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RESUMO:
A experimentação é uma estratégia muito eficaz no processo de ensino e aprendizagem, pois auxilia o aluno na
explicação dos fenômenos, bem como, facilita o desenvolvimento cognitivo. Esse trabalho busca compreender a
vivência dos alunos de um colégio da rede pública a respeito da experimentação, quais cuidados eles trazem diante do
descarte de resíduos coletados durante a elaboração de uma feira de ciências, realizada pelo Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação a Docência, no subprojeto de Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), Campus São
Cristóvão. Foi perceptível que os professores raramente utilizam a experimentação em sala de aula.
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RESUME
Experimentation is a very effective strategy in teaching and learning process as it assists students to undestand more
easily phenomenons. Thereby facilitating cognitive development. This research seeks to understand experiences of
students about experiments in a public school, which precautions they bring before the disposal of waste collected during
development of a science fair, held by the intitutional scholarship program initiation to teaching chemistry in the Federal
University of Sergipe (UFS), Campus São Cristovão. It was noted that teachers rarely used experimentation in
classroom. However, most students care about the generation of waste in experiments.
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INTRODUÇÃO
 
A experimentação no Ensino de Ciências ao decorrer dos anos vem sendo um dos recursos didático muito importante
para o desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Esse recurso se perpetuou na maioria dos países
desenvolvidos com um caráter investigativo, desenvolvendo nos alunos certa capacidade de resolução de problemas e
ampliando o raciocínio lógico dos mesmos (ZOMPERO & LABURÚ, 2011).
No Brasil, a perpetuação da experimentação de caráter investigativo ainda não está bem estabelecida, apesar dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN´s) trazerem questões relacionadas às atividades investigativas, mas isso pode
ser entendido segundo Borges (2002), pelo motivo de certos professores em suas formações não vivenciarem a
experimentação, tornando-se inseguros nas atividades práticas.
Dessa forma, as atividades práticas no Ensino de Ciências brasileiro, têm um caráter mais próximo do tradicional
desenvolvendo muitas vezes apenas o caráter observacional, sem contribuir o caráter investigativo, responsável pela
ampliação das ideias, formulação de hipóteses e solução de problemas dos alunos.
Por volta dos anos 80, surge uma grande preocupação com questões socioambientais devido a grande incidência de
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impactos ambientais, muitas vezes provocados pelos processos tecnocientíficos. Com isso, houve um incentivo e
valorização nos métodos sustentáveis e renováveis, com o intuito de conscientizar os indivíduos na busca pelo bem
estar da sociedade e preservação do meio ambiente.
Surge nessa mesma época nos países desenvolvidos, os estudos com perspectiva curricular CTSA (Ciência,
Tecnologia, Sociedade e Ambiente), impulsionados por evidências de inúmeros casos de desastres ambientais e
sociais, provocados pelo uso inapropriado da ciência e tecnologia. O principal objetivo desse estudo está voltado ao
desenvolvimento da “capacidade de tomada de decisão”. Essa capacidade refere-se a problemas que o cidadão irá
enfrentar na vida real, envolvendo aspectos sociais, preparando estes, para participar ativamente na sociedade
democrática.
Assim, o ensino com a tomada de decisões, envolve e facilita nas tomadas de atitude frente a um mundo conflitante;
objetiva a sociedade para que a mesma se envolva e gere certo atrito social; potencializar a perspectiva de vida, tanto
pessoal quanto da comunidade; assessorar as pessoas na compreensão e avaliação nas decisões dos outros,
(SANTOS & SCHNETZLER, 2003). Outro objetivo para o ensino CTSA é entender a “natureza da ciência” e como ela é
desenvolvida no meio social, onde o aluno irá aprender conhecimentos voltados para a filosofia e origem da ciência,
aperfeiçoando uma melhor aprendizagem por meio das fronteiras do saber científico.
No final dos anos 90 surge a Química verde (QV) com seus 12 princípios, onde tem sido introduzida nas instituições
brasileiras de ensino, com maior evidência em nível superior, na forma de experimentos. Apesar do grande crescimento
da QV, ainda são escassos os trabalhos que contemplem a adaptação ou desenvolvimento no ensino experimental na
graduação, bem como, na área de Ensino de Química não é percebido a inserção da mesma nos processos educativos
(ZANDONAI e COL, 2014).
Um dos fatores importantes para a educação que vem trazendo frutos significativos é o Programa Institucional de Bolsas
De Iniciação a Docência-PIBID, com seus diversos subprojetos, contribuindo em muitos dos cursos de licenciatura, que
em parceria com escolas públicas realizam ações importantes, tanto para o desenvolvimento dos alunos, quanto para
uma maior vivência dos bolsistas (futuros professores) no âmbito escolar, preparando-os e desenvolvendo experiências
significativas para suas carreiras.
O principal objetivo do PIBID é melhorar a formação dos professores de ciências do ensino fundamental e do médio de
modo que, ainda na graduação, os estudantes tenham contato direto com o cotidiano das escolas públicas e saiam da
universidade preparados para lidar com a realidade escolar (SOUZA, ROCHA E GARCIA p. 221).
 
