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RESUMO
 
Neste trabalho busca-se discutir a importância da utilização de atividades práticas no ensino de Química,
relacionando-as ao conteúdo ensinado em sala de aula. De forma prática, os alunos envolvidos na presente pesquisa,
mostraram que a realização de experimentos põe em paralelo a química vista em sala de aula e o cotidiano do
educando, inserindo atividades práticas a esse contexto. Com a aplicação de uma metodologia de ensino associado a
utilização de práticas, os alunos demonstraram um desempenho positivo ao responder os questionários aplicados,
tendo-se um aproveitamento de aproximadamente 80%.   Deste modo, o processo de ensino-aprendizagem (desta
matéria) é enriquecido, contribuindo de forma dinâmica para a aprendizagem do discente.
 
Palavras – chave: Meio ambiente, aprendizagem, experimentos.
ABSTRACT
This paper seeks to discuss the importance of using practical activities in teaching chemistry, relating them to the content
taught in the classroom. Practically, the students involved in this research have shown that performing experiments
parallels the chemistry seen in the classroom and the student&39;s daily routine, including practical activities in this
context. With the application of a teaching methodology associated with use practices, the students showed a positive
performance in answering the questionnaires, having a utilization of approximately 80%. Thus, the teaching- learning
process (this matter) is enriched, contributing dynamically to the learning of the student.
  Key – words: Environment, learning, experiments.

INTRODUÇÃO
Percebe-se um grande avanço nas discursões referentes à interação entre a teoria e a prática no âmbito educacional,
como uma das possíveis formas da aquisição do conhecimento da classe dos alunados. Para isso torna-se necessário
que as atividades propostas nas aulas das diversas disciplinas como, Biologia, Física, Matemática, Química, dentre
outras, sejam planejadas buscando completar, desenvolver e transformar as ideias e conhecimentos dos alunos através
da exploração de atividades práticas (MOREIA et al., 2010).
Segundo as Diretrizes gerais, a metodologia do ensino da educação ambiental estão enquadrados nos artigos da lei de
número 9.7995, de 27 de Abril de 1999, da Política Nacional de Educação Ambiental, em seu artigo primeiro diz:
“Entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores
sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, essencial
à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (PCN – ENSINO MÉDIO, 2006).
Nos últimos anos tem-se observado que as orientações pedagógicas afirmam que para uma melhor contextualização,
os conteúdos da química que são abordados no Ensino Médio podem ser relacionados com assuntos ambientais, como
uma maneira didático-pedagógica, levando os alunos a realizarem reflexões sobre os problemas ambientais que os
cercam (SANTOS, 2009). Demonstrando assim que a química é uma ciência que está interligada ao cotidiano do
discente, então faz-se necessário compreender o conhecimento científico e relaciona-lo com as práticas do dia-a-dia
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para obter não só uma melhor formação, mas também visando mudar o comportamento, postura e valores do aluno e
futuro cidadão (SILVA, 2011).
Uma das finalidades das atividades experimentais é disponibilizar ao aluno a chance de desenvolver suas habilidades e
competências, procurando motivá-los e envolvê-los aos conteúdos estudados (CAVALCANTE; SILVA, 2008). Para isso,
procura-se relacionar práticas simples, que sejam realizadas com materiais de baixo custo, sendo que alguns destes
materiais são vistos pelos alunos em suas residências ou no local onde moram, fazendo-o despertar ainda mais a
curiosidade e interesse pela ciência. 
No entanto, a disciplina de Química ministrada em sala de aula,  não aborda os assuntos didáticos de maneira a se
formar cidadãos, pois é observado que os professores, na sua maioria, apenas abordam os conteúdos que são exigidos
pelo currículo escolar da instituição de ensino, durante todo o ano letivo, o que impossibilita que o aluno consiga
relacionar as teorias expostas nas aulas com as práticas vivenciadas no seu cotidiano, tornando o ensino de tais
conceitos sem um sentido real (SILVA, 2011).
Nota-se uma precariedade nas práticas experimentais de Química, pois a maioria dos professores não busca diversificar
de forma contextualizada suas aulas, afirmando que não dispõem de materiais didáticos apropriados que apresentem
experimentos simples ou pela falta de laboratórios equipados nas instituições de ensino, sendo observada essa carência
por parte dos alunos, pois não se tem uma interação entre a teoria e as práticas químicas vistas pela turma (SOUZA et
al., 2012).
Contudo, devido os vários problemas ambientais enfrentados pela sociedade nas últimas décadas, tornou-se necessário
introduzir a Educação Ambiental como tema transversal dentro das escolas de nível fundamental e médio, uma vez
deve-se opinar por uma nova forma de ensino-aprendizagem, que visa à formação de cidadãos conscientes de seus
direitos, deveres e responsabilidades, enquanto membro da sociedade, nos assuntos relacionados ao meio ambiente
(SANTOS, 2009).
E assim tem-se observado a preocupação de articular o ensino de Química com práticas ambientais, assim sendo a
contextualização curricular poderá ser composta de diversos temas, de forma dinâmica e articulada, possibilitando
discursões transversais entre os conteúdos e os conceitos de Química nas questões de desenvolvimento sustentável
(MATEUS; MACHADO; BRASILEIRO, 2009).
Uma das finalidades das atividades experimentais é disponibilizar ao aluno a chance de desenvolver suas habilidades e
competências, procurando motivá-los e envolvê-los aos conteúdos estudados. Para isso, procura-se relacionar práticas
simples, que sejam realizadas com materiais de baixo custo, sendo que alguns destes materiais são vistos pelos alunos
em suas residências ou no local onde moram, fazendo-o despertar ainda mais a curiosidade e interesse pela ciência
(CAVALCANTE; SILVA, 2008). 
A partir do momento em que o docente adota a técnica das práticas experimentais relacionando-as com a teoria
abordada, observa-se uma melhor interação dos discentes com o conteúdo, levando-os a obter um melhor rendimento
escolar, além de demostrar a importância da química relacionada ao meio ambiente e as formas como esta ciência pode
ajudar no controle dos impactos ambientais.
Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como objetivo demonstrar os resultados de uma pesquisa, que utiliza
uma forma de metodologia de ensino de química, que visa o melhoramento do processo de aprendizagem da disciplina
de química, inserindo-a no contexto de desenvolvimento sustentável; para que assim os discentes de nível médio
venham melhorar no desempenho escolar da disciplina, assim como percebe os conceitos químicos na prática.
 
