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EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: Este texto trata da aplicação de uma atividade experimental sobre transformações químicas, que apresenta
matérias e reagentes do cotidiano aplicados a conteúdos de Química, para aulas mais interativas e ilustrativas. O
experimento em questão é experimento intitulado enchimento de balões, que permite proporcionar uma melhor
visualização sobre a teoria demonstrada em sala de aula pelo professor. O objetivo foi estudar as relações entre
atividades ministradas em sala de aula apenas com conteúdos teóricos de Química e as que foram elaboradas e
adaptadas para apresentação na forma experimental, aplicada na educação básica, para estudantes do 9º ano do
ensino fundamental.

Palavras-chave: Materiais alternativos, ensino, reações químicas, aprendizagem.

Abstract: This text deals with the application of an experimental activity on chemical transformations, which features
everyday substances and reagents applied the Chemical content, more interactive lessons and illustrative. The
experiment in question is titled balloon filler experiment, which allows you to provide a better view on the theory
demonstrated in the classroom by the teacher. The objective was to study the relationships between activities taught in
the classroom only with theoretical chemistry and the contents that have been prepared and adapted for presentation
in experimental form, applied in basic education, for students of the 9th year of elementary school.

Keywords: Alternative materials, teaching, chemical transformations, science.

&emsp;

~~1 INTRODUÇÃO

A função pedagógica de muitos “experimentos” no ensino da ciência é ilustrar um ponto de vista teórico em particular,
ao passo que na ciência o propósito é auxiliar o desenvolvimento de teorias (HODSON, 1988).

De acordo com Moreira (2016), a experimentação é uma ferramenta que desperta a curiosidade e o senso crítico do
aluno e auxilia a compreender a teoria de um determinado conteúdo disciplinar, fazendo com que o aluno se questione
sobre os fenômenos do seu dia-dia.

Com a carência de suporte metodológico suficiente para transformar as aulas de química em momentos satisfatórios
para os alunos, os professores precisam agrupar diversos recursos didáticos de baixo custo e fácil aquisição para
entregar aos alunos uma oportunidade de participar de uma experiência significativa, para a formação de práticas de
ensino em ciência.
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Neste contexto, as dificuldades apresentadas pelos alunos, bem como as encontradas pelo professor de repassar os
conhecimentos, é indispensável que se adote a experimentação como recurso pedagógico, porém como se sabe,
muitas escolas não possuem suporte adequado para o desenvolvimento deste tipo de aula. Dessa forma a adoção de
práticas experimentais que utilizem material alternativo, é uma saída viável. (MARTINS, 2016.p 2).

Araújo e Abib (2003, p 190 e191) destacam dois aspectos fundamentais que o fazem acreditar na eficiência desta
estratégia:

• Capacidade de estimular a participação ativa dos estudantes, despertando sua curiosidade e interesse, favorecendo
um efetivo envolvimento com sua aprendizagem.
• Tendência em propiciar a construção de um ambiente motivador, agradável, estimulante e rico em situações novas e
desafiadoras que, quando bem empregadas, aumentam a probabilidade de que sejam elaborados conhecimentos e
sejam desenvolvidas habilidades, atitudes e competências relacionadas ao fazer e entender a Ciência.

Com a busca por novas estratégias que facilitem a aplicação de experimento em sala de aula e possibilite reunir
elementos que liguem a uma metodologia de aprendizagem de baixo custo, moderna, e que seja acessível, busca-se
divulgar metodologias de ensino que contribuam para a melhoria das atividades experimentais na sala de aula.

Assim, cria-se a necessidade de utilizar formas alternativas de ensino sempre tentando despertar o interesse, o
raciocínio e o entendimento dos conceitos químicos. Uma forma de viabilizar os experimentos nas escolas de ensino
médio é a adaptação de equipamentos e materiais alternativos que podem ser construídos com utensílios do
cotidiano. (Silva, Amorim, Monteiro, Freitas 2013 p2).

