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RESUMO

A Química é uma ciência experimental e deve ser assim ensinada, de maneira prática e vinculada ao cotidiano científico
e do aluno. Entretanto, no âmbito escolar, o método de ensino desta ciência ainda se restringe ao uso de quadro e
piloto, atividade excessiva de exercícios e memorização de conceitos e fórmulas sem nenhuma ligação com o a
realidade. Dessa forma, os alunos acabam tendo uma visão destorcida da Química gerando dificuldades de
aprendizagem. Para superar este desafio foi realizado um trabalho de experimentação pedagógica para o Ensino de
Química, com o objetivo de estimular os alunos do Colégio Nossa Escola, localizado em Aracaju-SE, a constituir
conexões entre a teoria e a prática. Os resultados dessa avaliação garantem que a experimentação promove uma
melhor aprendizagem dos conceitos pelos alunos.
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ABSTRACT

Chemistry is an experimental science and should be well taught in a practical way and linked to scientific and daily life of
the student. However, in schools, the teaching method of this science is still restricted to the context of use and pilot,
excessive activity exercises and memorization of concepts and formulas without any connection with the the reality. Thus
, students end up having a distorted view of chemistry generating learning disabilities. To overcome this challenge was
carried out pedagogical experiment work for the Chemistry Teaching , in order to stimulate students of the College Our
&8203;&8203;school , located in Aracaju- SE, to form connections between theory and practice. The results of this
evaluation ensure that experimentation promotes better learning of concepts by students.
 
Keywords: education, chemistry education experimentation.
 

