:  

 

     Quadro 01:  Valores de energia de ligação 

Ligação kcal/mol de ligações kJ/mol de ligações 

C=O (carbonila) 178,0 745,3 

C=O (CO 2 ) 192,1 804,3 

H-O 110,8 463,5 

O=O 119,1 468,6 

N-N 225,8 945,4 

N-H 93,4 391,0 

N-I 65,0 272,1 

N-Cl 46,0 192,6 

F-F 36,6 153,1 

Cl-Cl 58,0 242,6 

Br-Br 46,1 192,8 

I-I 36,1 151,0 

Fonte:  (MORTIMER, 2013, p.106) 
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É de grande valia a utilização desta técnica em transposições didáticas para            

Termoquímica, pois ela possibilita ao(à) aluno(a) a percepção de valores energéticos envolvidos            

no consumo de alimentos, além de poder ser articulada com questões de produção e qualidade               

de alimentos. Desse modo, a experimentação é possível para o(a) aluno(a) e torna-se uma              

ferramenta relevante no processo de ensino e aprendizagem.  

Na sequência, serão apresentados algumas porções de alimentos e seus valores           

calóricos. 

 

Quadro 02 : Valores energéticos encontrados em alimentos. 

Alimento Quantidade kcal 

Alcatra frita 2 fatias (100g) 235 

Bacon frito 2 cubos (30g) 198 

Costeleta de porco 2 unidades (100g) 483 

Apresuntado 1 fatia (15g) 22 

Mortadela 1 fatia fina (15g) 41 

Salaminho 1 fatia pequena (2,5g) 18 

Camarão frito 1 porção (100g) 310 

Casquinha de siri 1 unidade (200g) 413 

Lula cozida 1 pires de chá (100g) 93 

Abacaxi 1 fatia (80g) 50 

Figo maduro  1 unidade (50g) 68 

Maçã vermelha 1 unidade (130g) 85 

Alface 2 folhas (20g) 4 

Brócolis 1 pires de chá (80g) 23 

Cebola 1 unidade (70g) 32 

Pão francês 1 unidade (50g) 135 

Pão de queijo 1 unidade (20g) 68 

Pão integral de trigo 1 fatia (100g) 261 

Lasanha 1 porção (100g) 139 

Macarrão à carbonara 1 prato (100g) 362 

Pizza quatro queijos 1 fatia (140g) 432 

Continua 
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Alimento Quantidade kcal 

Cerveja 1 lata de 350 mL 147 

Champanhe 1 taça de 125 mL 85 

Uísque 1 dose de 100 mL 240 

Coca-Cola 1 lata de 350 mL 137 

Guaraná 1 copo de 240 mL 75 

Sprite 1 lata de 350 mL 115 

 
Disponível em : < https://brainly.com.br/tarefa/16901577 > (Acesso em: novembro de 2018) 

 

3. Experimentação no Ensino de Química 

 

A experimentação no Ensino de Química visando à observação de fenômenos, busca a             

construção de conhecimentos, assim como aponta Santos e Schnetzler, (2010, p. 114): “quanto             

à inclusão de experimentos na proposta de ensino de Química para a cidadania, os educadores               

justificam sua importância em função do seu papel investigativo e pedagógico de auxiliar o              

aluno na compreensão dos fenômenos químicos […]”. A experimentação possui importante           

papel na observação de fenômenos e construção de conhecimentos na Química, uma vez que              

permite, em sua maior parte, a visualização de aspectos de reações químicas, tais como              

mudança de cor, formação de precipitado, mudança de temperatura, formação de gás, entre             

outros fatores, que são cruciais para a percepção dos(as) alunos(as) sobre os conceitos             

abordados na prática experimental. Além de possibilitar maior compreensão dos          

conhecimentos, as atividades experimentais cativam os(as) alunos(as), fazendo com que a aula            

seja mais prazerosa e interessante.  

 
É de conhecimento dos professores [e professoras] de ciências o fato de a             
experimentação despertar um forte interesse entre alunos [e alunas] de diversos           
níveis de escolarização. Em seus depoimentos, os alunos [e alunas] também           
costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, lúdico, essencialmente         
vinculado aos sentidos. (GIORDAN, 1999, p.43). 

 
Atividades experimentais são de grande valia, assim como descrito por Delizoicov,           

Angotti e Pernambuco, (2002, p. 241): 

 
Os professores [e professoras] acreditam que, sendo as ciências Naturais de cunho            
experimental, seu ensino não pode prescindir de um laboratório, mesmo que não            
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seja utilizado. Contudo, na maioria das vezes, esse tipo de atividade, quando            
existe, tem a função de ilustrar a teoria ou introduzir o aluno no “método              
experimental”, sendo apresentada como receita a ser seguida. 
 

As práticas experimentais não devem ser utilizadas como procedimentos fechados,          

receitas a serem seguidas. Os roteiros experimentais devem ser apresentados como forma a             

auxiliar nos aspectos de construção de conhecimentos, ensino e aprendizagem. Os(as)           

alunos(as) devem compreender as variáveis envolvidas na prática experimental, construindo          

conhecimento ao lidar com as diferentes possibilidades de execução da atividade experimental,            

fazendo com que instigue a construção de conhecimento, ao visualizar fenômenos químicos. 