Nessa perspectiva o PIBID da Universidade Federal Sergipe- UFS e mais especificadamente o subprojeto de
Química/São Cristóvão desenvolve em um Colégio Estadual de Ensino Médio, Ações de monitoria e organização de
Feira de Ciências, e tem como objetivo trazer a experimentação para a vivência dos alunos, envolvendo-os numa
Química mais interativa e produtiva, relacionando a química com o cotidiano dos mesmos, para uma aprendizagem mais
significativa.
Este trabalho busca compreender quais concepções os alunos de uma escola de nível médio da rede pública de ensino
trazem sobre a experimentação durante a realização de uma feira de ciências, se esse recurso didático é utilizado
frequentemente por seus professores, quais critérios de escolhas eles utilizaram na busca por determinado experimento
e a importância dos resíduos coletados.
 
METODOLOGIA
 
    Essa pesquisa traz um caráter qualitativo e para coleta de dados realizamos uma avaliação de sondagem durante o
processo de desenvolvimento de uma feira de ciências, organizada pelo PIBID/Química/UFS/São Cristóvão, em parceria
com um colégio público de Aracaju-SE.
O instrumento de coleta de dados foi aplicado a partir de 5 perguntas, tais como:
1) O seu professor(a) costuma trabalhar com experimentação no decorrer das aulas?
2) Em sua opinião, qual a importância da Experimentação?
3) Quais motivos levaram a escolha dos experimentos da Feira de Ciências?
4) Qual destino vocês darão aos resíduos gerados pelos experimentos, e qual a importância de seu adequado
tratamento de descarte?
5) Com a sua participação na preparação para apresentação de experimentos na Feira de Ciências, qual(s)
contribuição(s) para sua formação?
 
Vale ressaltar que todo processo de organização da feira de ciências se deu, junto aos bolsistas, supervisor e
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coordenador do programa. A organização da Feira ocorreu em algumas etapas, dentre elas: a divulgação do evento aos
alunos, nesta fase os bolsistas juntamente com o coordenador organizaram uma exposição de alguns experimentos,
que foram apresentados pelos bolsistas para a comunidade escolar,
Logo após, na segunda fase, o supervisor juntamente com os bolsistas, passaram por todas as salas para fazer uma
divulgação e apresentação da proposta aos alunos, onde os mesmos teriam que juntar-se em grupos para escolher um
experimento e enviar os procedimentos para os bolsistas analisarem a viabilidade de execução, ou seja, se o
experimento traria algum risco, os cuidados eles teriam ao executar, se os reagentes poderiam ser substituídos por
outros mais simples, dentre outros fatores.
 Após a escolha e aprovação dos experimentos, os alunos passavam pelo processo de teste e apresentação,
juntamente com os bolsistas, até a realização da feira de ciências.  Cabe salientar que, o evento ocorreu para toda
comunidade escolar e parceiros da escola.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir das análises dos dados da questão 1, foi possível identificar por 69% dos alunos, que seus professores não
utilizam experimentação em sala de aula e outros 31% relataram que dificilmente os professores apresentam algum
experimento. Apesar de a experimentação trazer muitos benefícios no processo de ensino e aprendizagem, percebemos
que os professores que integram essa escola, raramente utilizam desse recurso didático tão importante para a área de
ciências, inclusive para a Química, por ser uma área muito abstrata, necessitando de analogias e modelos, para um
maior entendimento.
Assim, afirmam Reginaldo, Sheid e Güllich (2012):
 