Segundo MOREIRA 2016 a utilização de materiais alternativos para desenvolver aulas experimentais é um ponto de
partida para gerar interesse e a criatividade do aluno e, além de possibilitar a facilitação da aprendizagem, permite que
o aluno vivencie métodos científicos dentro da sala de aula.

Por exemplo: para demonstrar um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar uma hipótese,
desenvolver habilidades básicas de observação ou medida, adquirir familiaridade com aparatos, propiciar um
“Espetáculo de luzes, estrondos e espumas” (HODSON, 1988 p2). Além disso, atividades experimentais de química
tornam as aulas mais interessantes, por mostrar na prática os conceitos explicados em sala, utilizando de atividades
de fácil visualização, que servem para o aluno adquirir um conhecimento prévio sobre os conceitos de químicas.

Segundo Russel (1981), nas transformações químicas as substâncias são destruídas e outras, novas são formadas.
As substancias que desaparecem durante estas transformações são chamadas de reagentes e as que são formadas
de produtos. Ao longo do tempo a primeira lei foi enunciada por um químico francês, A.L. Lavoisier, em 1774, e é
agora denominada lei da conservação da massa.

As observações descritas no presente trabalho são baseadas nos resultados de um projeto intitulado Ciência na Mala,
e faz referência à pesquisa qualitativa aplicada no Colégio Estadual na Cidade de São Cristóvão – SE para estudantes
do 9º ano do ensino fundamental.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Para a construção da aula prática escolheu-se o tema transformações químicas. A proposta inicial foi utilizar materiais
de baixo custo relacionados ao experimento de química, com o tema: uma abordagem sobre transformações químicas
empregando materiais e reagentes de fácil aquisição.
A atividade foi realizada em um colégio público do município de São Cristóvão, SE, para estudantes do 9º ano do
ensino fundamental. Inicialmente, foi apresentada à direção da unidade de ensino e aos respectivos docentes a
proposta do trabalho; em seguida, com a autorização da escola, foi aplicado um questionário aos alunos. Logo depois
da apresentação do experimento, o questionário serviu para identificar o nível de aprendizagem do aluno em química,
relacionado com o assunto em questão, e as dificuldades deles para identificar o ocorrido no experimento.
A participação da turma do 9º ano para desenvolver essa atividade experimental foi muito importante para promover e
aprofundar o entendimento da aprendizagem dos conceitos e os métodos científicos aplicados em sala de aula.
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Para construção da aula prática, foi utilizado materiais de baixo custo empregados no experimento, material didático
foi construído com os seguintes produtos: vinagre, bicarbonato de sódio, balões, funil plástico, garrafas pet, colher.
O desenvolvimento do projeto Ciência na Mala ocorreu da seguinte maneira: no primeiro momento foram realizadas
reuniões semanais entre estudantes de graduação dos cursos de matemática, física e química da Universidade
Federal de Sergipe para discutir sobre práticas pedagógicas e produzir experimentos de baixo custo que pudessem
ser utilizados no processo de construção do aprendizado com o projeto ciência na mala.
No segundo momento foi feita uma visita ao Colégio Estadual e apresentado o esboço do projeto de pesquisa para a
direção e os docentes da escola; a partir dessa visita foi marcada uma data para realização da aula experimental.
Na data agendada pela direção da escola, foi realizada a atividade experimental; ao fim da aula prática foram
aplicados questionários aos estudantes para que fosse possível ajudar na evolução de aprendizado dos mesmos.
O recurso aplicado na sala de aula foi um experimento intitulado enchimento de balões relacionado com o assunto
transformações químicas.
Para o procedimento Colocou-se uma colher de chá de bicarbonato de sódio no interior dos balões (bexigas) com o
auxílio do funil; na garrafa PET adicionou-se medidas diferentes em cada garrafa com cinco, dez e quinze colheres de
chá com o auxílio do funil. Em seguida posicionar todos os balões sobre a "boca" das garrafas PET e virá-lo, de modo
que o bicarbonato de sódio entre em contato com o vinagre.
O bicarbonato de sódio ao reagir com o vinagre serve como neutralizador desse ácido produzindo um gás, chamado
dióxido de carbono (CO2), O que faz com que o balão encha com esse gás (MOREIRA, 2016.p 111).
O experimento enchimento de balões está relacionado com conceitos químicos que foram aplicados na turma citada
anteriormente, tal experimento foi elaborado visando à abordagem de um conteúdo.
Ao final das aulas foi aplicado um questionário de avaliação da atividade experimental, o qual verificou a reação dos
alunos em relação à atividade prática vista na sala de aula. Este questionário sobre conhecimentos específicos da
disciplina de ciências, com questões referentes ao experimento e com relação ao conteúdo estudado anteriormente na
disciplina.
A aplicação do questionário ocorreu a partir das perguntas mostradas a seguir: Q1. Qual seu sexo Q2. Qual a sua
série Q3. Escreva o que você conseguiu aprender sobre Conservação da massa nas transformações químicas (Lei de
Lavoisier) com o experimento dos balões Q4. O que você achou do experimento
A partir dos dados coletados com o questionário, foi possível avaliar o embasamento teórico que os estudantes
precisavam para dar continuidade ao desenvolvimento do trabalho, foi realizada uma análise qualitativa para avaliar os
resultados obtidos.