 

[...]não é necessária a utilização de laboratórios sofisticados, nem uma ênfase           

exagerada em sua utilização. A importância da inclusão da experimentação está na            

caracterização de seu papel investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o             

aluno na compreensão dos fenômenos químicos. (SANTOS, SCHNETZLER, 1996,         

p.31) 

 

Alguns pontos vêm sendo apontados como limitadores de execução dessas atividades           

didáticas na literatura, dentre eles, pode-se destacar a falta de materiais e reagentes, falta de               

local adequado para execução dessas práticas respeitando as normas de segurança,           

desmotivação da parte docente, tempo para execução. Assim como apontam Garcia, Martinez e             

Mondelo (1998, p.8467): 

 
[...] ao mesmo tempo em que os professores [e professoras] entendem a relevância             
das atividades experimentais, argumentam sobre as dificuldades para sua execução.          
O número reduzido de aulas de química, a falta de material para orientação, a              
ausência de laboratório, a falta de formação docente, a escassez de bibliografia            
específica e atualizada, a falta de tempo para o preparo das atividades e de              
professores [e professoras] de apoio estão entre as principais dificuldades apontadas           
pelos professores [e professoras] [...]. 

 
Diversas práticas podem ser incluídas em atividades experimentais, como simulações,          

jogos interativos, entre outros, assim como descreve Delizoicov (2002, p.241): “outras formas            

podem também ser aplicadas, como a simulação, a analogia cuidadosa e jogos interativos, como              

role-playing ”. 4

4 Também pode ser identificado como RPG, onde os(as) jogadores(as) podem criar narrativas colaborativas em               
grupo, criando personagens para cada participante. 
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Assim, atividades experimentais são apontadas como ferramentas de construção de          

conhecimentos, podendo fornecer artifícios para o processo de construção de conhecimento           

dos(as) alunos(as). 

 

4. Livros Didáticos 

 

Sendo a experimentação parte importante para visualização de fenômenos e construção           

de conhecimentos (atividade para desenvolvimento cognitivo dos(as) alunos(as)), os Livros          

Didáticos (LDs) utilizam dessa ferramenta para propor atividades práticas para melhor           

entendimento sobre os conceitos abordados em cada conteúdo desenvolvido. Os Livros           

Didáticos, assim como define Costa (2016), são um meio que o ser humano encontrou para               

perpetuar e difundir os conhecimentos adquiridos durante séculos. É um instrumento utilizado            

por professores(as), com o intuito de servir de ferramenta de ensino, contendo informações que              

auxiliaram no processo de ensino e aprendizagem.  

 
Em relação aos instrumentos presentes em sala de aula, destaca-se o livro didático             
(LD), o qual tem sido um dos mais utilizados pelos professores [e professoras] como              
ferramenta para o ensino. [...] o livro então encerra conhecimentos que são            
organizados de forma a serem utilizados pelo indivíduo no seu processo de ensino             
e aprendizagem. É um produto elaborado para o consumo humano e, para tal,             
apresenta textos escritos, imagens, gráficos, os quais podem interferir como          
mediadores no processo de aprendizagem. (SCALCO; CORDEIRO; KIILL, 2015,         
p.134). 
 

Assim, LDs são ferramentas de ensino para professores(as) e alunos(as), com           

especificidade para os(as) alunos(as), sendo um utensílio de acesso a informações, imagens, e             

conceitos abordados pelas áreas de conhecimento desenvolvidos pelos LDs. Em 2004, foi            

criado o atual Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio (PNLDEM), que              

introduz a universalização de Livros Didáticos para os alunos do ensino médio público de todo               

o país. A escolha do livro é realizada pelos(as) professor(as), através de um Guia do Livro                

Didático: 

 

A escolha dos livros é feita por meio do Guia do Livro Didático, com o qual os                 
professores [e professoras] das escolas públicas podem selecionar os livros de sua            
preferência para serem trabalhados durante um período de três anos. (MAIA; SÁ;            
MASSENA; WARTHA, 2011, p.115). 
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No PNLDEM-2018, estão presentes 6 coleções para o ensino de Química: 

1. Química, de Ciscato, Pereira, Chemello e Proti; 

2. Química, de Eduardo Fleury Mortimer e Andrea Horta Machado; 

3. Química, de Martha Reis; 

4. Química Cidadã, de Wildson Santos e Gerson Mól; 

5. Ser Protagonista: Química, de Julio Cezar F. Lisboa; 

6. Vivá: Química, de Novais e Tissoni. 

 
Sendo vasta a quantidade de coleções de livros que podem ser selecionados pelos(as)             

professores(as), cabe a cada profissional fazer a seleção, visando à importância da análise crítica              

das propostas de cada livro, buscando escolher aquele que melhor se adeque à realidade de               

cada escola, além de elencar os experimentos que são mais significativos para o processo de               

construção de conhecimento dos alunos, como defende Rosa, Ribas e Barazzutti (2012, p.3): 

 
Ao analisar livros didáticos é possível perceber a existência de falhas na sua             
composição, às vezes na forma de apresentação do conteúdo, nas atividades           
propostas, no desenvolvimento dos conceitos no decorrer das páginas, ou ainda de            
inadequação à realidade local, às práticas sociais do grupo escolar em questão. 
 

Sendo assim, a análise de LDs, com especificidade aos roteiros experimentais se faz de              

grande valia, por realizar a verificação de atividades propostas, visando à preocupação com a              

formação crítica dos(as) alunos(as), envolvendo questões científicas do conteúdo abordado,          

problemas econômicos, sociais e ambientais, buscando o estímulo a tomada de decisão crítica e              

política nos(as) alunos(as). 

Portanto, o presente estudo traz como título: Análise de atividades experimentais           

voltadas ao ensino de Termoquímica propostos pelos Livros Didáticos de Química do            

PNLDEM-2018, buscando uma análise dos resultados obtidos através do desenvolvimento de           

roteiros experimentais (contextualizados e não contextualizados). 