A realização de experimentos, em Ciências, representa uma excelente ferramenta para que o aluno faça a
experimentação do conteúdo e possa estabelecer a dinâmica e indissociável relação entre teoria e prática (p. 2).
 
Em relação à importância da experimentação na questão 2, cerca de 60% afirmaram que este recurso didático é um tipo
de prática interativa e desenvolve aprendizagem. Embora, os alunos não tenham um contato frequente com a prática
experimental, em seus discursos eles explicitam que traz algum tipo de aprendizagem, bem como é uma forma mais
dinâmica de aprender.
Esse fato pode estar relacionado e ter uma influencia com o desenvolvimento da ação de monitoria, pelos bolsistas,
onde esta permeia a experimentação nos momentos de dúvidas e também na própria preparação da feira, pois os
estudantes já passaram a ter um contato mais frequente com os experimentos que irão apresentar. Observe:
 
Aluno A: “Para uma melhor aprendizagem, serve como uma forma de aprender mais divertida e interessante”.
 
 
Aluno B: “Estimula a criatividade e ajuda a aprender um pouco mais de química e outras matérias”.
 
 
Já 40% relataram que a experimentação é uma forma de testar a teoria estudada. Essa forma de entendimento traz
características de um ensino mais voltado para o tradicional, onde a prática tem a função de apenas trazer um melhor
entendimento da teoria, mas na verdade, a prática experimental não tem apenas essa utilidade e não existe uma ordem
que estabeleça que a venha antes da teoria. Podemos acompanhar logo abaixo algumas respostas dos alunos que
trazem resquícios de um ensino voltado para o tradicional, em relação a importância da experimentação.
 
Aluno C: “Uma forma prática de demonstrar o que você aprendeu”.
 
Aluno D: “Ver a prática das teorias”.
 
A prática e a teoria andam lado a lado e uma completa a outra. Como vimos anteriormente, à experimentação
desenvolve o raciocínio lógico do aluno, proporciona um maior entendimento do micro a partir do macro e torna as aulas
mais interativas.
Sobre a questão 3, que tratava dos critérios de escolha dos experimentos para feira de Ciências, os alunos poderiam
escolher mais de uma alternativa, dessa forma, as porcentagens para essa questão é calculada separadamente por
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alternativa. Cerca de 80% optaram pelo efeito visual, 54,16% pela facilidade e acessibilidade dos materiais e 37,50%
decidiram em conjunto com a turma. Podemos analisar então, que os critérios escolhidos pelos alunos não estão
voltados tanto pela busca de conhecimento a partir da experimentação, onde a atratividade e a facilidade falam mais
auto. Por outro lado, tudo isso pode estar relacionado ao fato dos mesmos não conviverem frequentemente com a
experimentação e não compreenderem muito bem o sentido da mesma e, por esse motivo são levados por fatores mais
atrativos.
Em relação à questão 4, que falava sobre a importância e destino dos resíduos, 85% afirmaram que estes seriam
armazenados em garrafas PET`S, seu tratamento teria que ser de forma adequada e seu destino seriam em locais
especializados para que não causasse danos ao meio ambiente. Algumas explicitações podem ser vistas:
 
 Aluno E: “Garrafas petes, para não causar nenhum tipo de contaminação no meio ambiente”.
 