INTRODUÇÃO
 
A experimentação desempenhou um papel fundamental na consolidação das ciências naturais a partir do século XVII,
ocupando um lugar privilegiado na proposição de uma metodologia cientifica, afirma MARCELO GIORDAN (1999) em
seu artigo “O papel da experimentação no ensino de ciências”. Fundamentada na racionalização de procedimentos,
contribuiu significativamente para o processo de evolução do pensamento científico. Ainda no século XIX, a inserção da
experimentação deu-se sob uma abordagem utilitarista associando o conhecimento teórico às atividades
socioeconômicas da época, dentre elas a extração e transformação de minérios em metais. (SILVA et al, 2010).
Com o passar do tempo, inúmeras propostas de ensino de ciências desafiam ainda esta contribuição, ignorando que a
elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma abordagem experimental e, que a organização
desse conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da investigação.
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O papel da experimentação no ensino de ciências tem sido amplamente discutido em textos orientados para a educação
científica. Em seu livro “A formação do espírito científico”, Bachelard discute a dimensão psicológica e sociológica da
experimentação no conhecimento científico. O tema aprendizagem colaborativa vem sendo amplamente debatido na
literatura do ensino de ciências. Nesse sentido, Nurrenbern e Robinson apontam para a necessidade de criar
oportunidades para não somente realizar experimentos em equipe, mas também para estimular a colaboração entre
equipes, assumindo que a formação de um espírito colaborativo entre equipes pressupõe uma contextualização
socialmente significativa para a aprendizagem.
Dados obtidos em atividades experimentais, especificamente experimentos de laboratório, devem permitir através de
trabalho em grupo, discussões coletivas em que se construam conceitos e se desenvolvam competências e habilidades
para uma aprendizagem ativa-significativa.
A experimentação formal em laboratório didático no ensino fundamental e médio, por si só, não soluciona o problema do
ensino de ciências como foi discutido na introdução, mas, deve ser adequadamente vinculada aos conteúdos a serem
desenvolvidos em níveis de aprofundamento compatíveis com o desenvolvimento cognitivo do estudante.
Em seu trabalho “Uma análise das relações do saber profissional do professor do ensino médio com a atividade
experimental no ensino de química” SALVADEGO & LABURÚ (2009) impõe ao professor à tarefa de prepará-los e
aplicá-los adequadamente, com o intuito de ajudar os alunos a aprender por meio do estabelecimento de inter-relações
entre a teoria e a prática, inerente ao processo do conhecimento escolar das ciências e da Química.
O aprendizado baseado nas inter-relações favorece um aprendizado conectado com o cotidiano dos alunos permitindo
assim um desenvolvimento cognitivo mais atenuado.
Outra referência muito importante e de certa forma, a principal fundamentação deste trabalho são as teorias
sócio-interativistas de construção do conhecimento humano elaboradas por Lev Seminovich Vygotsky (1896-1934), que
busca explanar a prática dinâmico-interativa de ensino, aplicada ao estudo da química no ensino médio (VYGOTSKY,
2000).
As teorias estabelecidas por Vygotsky e empregadas como bases para o desenvolvimento deste trabalho, incluem-se
nas correntes interacionistas (através de dialéticas externas de adaptação entre o organismo psicológico do indivíduo e
seu mundo circundante ou contexto) e construtivistas (dialéticas internas de organização entre as partes do organismo
psicológico, como explicação da mudança adaptativa). Os seres humanos são criados histórica e socialmente; o
desenvolvimento e a elaboração dos conhecimentos também perpassam por estes territórios. À medida que o indivíduo
toma consciência da própria consciência que possui mais e mais ele abstrai sobre seus atos e sobre o meio; seus atos
deixam de ser espontâneos para tornarem-se atos sociais e históricos, envolvendo a psique do indivíduo. Uma das
principais contribuições desta perspectiva de visão histórico-social está em tentar explicar os processos de aprendizado
sendo socialmente desenvolvidos, como fenômenos dinâmicos e interdependentes do meio em que o indivíduo vive.
Exatamente o que se busca neste trabalho. Os discentes envolvidos no projeto foram estimulados a relacionar os fatos
cotidianos com os fenômenos “pertencentes ao mundo da ciência”, uma vez que a ciência, em especial, a química, é
vista na maioria das vezes como uma matéria que não desperta o interesse dos alunos, dificultando a aprendizagem e
gerando aversão na maioria das pessoas.
A teoria de Vygotsky sobre o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, numa visão histórico-cultural,
permite-nos estudar, em particular, a comunidade, seus anseios, necessidades e desenvolvimento, podendo assim
aplicar a teoria Zona de Desenvolvimento Proximal, que será discutida no decorrer do texto, no sentido de indicar as
contribuições dessa teoria para o ensino de química, diagnosticando as dificuldades de aprendizagem, principalmente
no conteúdo de Química.
 
A TEORIA VYGOSTKIANA E A QUÍMICA
 
Vygotsky dedicou-se a estudar as relações entre a linguagem e o pensamento, oferecendo contribuições importantes
relacionadas ao papel da linguagem na elaboração conceitual. Nesta concepção a elaboração conceitual é vista como
um modo culturalmente desenvolvido de os indivíduos refletirem cognitivamente suas experiências, resultante de um
processo de análise (abstração) e de síntese (generalização) dos dados sensoriais que é mediado pela palavra e nela
materializado. Dessa forma, a palavra assume um papel fundamental e central, configurando-se como mediadora da
compreensão dos conceitos por parte dos sujeitos e principal agente de abstração e generalização. É nesse sentido que
a linguagem assume um papel constitutivo na elaboração conceitual, e não apenas o papel comunicativo ou de
instrumento (MACHADO, A. H.; MOURA, A. L. A., 1995).
Os componentes acerca da mediação simbólica, pensamento e linguagem, da aquisição da linguagem escrita, serão
citados para compreendermos a relação da aprendizagem e desenvolvimento da química que são mediadas por um
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sistema de signos próprios e representações simbólicas da realidade.
A disciplina de química tem uma linguagem científica peculiar, uma representação de signos e símbolos com
significados e pensamentos como também existem nas outras ciências. As fórmulas e as equações químicas são
mediadoras do conhecimento químico, e a aprendizagem e o desenvolvimento dependem da estratégia que os
professores adotam em suas aulas relacionando esta simbologia com os aspectos do conhecimento químico,
principalmente os aspectos do cotidiano e os modelos de representações que os explique. Para Johnson-Laird, estas
representações do pensamento são uma forma de representação do conhecimento (JOHNSON-LAIRD, 1983).
A teoria de Vygotsky buscava abordar as seguintes questões:
- A primeira se referia à tentativa de compreender a relação entre os seres humanos e o seu ambiente físico e social;
- A segunda, a intenção de identificar as formas novas de atividade que fizeram com que o trabalho fosse o meio
fundamental de relacionamento entre homem e natureza, assim como examinar as conseqüências psicológicas dessas
formas de atividade;
- A terceira, relaciona a análise da natureza das relações entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento da
linguagem (VYGOTSKY, 1984).
As funções psicológicas superiores são próprias do funcionamento humano e consistem na capacidade de
planejamento, memória voluntária, imaginação entre outros. São processos aprimorados e voluntários, identificado por
Vygotsky como “superiores”.
A relação entre os indivíduos é o fator de origem destes processos, diferenciando os dos processos elementares, tais
como ações reflexas, reações automáticas e associações, todos estes de origem biológica.
 