 

5. Metodologia 
 

Nesta seção serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados pela         

pesquisa, assim também como questão-problema e objetivos da mesma. 
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Com relação aos objetivos de pesquisa, visamos coletar informações de como atividades            

experimentais podem apontar diferentes resultados no processo de ensino e aprendizagem           

dos(as) alunos(as), aplicando questionário antes e depois da execução da prática, de forma a              

fazer os(as) alunos(as) articularem a atividade realizada com os objetivos propostos pelos            

roteiros experimentais selecionados. Sua importância é feita para verificar como esta ferramenta            

metodológica contribui para o processo de construção de conhecimento pelos(as) alunos(as).           

No processo de pesquisa, foram aplicados dois modelos de roteiros experimentais, realizando o             

mesmo procedimento de coleta de dados com questionário, para posteriores análises, sendo            

comparados os resultados, aferindo quais especificidades foram atingidas com cada modelo de            

roteiro experimental. 

 

5.1 Questão-problema 
 

Dentro das propostas de Livros Didáticos apresentados pelo PNLDEM-2018,         

pretende-se efetuar um estudo direcionado aos resultados obtidos pela execução de propostas            

de roteiros experimentais descritos nos livros didáticos, categorizando especificidades         

desenvolvidas em roteiros contextualizados e roteiros não contextualizados, buscando apontar          

possíveis diferenças nos modelos de transposição didática. 

 

5.2 Objetivos 

 
● Verificar se os roteiros experimentais selecionados propostos pelo PNLDEN-2018 são          

significativos no processo de ensino e aprendizagem para os(as) alunos(as), no que está             

direcionado à aprendizagem de Termoquímica. 

 

● Apontar possíveis semelhanças e diferenças nos resultados encontrados através de          

utilização de roteiros experimentais contextualizados e não contextualizados, no que          

relaciona o processo de ensino, aprendizagem e formação social de sujeitos. 

 
5.3 Hipótese 

 
Através da presente Questão-problema, e do referencial teórico apresentado, os autores           

da pesquisa acreditam que a utilização de roteiros experimentais trarão resultados significativos            
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para o processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as), com especificidade no roteiro             

experimental contextualizado, o qual apresenta construção de conhecimentos articulado entre          

Química e Biologia. 

 

Natureza da Pesquisa 
 
Através da questão-problema apontada e dos objetivos de pesquisa elencados, foram           

selecionadas algumas ferramentas da pesquisa qualitativa para coleta e análise de informações.            

As ferramentas utilizadas serão descritas durante esta seção. 

 

Procedimentos metodológicos 
 
 

● Revisão bibliográfica para seleção de roteiros experimentais envolvendo        

Termoquímica: 

 

Inicialmente, foram utilizados conceitos de pesquisa bibliográfica para seleção dos          

roteiros experimentais que melhor se encaixam em nossos objetivos de pesquisa. Os critérios             

para categorização inicial foram roteiros que envolvessem conteúdos de termoquímica, sendo           

selecionados 9 roteiros na coleção disponibilizada pelo PNLDEM-2018. 

Após a seleção, novas categorizações foram aplicadas, sendo a primeira a seleção de             

roteiros que apresentassem contextualização dos conhecimentos abordados pelo roteiro         

experimental, sendo selecionados 4 roteiros, onde o foco das contextualizações se direcionaram            

à aplicabilidade de conceitos de termoquímica no cotidiano dos(as) alunos(as). 

Nesses 4 experimentos, foi escolhido o roteiro A , por abordar os conceitos desejados             5

com interdisciplinaridade com Biologia, no que se trata de metabolismo do corpo e             

consumo/gasto energético, visando à contextualização de práticas experimentais em Química.          

Para complemento de análise, foi selecionado o roteiro B , que também aborda a temática de               6

valores calóricos de alimentos, porém com abordagem mais direcionada aos aspectos do            

conteúdo de termoquímica. 

5  Fonte:  (CISCATO, C. A. M; PEREIRA, L. F; PROTI, P. B.  Química . 1ª Edição. São Paulo: Moderna, 2016) 
6 Fonte: (NOVAIS, V. L, D; ANTUNES, M. T. Vivá: Química, volume 2: ensino médio . Curitiba. Positivo,                 
2016.). 
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Assim, após realizada a seleção de modelos diferentes de roteiros, os objetivos da              

pesquisa são direcionados a buscar especificidades de cada prática, almejando coletar           

informações de como cada modelo de roteiro experimental pode contribuir para o processo de              

ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as). 

 

● Método de coleta de dados: 

 

Foi utilizado pela pesquisa um questionário estruturado fechado, para coleta de           7

informações da pesquisa. O questionário foi disponibilizado aos(as) alunos(as) via Formulários           

Google, por ser de fácil acesso, além de facilitar a tabulação de dados e a produção de gráficos                  

estatísticos.  

 

● Validação das respostas do questionário para pesquisa: 

 

Para a validação de dados, foi aplicado o questionário com uma turma do Instituto              

Federal de Santa Catarina - câmpus São José, para uma prévia avaliação de possíveis respostas               

que poderão ser encontradas em nossa pesquisa. Assim, após validação, alterações no            

questionário de pesquisa foram realizadas, a fim de aprimorar os resultados objetivados e             

relevância acadêmica da pesquisa atual. Duas questões (questões 10 e 11) tiveram acréscimos             

de informações, visando à melhor compreensão da pergunta pelos(as) alunos(as), e uma            

questão foi adicionada (questão 05), com o objetivo de coletar mais informações sobre a              

construção de conhecimentos químicos por interpretação de informações. Uma segunda          

validação foi realizada, com a intenção de verificar possíveis alterações, as quais não foram              

necessárias. 