MATERIAS E MÉTODOS
Inicialmente foram feitas pesquisas bibliográficas em sítios da internet e revistas sobre práticas experimentais
relacionadas com meio ambiente, dando ênfase aos experimentos voltados para assuntos relacionados à química,
presente na água, ar e solo, visando um melhor embasamento teórico. Em seguida foram selecionadas as práticas que
se adequam ao contexto a ser trabalhado, sendo necessário ser feito algumas modificações antes de dar início a
execução destes experimentos e o treinamento dos bolsistas PIBIC- Jr pelos graduandos do curso de licenciatura em
Química da Universidade Estadual de Alagoas - UNEAL.
Foram treinados alunos que cursavam o ensino médio, bolsistas PIBIC-Jr, pelos graduandos do curso de licenciatura
em Química da UNEAL para realização de algumas práticas ambientais, podendo citar como exemplos os experimentos
intitulados (Tabela 1): Tratamento de água (Utilizada na contextualização de processos de separação de misturas),
Erosão do solo (utilizado para contextualização de erosão e desabamento do solo), tensão superficial da água (Utilizada
na contextualização de polaridades das moléculas), descontaminação da água por eletro-floculação (utilizado para
contextualização de reações químicas), plástico biodegradável (utilizado para contextualização de polímeros) e
detergente biodegradável (Utilizado na contextualização de poluição da água e do solo), dentre outras, sendo realizadas
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com materiais de fácil acesso e baixo custo, podendo ser adquiridos com facilidade pelos alunos.
Tabela 1 Relação de experimentos com a problemática ambiental e seus respectivos assuntos didáticos. Dados da
pesquisa.

Experimento Problemática
ambiental Assuntos didáticos Ano relacionado

Bioplástico Água e solo

- pH (ácidos e bases,
reação de
neutralização,escala de
pH).
-Polímero (o que é,
classificação, como se
formam).
- Forças
intermoleculares
(pontes de hidrogênio)
 

1º e 3º ano do Ensino
Médio.

Detergente
biodegradável Água e solo

- Polaridade das
moléculas.
- Compostos orgânicos
(Solubilidade,
composição,
capacidade de formar
cadeias e classificação
das cadeias
carbônicas).

1º e 3º ano do Ensino
Médio.

pH do solo Solo - Ácido, bases, escala
do pH.

1º ano do Ensino
Médio.

Queima de
combustível Ar

- Reações químicas
(Reação de
combustão).

2º ano do Ensino
Médio.

Eletrofloculação Água

- Eletroquímica
(reação de
oxi-redução).
- Processos de
separação de mistura.

1º e 2º ano de Ensino
Médio.

Tratamento da água Água - Processos de
separação de misturas.