3 Resultados e discussões

A aplicação desse experimento facilitou no processo de ensino e aprendizagem no âmbito da sala de aula, pois ao ser
aplicado essa atividade que estimula e mostra aos alunos que a química está presente no seu cotidiano. Com isso os
alunos fizeram uma ligação da teoria vista pelas aulas ministradas pelo professor regente em sala de aula e a
atividade aplicada pelos bolsistas do projeto intitulado “Ciência na mala”.
Entretanto, essas atividades não ajudam somente aos alunos mais também aos graduando desse projeto. Graças à
essa oportunidade como mediador durante toda a atividade, sendo necessária muita dedicação, criatividade e força de
vontade, pois essa experiência é única é importante para obter bom aproveitamento.
Observando o experimento aplicado fora do laboratório para testar hipótese e aprender conceitos básicos com uma
prática que utiliza materiais do cotidiano que mostra as transformações químicas em um experimento intitulado
enchimento de balões.
Em relação a pergunta “Escreva o que você conseguiu aprender sobre Conservação da massa nas transformações
químicas (Lei de Lavoisier) com o experimentos dos balões” do questionário preliminar, houve variadas respostas:
Aprendi que em uma reação entre vinagre e bicarbonato de sódio há formação de CO&8322; (Gás carbônico)
(Resposta do Aluno ). Que o gás encheu os balões (Resposta do aluno). Os dois produtos juntos causou uma reação
química (Resposta do aluno).
Assim percebe-se que houve uma associação significativa dos conceitos de química com o cotidiano do aluno, bem
como as discussões e interações entre os alunos ajudando a conhecer a realidade, as dificuldades encontradas em
uma sala de aula, graças à aplicação desse experimento em sala de aula que servira de bagagem para os
graduandos.

4 CONCLUSÃO
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Com a análise dos questionários e o desenvolvimento da prática, é possível concluir que os experimentos são
necessários no ensino de química, mesmo que sejam experimentos simples ou complexos, contanto que venha
possibilitar ao aluno aprender a teoria junto com a prática.
O experimento demonstrou uma transformação química, o que ajudou a compreender a natureza das reações e sua
relação com o dia-dia. Outra observação vista nos questionários é que o projeto ajudou os alunos a entenderem
melhor as explicações já realizadas pelo professor, mostrando que os experimentos não precisam de laboratórios
sofisticados, o que se faz necessárias apenas explicações e experimentos simples e com materiais de baixo custo
para o aluno entender o ensinamento do professor.
Entretanto, o aluno necessita aprender a teoria para poder participar ativamente das atividades práticas e dos
problemas e dificuldade que terá a todo o momento no laboratório, saber criticar e criar hipótese para ajudar nas
informações ali contidas.
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