 

● Seleção da escola e das turmas para aplicação: 

 

Foram selecionadas turmas de 2º ano da Escola de Educação Básica Irmã Maria Teresa              

(EEBIMT), onde o autor já realizou projetos do PIBID (Programa e iniciação à docência) e               

7 <Acesso online:  https://forms.gle/ppxQ5E8i6v1k1D7p6  > 
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Estágio Supervisionado na referida escola. Desta forma, o acesso foi facilitado por já conhecer              

uma professora que atua no Ensino de Química da referida escola. 

 

● Local de aplicação dos roteiros experimentais: 

 

As práticas foram realizadas no laboratório de Ciências da EEBIMT, e os questionários             

foram disponibilizados online para aplicação via celular e/ou computadores do Laboratório de            

informática da escola. 

 

● Análise qualitativa dos resultados dos roteiros experimentais: 

 

Em nosso trabalho, inicialmente, foi aplicado um questionário, no qual foram           

sistematizados os conhecimentos dos(as) alunos(as) sobre conceitos de termoquímica, para          

comparação por tabulação cruzada a partir de uma nova aplicação deste mesmo questionário,             8

após a realização da atividade experimental. 

Após a aplicação do questionário, foram executados os roteiros experimentais          

selecionados, da seguinte maneira, com 98 alunos(as): 

 

● Em duas turmas diferentes de 2º ano do Ensino Médio, foram executados o roteiro B,               

que apresenta informações direcionadas diretamente em termoquímica, com total de 49           

alunos(as); 

 

● Em duas turmas diferentes de 2º ano do Ensino Médio, foram executados o roteiro A,               

que apresenta contextualização interdisciplinar com metabolismo e consumo/gasto        

energético, com total de 49 alunos(as). 

 

Após a execução dos experimentos, o mesmo questionário inicial foi aplicado           

novamente, visando coletar informações sobre a relevância da execução de práticas           

experimentais, nos dois modelos de transposição didática, com direcionamento de sistematizar           

8 A ferramenta de tabulação cruzada foi utilizada por fornecer a possibilidade de comparação dos resultados                
obtidos na pesquisa, num mesmo gráfico para cada questão. Assim, serão apresentadas as respostas da mesma                
questão no mesmo gráfico, antes e depois da execução da prática experimental.  
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as características de desenvolvimento de conceitos abordados em cada roteiro experimental, de            

modo a clarificar a relevância de cada roteiro nos diferentes modos de ensino e aprendizagem. 

 

● Tratamento de dados: 

 

Foram tabulados, em forma de percentual total, as respostas dos questionários           

apresentados pelos(as) alunos(as), com objetivo de comparação dos valores envolvidos antes e            

depois da execução dos roteiros experimentais, objetivando apontar os conhecimentos          

construídos pelos(as) alunos(as) nos dois diferentes modelos de transposição didática          

experimental apresentados pelo PNLDEM-2018. 

Através de tabulação cruzada gráfica, foram apresentados os dados referentes dos           

resultados de construção de conhecimento pelos(as) alunos(as) (verificando se os experimentos           

foram relevantes ou não, por comparação das respostas), com o direcionamento de possíveis             

especificidades de aplicação de cada modelo em diferentes contextos educacionais em aulas de             

Termoquímica para o Ensino Médio. 

 

6. Resultados e Discussões 

 

Nesta seção, serão descritas as respostas apresentadas pelos(as) alunos(as) nos          

questionários. Como forma de buscar respostas para nossa questão-problema e objetivos, serão            

apresentadas a seguir as respostas de algumas das questões, sendo elas: Questão 02             

(importância da Tabela Nutricional em alimentos); Questões 03, 04 e 05 (voltadas à             

interpretação de quantidade calórica de porções de alimentos); Questão 09 (que busca aferir             

conhecimentos sobre metabolismos e consumo energético); Questões 10 e 11 (que também se             

relacionam com interpretação de quantidade energética) e; Questão 12 (que objetiva verificar a             

capacidade de observação e construção de conhecimento dos(as) alunos(as)). Cabe salientar           

que os questionários foram respondidos antes e após a leitura e execução das práticas              9

experimentais, de forma a verificar os resultados no processo de construção de conhecimentos             

dos(as) alunos(as) com a atividade.  

9 As respostas apresentadas antes da leitura e execução dos roteiros experimentais contaram com o 
embasamento de conhecimentos prévios dos(as) alunos(as). 
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Assim, na análise destas informações, serão comparadas possíveis semelhanças e          

disparidades entre os modelos de roteiro experimental. Através dos objetivos da atual pesquisa,             

serão apresentados os resultados por tabulação cruzada dos questionários (apresentando os           

resultados para cada questão - antes e depois da execução das práticas experimentais -,              

apontando a primeira resposta como os resultados antes da execução da prática e a segunda               

como os resultados após a execução da prática), além das respostas para os objetivos da               

pesquisa.  

 

● As questões serão apresentadas de maneira a agrupar da forma mais coerente os             

objetivos de observação dos resultados. 

 

Julgamento crítico com relação a informações sobre alimentação e consumo energético 

 

A seguir, objetivamos comparar os valores referentes à importância da tabela nutricional            

e, concomitante, a essa informação, buscando aferir a construção de senso crítico pelos(as)             

alunos(as) em observar os valores nela contida, e de como isso afeta sua alimentação, na               

tomada de decisão e julgamento de consumo de alimentos. Assim, a Questão 02 buscou aferir               10

a preocupação com a tabela nutricional de experimentos. Os resultados serão apresentados na             

Figura 01: 

10 Questão 02: Ao comprar/consumir um alimento, a tabela nutricional é: 
( ) muito importante, ( ) importante, ( ) levemente importante, ( ) pouco importante ou ( ) nada                   
importante; onde em nossa pesquisa buscamos as alternativas mais coerentes (após a leitura e              
execução dos roteiros) para muito importante, justificado pela presença da composição dos alimentos,             
fator relevante para a qualidade de alimentação. 
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Figura 01  - Comparação entre as respostas da Questão 02 

Conforme pode ser observado na Figura 01, observa-se poucas mudanças nas respostas            

apresentadas, havendo apenas um pequeno crescimento de significação como sendo muito           

importante a presença da tabela nutricional nas respostas dos(as) alunos(as) que utilizaram o             

roteiro contextualizado. Sendo assim, utilizar apenas os roteiros experimentais para possível           

desenvolvimento/construção de pensamento crítico poderia ser questionável perante        

visualização dos dados coletados em nossa pesquisa (com relação aos sujeitos selecionados).            