1º ano do Ensino
Médio.

 
As aulas foram realizadas com alunos PIBIC-Jr e alunos graduandos do curso de Licenciatura Química, da já referida
IES, no laboratório multidisciplinar de Química (da mesma instituição), para aproximadamente 100 alunos do nível
médio de escolas particulares e públicas da rede estadual de ensino, do município de Arapiraca-Al. Foram realizadas
aulas teóricas e práticas abordando temas como reações químicas, tensão superficial da água, tipos de separação de
misturas, polaridade das moléculas, dentre outros, sendo abordados de forma a relacionar com o cotidiano dos
discentes e com as questões ambientais. Foram aplicados questionários relacionados com os conteúdos e as práticas
desenvolvidas antes e após estas etapas, visando observar o desempenho dos alunos nos dois momentos.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Nos últimos anos notou-se um aumento considerado do número de pesquisas relacionadas com a importância da
inclusão, em termos sociais e educacionais, de uma nova proposta Educacional voltada para a Educação Ambiental,
que consista em uma educação democrática e crítica, promovendo práticas que busquem melhorar a qualidade de vida
e da educação da população (SILVA; SOARES, 2012).
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Através das observações feitas a respeito dos treinamentos realizados no Laboratório Multidisciplinar da Universidade
Estadual de Alagoas-UNEAL, com os alunos do ensino médio bolsistas do PIBIC- Jr, realizado pelos discentes do curso
de Química Licenciatura Plena da referida instituição, foi possível perceber que estes treinamentos proporcionaram uma
grande aprendizagem dos discentes para realização das práticas experimentais selecionadas para os alunos das
escolas de nível médio.
Inicialmente foi percebido que os alunos demostraram algumas dificuldades com relação a alguns conteúdos
trabalhados, dentre eles reações químicas e polaridade das moléculas, porém no decorrer dos treinamentos realizados
pelos graduandos do curso de Licenciatura em Química pôde-se perceber um grande esforço por parte dos mesmos,
possibilitando-os de desenvolverem os experimentos, demostrando de forma clara sua participação e interação nas
apresentações. Os alunos que foram presenciar as aulas teórico-práticas, ministradas pelos bolsistas e graduandos,
demostraram interesse com as práticas; uma vez que os experimentos possuíam um caráter educacional interessante
por estar relacionado com questões ambientais vivenciadas pelos alunos, o que proporcionou vários questionamentos
sobre os temas debatidos, o que fez surgir uma interação entre os alunos de nível médio, os bolsistas PIBIC- Jr e os
graduandos da referida instituição.
 
No decorrer dos experimentos apresentados foi possível observar que os discentes demostram maior interesse quando
o ensino de química é contextualizado, através de exemplos do cotidiano da turma.
Os questionários aplicados compreendiam assuntos de química do ensino médio, esses assuntos foram passados antes
e após as aulas teóricas- práticas. Observou-se que após a aula teórica associada aos experimentos o rendimento
melhorou bastante em relação ao início, pois eles conseguiram resolver com mais facilidade as perguntas abordadas. 
 
CONCLUSÃO
Levando-se em conta os aspectos observados, conclui-se que, para uma melhor aprendizagem dos alunos é necessário
que os docentes estejam preparados e atualizados com as novas formas de ensino-aprendizagem, uma vez que os
alunos se sentem mais motivados quando o conteúdo é trabalhado de forma dinâmica relacionando-os com aspectos
vivenciados pela turma no seu dia a dia, demostrando assim maior interesse e participação nas aulas. Portanto,
percebe-se que uma maneira de auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos é associando a prática com a teoria,
bem como relacionar os conteúdos de química com aspectos ambientais do cotidiano dos discentes.
É importante trabalhar os aspectos ecológicos na sala de aula, assim conscientizando os alunos que a química pode e
deve ser vista não só pelo lado do seu uso inadequado, mas como solução para os problemas ambientais. Os
experimentos foram usados como ferramenta importante para demonstrar possíveis soluções para grandes impactos
naturais e humanos.
A partir do momento em que se adota a técnica das práticas experimentais relacionando-as com a teoria abordada,
observa-se uma melhor interação dos discentes com o conteúdo, levando-os a obter um melhor rendimento escolar,
além de demostrar a importância da química relacionada ao meio ambiente e as formas como esta ciência pode ajudar
no controle dos impactos ambientais.
Diante disto, desenvolver conceitos e atividades relacionadas ao meio ambiente com os alunos é de fundamental
importância para a conscientização desses problemas e das soluções para o mesmo, podendo educa-los em relação à
sustentabilidade usando a química em defesa do meio ambiente.
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