AS ATIVIDADES EXPERIMENTAIS MOTIVADA NA TEORIA DE VYGOTSKY
 
As atividades experimentais em sala de aula quando relacionada a conteúdos de Química, apesar de fundamentar-se
em conceitos científicos, formais e abstratos, tem por singularidade própria a ênfase no elemento real, no que é
diretamente observável e, sobretudo, na possibilidade simular no micro-cosmo formal da sala de aula a realidade
informal vivida pela criança no seu mundo exterior. É importante ressaltar que VYGOTSKY (2001) classifica como
científicos todos os conceitos aprendidos na educação formal e como espontâneos todos os conceitos originários de
uma aprendizagem informal, mas faz questão de destacar a unicidade cognitiva do processo de aquisição desses
conceitos.
“O desenvolvimento dos conceitos espontâneos e científicos - cabe pressupor - são processos intimamente interligados,
que exercem influências um sobre o outro. [...] independentemente de falarmos do desenvolvimento dos conceitos
espontâneos ou científicos, trata-se do desenvolvimento de um processo único de formação de conceitos, que se realiza
sob diferentes condições internas e externas, mas continua indiviso por sua natureza e não se constitui da luta, do
conflito e do antagonismo de duas formas de pensamento que desde o início se excluem” (VYGOTSKY, 2001, p. 261).
 
Grande parte das concepções espontâneas, senão todas, que a criança adquire resultam das experiências por ela
vividas no dia-a-dia, mas essas experiências só adquirem sentido quando ela as compartilha com adultos ou parceiros
mais capazes, pois são eles que transmitem a essa criança os significados e explicações atribuídos a essas
experiências no universo sócio-cultural em que vivem. Pode-se inferir, portanto, que a utilização da demonstração
experimental ou de realização de experimentos sobre algum conceito em sala de aula acrescenta ao pensamento do
aluno elementos de realidade e de experiência pessoal que podem preencher uma lacuna cognitiva característica dos
conceitos científicos e dar a esses conceitos a força que essa vivência dá aos conceitos espontâneos.
Entende-se que os conceitos cotidianos são aqueles que o estudante internaliza a partir do meio em que vive, mediante
interações com pessoas da família, com grupos de amigos, com vizinhos, entre outras possibilidades no seu contexto.
Em outras palavras, são conceitos construídos com base na observação, manipulação e vivencia direta dos sujeitos e
compreendidos com uma construção social, mediada pela interação com o outro, afirma REGO (1995).
Assim, a experimentação e/ou demonstração experimental compartilhada por toda classe sob a orientação do professor,
em um processo interativo que de certa forma simula a experiência vivencial do aluno fora da sala de aula, enriquece e
fortalece conceitos espontâneos associados a essa atividade contribuindo para o avanço de conceitos mais avançados.
Compreendemos, com base em VYGOTSKI (2001), que no processo de formação dos conceitos científicos e cotidianos
não há uma linha de ruptura em sua evolução. Os conceitos científicos e cotidianos se relacionam e se influenciam, sem
transformação do conhecimento cotidiano em científico, o que permite a evolução de ambos. Vygotski defende a
existência de vínculos e movimentos em sentidos opostos entre eles.
[...] o conceito espontâneo da criança se desenvolve de baixo para cima, das propriedades mais elementares e
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inferiores a superiores, ao passo que os conceitos científicos se desenvolvem de cima para baixo, das propriedades
mais complexas e superiores para as mais elementares e inferiores (VYGOTSKI 2001, p.348).
 