Pouca disparidade entre as respostas dos questionários foi aferida em nossa análise. 

Considerando o referencial teórico apresentado e, também, nossa hipótese de pesquisa,           

esperava-se melhores resultados, com ênfase nas turmas que utilizaram o Roteiro A, devido             

apresentar contextualização com conceitos biológicos e qualidade de alimentos, além da           

visualização pelos(as) alunos(as) na prática experimental de que os alimentos contêm diferentes            

valores calóricos em sua composição. Almejava-se que os(as) alunos(as) do Roteiro A            

despertassem mais interesse com relação à importância das informações nutricionais dos           

alimentos, perante julgamento crítico de melhores opções de alimentos, relacionados ao seu            

metabolismo e qualidade de vida, assim como descrevem Santos e Schnetzler, (2010), que             

afirmam que atividades contextualizadas, com situações do cotidiano dos(as) alunos(as) trariam           
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melhor envolvimento e motivação dos mesmos(as) com a atividade de Ensino. Entretanto, a             

nossa hipótese não foi confirmada. 

 

Construção de conhecimentos multidisciplinares perante interpretação de dados 

 

Nesta categoria, almejamos verificar se os(as) alunos(as) interpretam valores         

apresentados em uma tabela contendo diferentes alimentos e suas calorias, nas questões 03, 04              

e 05. É de grande importância que os(as) alunos(as) saibam interpretar informações para sua              

vida em sociedade e para participação ativa na mesma. 

Nas questões 10 e 11, o objetivo de comparação é um pouco diferente, pois os(as)               

alunos(as) devem comparar a quantidade aconselhada de consumo energético e a quantidade            

calórica associada fornecida no enunciado de cada questão. Na Questão 09, os(as) alunos(as)             

deveriam apontar como julgavam seus conhecimentos sobre metabolismo. A seguir, serão           

apresentados os resultados de tabulação cruzada para as questões citadas. 

A Questão 03 buscou aferir qual porção de alimento seria mais calórica, 100g de              11

bacon frito ou 100g de pão de queijo. Os resultados serão apresentados na Figura 02, a seguir: 

 
Figura 02  - Comparação entre as respostas da Questão 03 

11 Questão 03- Com relação aos valores fornecidos pela tabela a seguir, se você consumir 100g de                 
bacon frito: ( ) Consumirá mais energia com relação a 100g de pão de queijo; ( ) Consumirá a mesma                    
quantidade de energia com relação a 100g de pão de queijo e ( ) Consumirá menos energia com                  
relação a 100g de pão de queijo, onde a resposta correta seria a porção de 100g de bacon frito,                   
contendo 660kcal contra 340kcal dos 100g de pão de queijo. 
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Na Questão 03, mais de 50% dos(as) alunos(as) tiveram a compreensão correta,            

interpretando os valores fornecidos na Tabela que relaciona quantidade de alimentos e suas             

respectivas calorias. Porém, os valores de comparação de antes e depois de aplicação da prática               

experimental pouco se alteraram, informando que a utilização apenas dos roteiros experimentais foi             

pouco significativa, não confirmando a hipótese de nossa pesquisa.  

A Questão 04 buscou a interpretação dos(as) alunos(as) com relação à quantidade            12

calórica de 150g de pão integral e 100g de abacaxi. As respostas serão apresentadas a seguir: 

 
Figura 03  - Comparação entre as respostas da Questão 04  

 Nas respostas para Questão 04, os valores de respostas também não foram tão significativos              

quanto esperado, porém a maior parte das respostas apontaram a porção de pão integral como mais                

calórica. Analisando as respostas obtidas após a execução dos roteiros experimentais, o crescimento             

nas respostas foi pouco significativo, apontando resultados pequeno crescimento nas respostas           

apresentadas pelos(as) alunos(as) do roteiro não contextualizados e pequeno declive nos resultados            

12 Questão 04- Com relação aos valores fornecidos pela tabela da questão anterior, se você consumir                
150g de pão integral: ( ) Consumirá mais energia com relação a 100g de abacaxi; ( ) Consumirá a                   
mesma quantidade de energia com relação a 100g de abacaxi e ( ) Consumirá menos energia com                 
relação a 100g de abacaxi, onde a resposta correta seria a porção de 150g de pão integral, contendo                  
391,5kcal contra 62,5kcal dos 100g do abacaxi. 
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apresentados pelos(as) participantes que utilizaram o roteiro contextualizado, não podendo ser           

aferido em seus valores de variação diferença entre os modelos experimentais. 

Na Questão 05 , as informações objetivadas foram em qualificar qual quantidade e tipo             13

de alimento teria mais calorias em sua ingestão, 100g de lasanha ou 100g de casquinha de siri.                 