 Aluno F: “Armazenamento em garrafas pet e entregar ao PIBID, preservar o meio ambiente”.
 
Em relação aos discursos dos alunos acima, podemos perceber que apesar dos mesmos não conviverem
frequentemente com experimentação, como foi visto na primeira pergunta, eles apresentam certo cuidado quanto ao
armazenamento, descarte e tratamento apropriado, com o intuito de preservar o meio ambiente, apesar de suas ideias
ficarem um pouco mal estruturadas. Os 15% restantes expressaram respostas confusas, como podemos perceber:
Aluno G: “Como vou juntar líquidos o destino será o lixo”.
 
Aluno H: “Na pia”.
 
Percebe-se que esses alunos não compreendem a importância de um descarte e tratamento correto dos resíduos e que
mesmo experimentos em menores proporções, podem afetar o meio ambiente, trazendo consequências a sociedade.
Porém, esse fato é compreendido pelo motivo dos mesmos não vivenciarem a experimentação com frequência.
Sobre a contribuição que a organização da feira de Ciências trouxe para eles, na questão 5, cerca de 68% relataram
que houve aprendizagem e em relação com o cotidiano dos mesmos eles puderam se tornar mais responsáveis, outros
32% comentaram sobre a facilidade na compreensão dos conteúdos de Química. Algumas das indagações seguem
abaixo:
 
Aluno I: “Estarei adquirindo experiência para se comunicar com as outras pessoas. Também irei melhorar o trabalho em
grupo”.
Aluno J: “Experiência aprendizado e conhecimento para a minha vida cotidiana”.
Aluno K: “Pode me ajudar nas aulas de química”.
Aluno L: “Para nos ajudar nas aulas de química, para que possa me despertar interesse e querer saber mais sobre
isso”.
 
Dessa forma, podemos perceber o quanto a experimentação é relevante para a aprendizagem dos alunos, sendo uma
forma facilitadora no processo de Ensino/Aprendizagem.

 CONCLUSÃO

A partir deste trabalho foi possível perceber o quanto a experimentação é importante para o desenvolvimento dos
alunos, proporcionando uma maior aprendizagem e desenvolvendo o raciocínio lógico dos mesmos. Notou-se também
que os professores da instituição que participaram da pesquisa não tem o hábito de trabalhar com esse recurso didático,
fato que pode estar relacionado com a formação acadêmica dos mesmos, que possa não ter contribuído com esse
recurso. Assim, surge à necessidade desses professores buscarem uma formação continuada, passando assim a se
tornarem professores pesquisadores, se atualizando para o desenvolvimento de uma prática que fuja do tradicionalismo.
É importante ressaltar a importância da participação do PIBID nessa escola, pois desenvolveu nos alunos uma afeição
pela experimentação antes quase nunca vista pelos mesmos. Foi a partir das ações do PIBID que muitos dos alunos
tiveram contato com práticas experimentais, onde fica evidente nas próprias falas dos estudantes o quanto essas
práticas são importantes para o desenvolvimento do conhecimento e pela interatividade proporcionada.
Outro ponto importante analisado foi à relação da experimentação com questões ambientais, que quase não
presenciamos no Ensino de Ciências, e é de inteira importância para a aprendizagem dos alunos, não só para
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abrangência de conhecimento, mas para despertá-los quantos cidadãos ativos na sociedade. Saber que por mais
simples que um experimento possa apresentar, ele está afetando a natureza de alguma maneira, por isso, a importância
na conscientização dos alunos e a tomada de atitude crítica frente à sociedade para que possam solucionar os
problemas encontrados em seu cotidiano.
Apesar dos alunos participantes da pesquisa não terem uma vivência frequente com a experimentação, eles se
mostraram preocupados com os cuidados nos tratamentos dos resíduos e no descarte adequado. Por fim, cabe aos
professores reforçarem e intensificarem a aprendizagem deles, levando em consideração questões ambientais e sociais,
para que no futuro possam conviver e manter um mundo melhor.
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