Nesse caminho diferenciado dos dois tipos de conceitos, a aprendizagem científica não se configura como uma
mudança conceitual, mas como a “passagem de uma forma de conceituar para outra”. Esse fato possibilita que os
conhecimentos alcancem novos níveis de desenvolvimento, ou seja, evoluam em significado, passando a níveis mais
abstratos. Os conceitos, ao evoluírem em significado, tornam possível a consciência conceitual. Desta forma, a tomada
de consciência “se realiza através da formação de um sistema de conceitos, baseado em determinadas relações
recíprocas de generalidade, e que tal tomada de consciência dos conceitos os torna arbitrários” (VYGOTSKI, 2001,
p.295). Assim, não há transformação de um sistema de conceitos em outro, como muitas vezes é entendido quando se
parte de conceitos do cotidiano na educação escolar, mas uma influência recíproca que permite a evolução de ambos
em suas vias próprias e diferenciadas.
As perspectivas apresentadas enfatizam a existência de uma bagagem de conhecimentos prévios que influenciam no
ensino, assim como a importância do cotidiano no processo de ensino/aprendizagem. A esse respeito, SOLOMON
(1987) analisa em seus trabalhos a existência de dois domínios do conhecimento, um oriundo das relações sociais e
veiculado em todo o corpo social, o outro relacionado aos conhecimentos escolares. Devido ao fato de viver em
sociedade, adquirimos um conhecimento que se torna progressivamente mais estruturado e claro por estarmos
continuamente discutindo, elaborando e reelaborando nossas idéias com os outros.
A partir das contribuições da psicologia e do desenvolvimento da aprendizagem faz-se necessário realizar atividades
enriquecedoras que buscam a participação dos alunos em um projeto de experimentação pedagógica que possam
registrar comportamento do grupo nas diferentes etapas e tarefas, a participação individual, a contribuição de cada
aluno, o trânsito interdisciplinar dos alunos, e principalmente, observar as etapas do processo de ensino e
aprendizagem.
 
METODOLOGIA
O procedimento adotado neste trabalho consiste em oferecer aos alunos um contato maior com a Química através da
realização de experimentos simples em que foi utilizado materiais de baixo custo e de fácil aquisição. Inicialmente, o
projeto foi inserido aos alunos do 1º ano do ensino médio perfazendo um total de 21 alunos do colégio Nossa Escola
(CNE), localizado na cidade de Aracaju pertencente ao Estado de Sergipe.
Inicialmente o projeto foi inserido nas turmas da 1º ano do Ensino Médio do CNE. A turma foi dividida em grupos de 10 e
um de 11 alunos cada qual distribuído em equipes com cinco a seis componentes.
O planejamento experimental foi conduzido, baseado no programa dado em sala de aula, de maneira a incentivar as
discussões de temas socialmente relevantes, buscando-se considerar as concepções prévias dos alunos, e definindo-se
a atuação do professor como problematizador e mediador da aprendizagem. Na realização dos experimentos
incentiva-se a participação efetiva dos alunos, tanto na manipulação de material quanto na busca de conclusões,
através dos fatos evidenciados no decorrer das aulas práticas de química. No final do ano letivo de 2014 foi realizado
um debate entre os alunos do ensino fundamental e médio com o intuito de avaliar a opinião sobre o projeto de
experimentação pedagógica para química.
Os experimentos utilizados contemplam os seguintes conteúdos pertinentes do 1º ano do Ensino Médio: Introdução ao
Laboratório; Densidade; Fenômenos Físicos e Químicos; Misturas Homogêneas e Heterogêneas e Modelo Atômico de
Bohr.
Todo planejamento foi desenvolvido de maneira a incentivar as discussões de temas socialmente relevantes,
buscando-se considerar as concepções prévias dos alunos, e definindo-se a atuação do professor como
problematizador e mediador da aprendizagem.
Na realização dos experimentos incentiva-se a participação efetiva dos alunos, tanto na manipulação de material quanto
na busca de conclusões, através dos fatos evidenciados no decorrer das aulas práticas de química.
Dentre os métodos empregados na aplicação das práticas de laboratório, deve-se levar em consideração:

• Discussão sobre os experimentos realizados, analisando as técnicas empregadas na sua execução e os
conceitos teóricos envolvidos;

• Elaboração de pré e pós-testes, pelo professor, a serem aplicados nas aulas experimentais a fim de mensurar
através do seu conhecimento prévio e adquirido após a prática a eficácia deste trabalho;

• Elaboração de um relatório individual pelo aluno, incluindo investigação detalhada sobre o conteúdo da prática,
orientados pelo professor com o intuito de verificar a quantidade de informações absorvidas pelos alunos e a sua
linguagem científica.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

As atividades experimentais foram orientadas verbalmente pelo professor, evitando assim, o uso de roteiros
predeterminados do tipo “receita” como afirma NASCIMENTO:
 
“Inicialmente, deve-se considerar que uma atividade experimental deve oportunizar situações de investigação e o
confronto dos alunos com o desconhecido, o inusitado ou o inesperado. Sem isso, atividades experimentais acabam por
resumirem-se a receitas para serem executadas e reforçam o caráter dogmático da aula expositiva, neste caso servindo
apenas para confirmar a "verdade" proclamada pelos livros didáticos” (p.39, 2010)
 
Dessa forma, observa-se a atenção total dos alunos em como se deve proceder na aula e a vontade de executar a
prática. Cada etapa dos experimentos os estudantes registram em seus cadernos de laboratório o passo a passo como
também, as observações e resultados. 
A seguir serão mostrados os resultados de cada atividade experimental realizada em como, sua discussão.
 
Experimento 1: Introdução ao Laboratório de Química

Nesta atividade foram apresentados para os alunos as principais vidrarias e materiais utilizados no laboratório de
Química por meio de gravuras impressas. Além disso, foi ressaltado sobre a questão da segurança no laboratório, o
perigo em que as substâncias podem apresentar para a saúde e o ambiente e os equipamentos de segurança foram
abordados nesta primeira etapa prática.
Os alunos tiveram uma aula sobre o Laboratório de Química em que eram vistos as principais vidrarias, materiais e
reagentes e noções de segurança. A dificuldade apresentada nesta aula está associada por ser um conteúdo um pouco
mais teórico. Nesse momento, os alunos criam bastantes expectativas em que comprometeu no seu desempenho.
Alguns alunos afirmaram que:
“Eu pensei que iria ver algo que me chama-se mais atenção além da aula teórica”.
 “A aula de introdução ao laboratório é muito importante para sabermos a maneira em que devemos nos comportar, mas
é muita vidraria para decorar [...].”
É notável que a idéia em que eles apresentaram com relação a sua primeira aula prática fosse puramente experimental
e com isso suas expectativas foram frustradas.
Em contrapartida, o segundo comentário feito por outro aluno enfatiza o comportamento necessário em que devemos
apresentar no laboratório indicando uma mudança de atitude. Entretanto, conhecer as vidrarias implica em decorá-las.