As respostas estão registradas no gráfico a seguir: 

 
Figura  04  - Comparação entre as respostas da Questão 05 

A Questão 05 foi elaborada com o intuito de apresentar uma resposta diferente das              

anteriores: a resposta correta seria o consumo de menos calorias na lasanha. Assim, um valor               

significativo foi verificado nas respostas iniciais, com crescimento na segunda resposta do            

questionário, sendo mais acentuado para o roteiro contextualizado, porém não tanto quanto esperado             

em nossa hipótese de pesquisa. Esperava-se que quase a totalidade dos(as) alunos(as) conseguissem             

responder corretamente as informações, através de interpretação de informações fornecidas pelo           

questionário. Porém, não alcançamos nossa hipótese de pesquisa. 

13 Questão 05- Com relação aos valores fornecidos pela tabela da questão 3, se você consumir 100g de                  
lasanha: ( ) Consumirá mais energia com relação a 100g de casquinha de siri; ( ) Consumirá a mesma                   
quantidade de energia com relação a 100g de casquinha de siri e ( ) Consumirá menos energia com                  
relação a 100g de casquinha de siri, onde a resposta correta seria a porção de 100g de casquinha de                   
siri, contendo 206,5kcal contra 139kcal dos 100g de lasanha. 
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Nestas questões apresentadas, um dos objetivos foi verificar se os(as) alunos(as)           

conseguem interpretar informações com relação à quantidade e tipo de alimento, podendo            

julgar informações com relação a seu valor calórico e escolha de opções de alimentos. É um                

fator importante, assim como apontam Santos e Schnetzler (2010), quando afirmam que o             

Ensino de Química deve fornecer ferramentas para interpretação e construção de           

conhecimentos Químicos, para visualizar os problemas sociais que está vivenciando, além de            

tomada de decisão crítica para solução destes, utilizando de conceitos químicos para auxiliar             

nessas questões. Desta forma, pode-se descrever que ambos os roteiros apontaram resultados            

semelhantes e pouco significativos para interpretação e construção de conhecimentos químicos.           

Sendo assim, aponta-se que os roteiros devem ser utilizados como uma ferramenta pedagógica             

de complemento à construção de conhecimentos, para visualização de fenômenos químicos e            

construção de conhecimentos químicos. 

A Questão 10 buscou averiguar mais informações sobre o consumo de alimentos.            14

Nela, os alunos deveriam quantificar se o consumo de 40g de carne teria muita energia, pouca                

energia ou nenhuma energia. 

 
Figura 05  - Comparação entre as respostas da Questão 10 

14 Questão 10- No seu corpo, parte do alimento é convertido em energia. No consumo de 40g de carne                   
frita, você crê que consome em seu organismo (baseado numa dieta de 2000 kcal diárias): ( )Muita                 
energia, ( ) Pouca energia e ( ) Nenhuma energia, sendo a resposta mais coerente a que refere-se a                   
pouca energia, simbolizando 101,2kcal em 40g de carne frita. 
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A questão 10 objetivou novamente comparação de informações sobre consumo energético.           

Nela, os(as) alunos(as) deveriam interpretar a quantidade necessária de consumo diário de calorias,             

com relação ao consumo de uma determinada quantidade de carne frita. Assim, com a referida               

quantidade, a ingestão dessa porção poderia ser indicada como poucas calorias, onde uma parte              

significativa de alunos(as) apontou tal afirmação, antes e depois do questionário. Pode-se perceber             

um acentuamento na opção correta através das respostas do roteiro contextualizado, que seria a              

afirmação para pouca energia para ingestão de 40g de carne frita. Porém, esperava-se uma maior               

crescimento na alternativa referente a pouca ingestão de calorias, mas os resultados esperados não              

foram alcançados. Novamente, os resultados não puderam indicar disparidades entre os modelos            

experimentais. Nesse sentido, a percepção por parte dos(as) alunos(as) em julgarem a quantidade             

energética envolvida na porção de carne não atingiu os resultados esperados em nossa hipótese de               

pesquisa, necessitando maior complemento por parte dos(as) docentes que utilizarão de tais            

ferramentas de Ensino. 

Na questão 11,  foi indagado o consumo de 100g de alface, e sua energia associada em 15

consumo. 

 

  Figura  06  - Comparação entre as respostas da Questão  

15 Questão 11- Na ingestão de 100g de alface, você crê que consome em seu organismo (baseado                 
numa dieta de 2000 kcal diárias): ( )Muita energia, ( ) Pouca energia e ( ) Nenhuma energia, sendo a                    
resposta mais coerente a que refere-se a pouca energia, simbolizando 200kcal em 100g de alface. 
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A Questão 11 almejou verificar novamente conhecimentos sobre consumo diário de calorias,            

onde a quantidade de alface determinada possui poucas calorias. Grande parte dos(as) alunos(as)             

apontou a afirmação, tão significativo quanto esperado após a realização da prática experimental,             

com um pequeno aumento nas respostas das turmas que utilizaram o roteiro contextualizado. Com              

relação ao julgamento crítico, por parte dos(as) alunos(as), a Questão 11 não apresentou resultados              

significativos com relação ao objetivos. Não foram observados melhoras nos resultados, no que se              

refere a julgamento e interpretação de conhecimentos químicos. Desta forma, na maneira como as              

práticas foram executadas, foram pouco significativas para construção de conhecimentos pelos(as)           

alunos(as). 

Na questão 09 , o objetivo foi aferir informações sobre a compreensão de metabolismos             16

pelos(as) alunos(as), sendo um pouco diferente o tipo de comparação das questões anteriores. Aqui,              

os(as) alunos(as) deveriam fazer julgamento de seus conhecimentos sobre o tema. 

 
Figura 07  - Comparação entre as respostas da Questão 09  

16Questão 09- Com seus conhecimentos e aprendizado atual, o quanto você entende sobre             
Metabolismo e Consumo energético? ( )Entendo muito, ( ) Entendo grande parte, ( )Entendo              
medianamente, ( )Entendo pouco e ( ) Não entendo, onde esperava-se que as respostas dos(as)               
alunos(as) que utilizaram os roteiros contextualizados tivessem maiores índices referentes à maior            
entendimento, por conter informações sobre consumo energético e metabolismos. 
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Na Questão 09, a maior parte dos(as) alunos(as) respondeu que tinha conhecimentos            

medianos sobre metabolismo. Após a execução das práticas, as turmas que utilizaram o roteito              

contextualizado apresentou destaque, percentual mais elevado para as respostas de entendimento           

mediano sobre metabolismo, após lerem o roteiro experimental e executarem a prática. Com relação              

à questão 9, o objetivo seria aferir diferença entre os modelos de práticas experimentais. Como               

descrito no processo de seleção dos roteiros experimentais (p.13), o roteiro contextualizado            

apresentava maiores informações com relação a processos biológicos do metabolismo e consumo            

energético e, dessa forma, mais condições de construção de conhecimento. Sendo assim,            

objetivamos com essa questão possíveis semelhanças ou diferenças entre os modelos de roteiro             

experimental. Com os resultados apresentados, podemos descrever que os roteiros experimentais           

tiveram o mesmo significado no processo de construção de conhecimento. 

Com a análise dos resultados apresentados até agora, nessa seção, os resultados iniciais             

foram significativos. Grande parte dos(as) alunos(as) apontaram as respostas coerentes conforme os            

objetivos de cada questão. Porém os resultados coletados após a realização da prática experimental              

aferiram pouco crescimento, apontando pouca significância pela utilização de apenas práticas           

experimentais para construção de conhecimento (através da interpretação de texto e visualização do             

fenômeno de oxidação de ligações químicas) por parte dos(as) alunos(as) envolvidos na pesquisa.             

Em nossa hipótese de pesquisa, esperava-se que os roteiros experimentais trariam melhores            

resultados, com ênfase ao roteiro contextualizado, justificado pelo referencial teórico apresentado,           

onde com a contextualização com tópicos do cotidiano dos(as) alunos(as) (que seria a qualidade da               

alimentação), seria mais instigante e cativaria os mesmos, apontado melhores resultados no processo             

de ensino e aprendizagem. Com a análise dos resultados, novamente nossa hipótese de pesquisa foi               

quebrada, uma vez que os valores apresentados pelos(as) alunos(as) tiveram pouco crescimento            

estatístico, em ambos os modelos de roteiro experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁLISE DE ATIVIDADES EXPERIMENTAIS VOLTADAS AO ENSINO DE TERMOQUÍMICA PROPOSTOS PELOS LIVROS DIDÁTICOS DO 

PNLDEM-2018 

QUÍMICA – LICENCIATURA, IFSC-SJ, 2019

 25 



 GUCKERT, F. E. SÁ, É. S.(2019) 

Construção de conhecimentos químicos (em Termoquímica) 

 

Com a Questão 12 , o objetivo foi verificar a possível construção de conhecimento em              17

conceitos Químicos, com especificidade em Termoquímica. A última questão buscou simular a            

prática experimental realizada, de queima de alimentos e verificação da energia resultante em             

variação de temperatura do sistema utilizado para quantizar tal energia. 
 

 
Figura 08  - Comparação entre as respostas da Questão 12 

 
A resposta mais coerente seria que a temperatura deveria estar um pouco mais alta que a                

inicial, como apontada por grande parte dos(as) alunos(as). Após a execução dos experimentos,             

novamente, o crescimento de respostas desta questão não foi significativo (as turmas que utilizaram              

o roteiro contextualizado apresentaram crescimentos com relação à resposta esperada pela questão,            

porém não tanto quanto esperado em nossa hipótese de pesquisa, onde quase a totalidade dos(as)               

alunos(as) deveriam apontar que a temperatura deveria ser um pouco mais elevada que a inicial),               

17 Questão 12- No experimento a seguir, vemos um pedaço de amendoim sendo queimado junto a um                 
cilindros com água. Com base na análise e nos seus conhecimentos, você crê que o cilindro com água                  
atinja temperatura: ( )Muito mais alta do que a temperatura inicial, ( )Pouco mais alta do que a                  
temperatura inicial, ( )Não irá mudar a temperatura, ( )Pouco mais baixa do que a temperatura                
inicial e ( )Muito mais baixa do que a temperatura inicial, onde a resposta mais coerente seria a                  
temperatura seria um pouco mais alta que a inicial. 
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contrariando nossa hipótese de pesquisa. Esperava-se que os(as) alunos(as) conseguissem, após a            

leitura e execução dos roteiros, pudessem apresentar melhores resultados com relação ao fenômeno             

químico visualizado, porém conforme a Figura 08, não foi possível efetivar nossa hipótese de              

pesquisa, apresentando respostas mais coerentes com relação à questão apresentada. Assim, como            

nas seções anteriores, os roteiros experimentais e a visualização do fenômeno apenas foram pouco              

significativos para a construção de conhecimentos em Termoquímica pelos(as) alunos(as). Como           

descrito por Brasil (2006), as práticas experimentais devem servir para visualização de fenômenos, e              

não comprovação de conceitos científicos. Articulado com esse intuito, a construção de            

conhecimentos apontada pelos resultados apresentou pouco crescimento, podendo indicar através          

dos nossos resultados que a utilização apenas do roteiro experimental e da visualização da prática foi                

pouco eficiente para o processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as), apontado necessidade             

de articulação entre conceitos químicos e questões do cotidiano dos(a) alunos(as) para preparar e              

complementar os conhecimentos (prévios) e construídos pelos(as) alunos(as) na leitura e execução            

das práticas experimentais, assim como descrito por Santos e Schnetzler (2010), buscando práticas             

de Ensino para Cidadania e compreensão do contexto social dos(as) alunos(as). 