Experimento 2: Determinando a Densidade

Diferentemente da primeira aula prática, os alunos mostraram-se bastante entusiasmados, pois, puderam por a “mão na
massa” e ter um contato mais próximo com os experimentos. Neste experimento os alunos verificaram as diferenças de
densidade entre líquidos e sólidos. Os líquidos utilizados foram água, álcool, mel e óleo de cozinha. Já os sólidos foram
bola de gude, palito de dente e clipes.
A visibilidade de cada componente é destacada com o uso de corante específico quanto à cor e a solubilidade.
O efeito visual proporcionado pelo experimento é bastante atrativo, destacando a mudança de cor da água e do álcool
na presença de corantes alimentícios. Dessa maneira, as aulas tem se tornado mais interessante e dinâmica.
Conceitos como fase, densidade, miscibilidade, polaridade de líquidos, solubilidade de corantes, podem ser discutidos
durante o decorrer da demonstração.
Os estudantes entenderam a noção de densidade e puderam fazer comparações entre uma substancia e outra. Além
disso, foi possível citar vários exemplos do cotidiano que ilustrem o conceito trabalhado.
De acordo com NANNI (2004) ressalta que 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 sobre os quais se
referem os conceitos. Muitas vezes parece não haver a preocupação em esclarecer aos alunos a diferença entre o
fenômeno propriamente dito e a maneira como ele é representado quimicamente, por exemplo, entretanto, o que se vê
ainda na maioria das escolas são aulas de física, química e biologia meramente expositiva, presa às memorizações,
sem laboratório e sem relação com a vida prática cotidiana do aluno.

Experimento 3: Fenômenos Físicos x Fenômenos Químicos
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O objetivo desse experimento foi mostrar para os alunos a diferença entre um fenômeno físico e químico, além de
associar tais fatos com o seu cotidiano.
Inicialmente, os alunos adicionaram uma gota de corante comestível (anilina) verde, azul e vermelha na água e
observaram o ocorrido. O efeito atrativo das cores chamou muito atenção dos alunos levantando discussões pertinentes
ao que tinha sido observado. Esse experimento foi intrigante, pois muitos deles achavam que a mudança de cor estava
intimamente associada à reação química. Em seguida, foi separada 3 gotas dessa solução e colocada em um recipiente
posta ao sol. Observou-se então, uma mudança de estado físico no qual os alunos entenderam que essa mudança
sempre estava associada ao fenômeno físico.
Para o fenômeno químico foi feito uma reação entre o bicarbonato de sódio e vinagre. Adicionou-se certa quantidade de
vinagre em uma garrafa pet (125 mL). Depois transferiu uma pequena quantidade de bicarbonato de sódio dentro de
uma bexiga no qual ficou presa na boca da garrafa pet e levantando-a derramou o sal no vinagre. Os alunos ficaram
encantados com esse experimento, pois além de observarem uma reação química a bexiga começou a encher
indicando que houve liberação de gases.
Para GIORDAN (2003) a experimentação prioriza o contato dos alunos com os fenômenos químicos, possibilitando ao
aluno a criação dos modelos que tenham sentidos para ele, a partir de suas próprias observações.
A dificuldade com este experimento está relacionada com a notação científica da reação química, em conhecer as
fórmulas químicas. A reação entre o bicarbonato de sódio e vinagre é escrita como:
NaHCO3(s) + CH3COOH(l) → CH3COONa(aq) + H2O(l)
Muitos alunos ficaram com dificuldades em representar a reação química. Neste momento foi reforçado o conteúdo
sobre as representações das reações químicas a fim de sanar esta dificuldade.

Experimento 4: Diferenciando Misturas Homogêneas e Heterogêneas.