Ainda, com relação a possíveis semelhanças e disparidades nos modelos de roteiros            

experimentais não foram aferidas grandes disparidades nos resultados dos mesmos, havendo quebra            

das hipóteses apresentadas durante a objetivação da presente pesquisa, onde se esperava melhores             

resultados com relação à construção de conhecimentos em Química pelos(as) alunos(as). 

 

7. Considerações Finais  
 

Através da questão-problema (descrita na p. 11) da presente pesquisa, foi efetuado um             

estudo direcionado aos resultados obtidos pela execução das propostas de roteiros           

experimentais descritos nos livros didáticos, categorizando especificidades desenvolvidas nos         

roteiros contextualizados e nos roteiros não contextualizados, onde buscamos apontar possíveis           

diferenças nos modelos de transposição didática. Também objetivou-se coletar informações          

sobre possíveis construções de conhecimentos científicos e pensamentos críticos pelos(as)          

alunos(as), onde os resultados discutidos apontaram pouco crescimento positivo nas respostas,           

após a execução das práticas experimentais, em ambos os modelos de roteiros experimentais. 
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Através da análise dos resultados obtidos, junto da breve discussão com o referencial              

teórico apresentado, nossa hipótese de pesquisa (os roteiros experimentais trariam resultados           

significativos para o processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as), com especificidade            

no roteiro experimental contextualizado, onde apresentam construção de conhecimentos         

articulado entre Química e Biologia) não foi efetivada, pois apenas os modelos de roteiros              

experimentais não foram suficientes para apresentar variação significativa no processo de           

ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as). Em poucos momentos os(as) mesmos(as)          

conseguiram apontar resultados mais significativos para o seu processo de construção de            

conhecimentos. Com essa ponderação, analisada através das respostas dos questionários, não           

podemos inferir que utilizar apenas os roteiros e execução de práticas experimentais foram             

suficientes para a construção de conhecimentos e pensamentos críticos pelos sujeitos de nossa             

pesquisa. Parte importante desse processo é a mediação docente, que através de diferentes             

metodologias e atividades, poderá guiar os(as) alunos(as) no processo de construção de            

conhecimentos científicos e pensamentos críticos. 

Não foi possível aferir diferenças de resultados coletados para os modelos de roteiros             

experimentais selecionados por nós, autores dessa pesquisa, onde os resultados (e análise            

efetivada) foram semelhantes na interpretação dos gráficos de respostas dos(as) alunos(as). Um            

fator a ser mencionado é que os(as) participantes tiveram que interpretar as informações             

apresentadas pelos roteiros experimentais, sendo assim um aspecto que não pôde ser verificado             

em nossa pesquisa (interpretação correta das informações contidas nos roteiros experimentais).           

Acreditamos que houve dificuldades com a interpretação das informações contidas nos roteiros            

experimentais utilizados em nossa pesquisa por parte dos(as) alunos(as). Porém, um dos nossos             

objetivos era verificar como a interpretação das informações contidas nos roteiros, por si, iria              

influenciar o processo de ensino e aprendizagem dos(as) alunos(as). 

Com relação à construção de conhecimentos químicos em Termoquímica, nossa análise           

dos resultados também descreveu pouca significância pela utilização apenas dos roteiros e            

práticas experimentais, nos modelos em que planejamos nossa pesquisa e com relação aos             

sujeitos que utilizamos. O que deve ser descrito é que os(as) alunos(as) não teriam ainda               

nenhum conhecimento prévio sobre a temática de nossa pesquisa, o que poderia apontar uma              

dificuldade de compreensão e de construção de conhecimentos pelos(as) participantes.  
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Com a interpretação dos dados coletados com os(as) participantes, pode-se verificar a            

importância do papel docente como mediador(a) do processo de construção de conhecimento,            

onde apenas a visualização dos fenômenos químicos, sem uma abordagem que envolva            

contextualização com questões econômicas, sociais e ambientais são pouco eficientes para o            

processo de ensino e aprendizagem, carecendo de uma abordagem que envolva problemas do             

ambiente e da sociedade onde se insere, assim como descrevem Santos e Schnetzler (2010).              

Desta forma, através da análise dos nossos resultados, os roteiros experimentais e a realização              

das práticas apenas, foram apontados como pouco eficientes no processo de transposição            

didática de conhecimentos Químicos, com especificidade em Termoquímica. Assim, esta          

ferramenta didática deve ser vista aplicada concomitante à apresentação de conhecimentos           

químicos, em contextos sociais das vidas dos(as) alunos(as). 

Desta forma, com os resultados, afirma-se que a experimentação, em seus objetivos,            

deveria ser utilizada como ferramenta auxiliar de construção de conhecimento, assim como            

descrito em Brasil (2006). A utilização da leitura (e interpretação de informações pelos(as)             

alunos(as)) e realização das práticas experimentais apenas, foi pouco eficiente no processo de             

construção de conhecimento, necessitando um melhor encaminhamento junto ao(à) docente,          

mediando com contextualizações do meio social onde os sujeitos participantes das atividades            

estão inseridos, além da apresentação do conteúdo científico.  

Como perspectiva, em futuros trabalhos a abordagem deve ser alterada, onde os roteiros             

experimentais (com a interpretação dos textos pelos(as) alunos(as)) e visualização do fenômeno            

na execução da prática experimental seja complementada de introdução de conceitos abordados            

pela prática experimental, como forma de melhor preparar os(as) alunos(as) para a interpretação             

de informações contidas nos roteiros experimentais, e fazer ponte com a construção de             

conhecimento dos(as) mesmos(as).  
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