Neste experimento foram realizadas as seguintes misturas: água + álcool; água + óleo; água + querosene; óleo +
querosene; raspas de ferro+água; areia + água.
 Sem dúvida, a diferenciação de materiais homogêneos e heterogêneos ficou bem clara por parte dos alunos. À medida
que os estudantes misturavam uma substância em outra, suas perspectivas com o que iria acontecer aumentava. Dessa
forma, o experimento despertou bastante interesse e motivação principalmente na discussão a respeito do assunto.
Os conceitos de misturas, bem como de substâncias puras simples, substâncias puras compostas e elemento químico
são considerados como sendo o alicerce da química de acordo com LACERDA et al. (2012). Eles impulsionaram o
desenvolvimento da Química e se relacionam direta ou indiretamente aos demais conceitos químicos e a diferentes
questões a eles vinculados. Estes são conceitos integrantes dos currículos em diferentes níveis de ensino e, no ensino
médio conforme MORTMER et al. (2000) ocupam uma posição central na organização do conhecimento químico.
Assim, junto com outros conceitos, eles são a base para o estudo de propriedades, constituição e transformação de
materiais e substâncias, que correspondem aos objetos e aos focos.

Experimento 5: Emissão de Energia – Modelo Atômico de Bohr

Neste experimento utilizou sulfato de cobre, cloreto de sódio e cloreto de lítio e realizou-se o teste de chamas.
O fato de trabalhar com fogo (chama) certamente despertou a atenção dos alunos e o visual colorido proveniente da
chama fez com discussões fossem suscitadas a respeito do fenômeno ocorrido baseado no modelo atômico de Bohr.
Discutir sobre o efeito da transição eletrônica e modelos atômicos é primordial no ensino de química geral do ensino
médio principalmente quando sua abordagem está acompanhada de atividades experimentais. O fato fundamental do
modelo de Bohr, a quantização, implica na absorção ou emissão de energia pelos elétrons, conforme eles saltem de
uma órbita de energia mais baixa para outra mais elevada (absorção) ou vice-versa, retornando a órbitas de menor
energia e emitindo radiação eletromagnética — luz de determinada freqüência, isto é, monocromática. A cor (freqüência)
da luz emitida depende dos átomos (TOLENTINO, M. e ROCHA-FILHO, R. C, 1996)
            Entender e explicar os fenômenos que ocorrem nos fogos de artifícios, nas lâmpadas, nas figurinhas que brilham
no escuro, na emissão de luz pelo vaga-lume entre outros é compreender o mundo a sua volta. 
Os alunos compreenderam perfeitamente o processo de absorção e emissão de luz dos elétrons bem como a
explicação dos fenômenos discutidos anteriormente.

No final do 2º semestre foi realizado um debate entre os alunos do ensino fundamental com o intuito de avaliar a opinião
sobre o projeto de experimentação pedagógica para química.  Em seus depoimentos, a maioria dos estudantes afirmou
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que as experiências vivenciadas no laboratório facilitam na compreensão e consolidação de conceitos/princípios
químicos abordados em sala de aula como também, as atividades experimentais despertam o interesse pelas aulas de
química. Na perspectiva de SANT’ANNA E MENEGOLA (1997, p. 35) a importância do estímulo na aprendizagem dos
alunos para que estes se tornem hábeis na construção e interpretação do conhecimento: O ensino fundamenta-se na
estimulação e esta é favorecida pelos recursos didáticos, que facilitam a aprendizagem. Estes são meios que despertam
o interesse e provocam a discussão e debates, desencadeiam perguntas e geram idéias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos foi possível perceber que a dificuldade que os alunos tinham em compreender a
disciplina, foi melhorada através das aulas experimentais, que auxiliou a compreensão dos temas abordados e suas
aplicações no cotidiano, já que se proporcionou uma relação entre a teoria e a prática. Vale ressaltar que nem sempre é
possível trabalhar com atividades práticas dentro da sala de aula, pois na maioria das vezes, a escola não possui
recursos necessários por mais simples que sejam, mas isso não impossibilita o professor de buscá-los quando se tem
um planejamento traçado.
Os resultados dessa avaliação garantem que a experimentação promove uma melhor aprendizagem dos alunos e serve
como referência para que os educadores químicos possam colaborar com projetos pedagógicos que beneficiem o
ensino de química.
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