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Resumo

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa que teve o objetivo de investigar as contribuições de
experimentos realizados em sala de aula no ensino de Química. A pesquisa se apoiou em estudos da área
realizados por Ferreira, Perdigão e Lima, Dominguez e Russel e foi utilizado para a coleta dos dados
entrevista e questionários acerca da temática. Embora a Química seja uma ciência de natureza
experimental, muitas escolas não dispõem de laboratórios, instrumentos e reagentes necessários para
realização de experimentos que contribuam para o processo de ensino-aprendizagem do aluno.
Acreditamos que práticas realizadas em salas de aula podem minimizar as dicotomias existentes entre
teoria e prática devido à falta de apoio dos laboratórios nas escolas.
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Abstract

This article presents the results of a research that aimed to investigate the contribution of experiments
performed into the classroom in the Chemistry Teaching. The research was supported in studies of the
area performed by Ferreira, Perdigão e Lima, Dominguez and Russel. An interview and questionnaires
about the theme were used to collect data. Although Chemistry is a Science of the Experimental Nature,
many schools don’t afford laboratories, instruments and required reagents to perform experiments that
contribute to the process teaching-learning of the student. We believe that practices performed in the
classroom are able to minimize the dichotomies existing between the theory and practice due to the lack
of support of the laboratories in schools.
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1. INTRODUÇÃO

A Química é uma ciência que estuda a matéria, suas transformações químicas, as variações de energias
por elas sofridas, os comportamentos dos gases diante da variação de temperatura e pressão, a tendência
ao equilíbrio de uma reação, enfim, representa uma parte importante em todas as ciências naturais,
básicas e aplicadas.

Também está presente em todas as substâncias e objetos em nossa volta, na composição do ar
atmosférico, no processo digestivo do corpo humano, nas sinapses ocorridas no sistema nervoso central,
nos diferentes tipos de plásticos utilizados no cotidiano, na formação de rochas, no metabolismo das
plantas, ou seja, em tudo que vemos, sentimos e tocamos possui Química.

Dessa forma, o ensino de Química não deve apenas se deter a explicação e repetição de conceitos de
forma teórica, sem uma visualização de como realmente ocorre, principalmente pelo fato de a Química ser
uma ciência de natureza experimental e por objetivar conhecimentos nas dimensões macroscópicas e
microscópicas, tornando-se evidente a necessidade de práticas experimentais no ensino da Química
(FERREIRA, 2010). É preciso a materialização de conceitos em tempo real.

Sabe-se que atualmente há carência de professores na área de Matemática, Química e Física e,
consequentemente, outros professores acabam ministrando essas aulas. Contudo, um professor não
licenciado em Química, não terá base conceitual suficiente para trabalhar essa disciplina com os alunos,
principalmente referente à experimentação, a qual exige conhecimento acerca de vidrarias, reagentes,
manipulação de instrumentos e substâncias ácidas e básicas dentre outras ações referentes à Química.

No entanto, muitas escolas nãos dispõem de laboratórios de Química, seja por falta de infraestrutura ou
pelo espaço físico específico ser destinado a outras finalidades. E as que possuem laboratórios, na sua
grande maioria, não dispõem de materiais específicos necessários para realização de uma atividade
prática.

Então, como minimizar a falta de suporte dos laboratórios para a prática experimental no ensino desta
ciência no processo de ensino-aprendizagem do aluno

Nessa perspectiva, objetivou-se investigar as contribuições dos experimentos realizados em sala de aula
para aprendizagem dos alunos no ensino de Química, analisando as práticas do professor.

Inicialmente, para o alcance dos objetivos, foi realizada uma entrevista semiestruturada com o professor
da disciplina visando analisar as concepções sobre atividades experimentais como ferramenta pedagógica
em suas aulas e em seguida, foram realizados dois questionários com os alunos, um antes e outro depois
da prática, de forma a analisar as concepções sobre aulas práticas, assim como identificar as contribuições
dessas atividades em sala de aula na construção e ilustração de conceitos químicos.

Vale salientar a importância de estudos nessa área do conhecimento no contexto atual de nosso país, pois
de acordo com os dados do PISA, sigla em inglês para o Programa Internacional de Avaliação de Alunos,
os alunos brasileiros obtiveram o resultado de 51º lugar, entre 63 nações, em conhecimento de Ciências
(PISA, 2009)

Diante disso, espera-se que este trabalho de pesquisa contribua na melhoria do ensino de Ciências no que
se refere ao uso de experimentos em sala de aula como ferramenta pedagógica, de modo a minimizar a
dicotomia entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem.
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2. Referencial Teórico

A inserção de atividades experimentais nas aulas de Química além de possibilitar a interação
professor-aluno permitindo ações conjuntas e novas formas de desenvolvimento da aprendizagem, torna
uma Química mais próxima, receptiva e acessível ao aluno, diferente da Química teórica.

Segundo Perdigão e Lima (2010), a apatia de muitos alunos com relação à disciplina pode estar
relacionada à total ausência experimental ou à separação entre aulas práticas e teóricas, as quais estas
privilegiam a abstração em detrimento da observação concreta de fenômenos.

A origem do trabalho experimental nas escolas foi, há mais de cem anos,
influenciada pelo trabalho experimental que era desenvolvido nas universidades.
Tinha por objetivo melhorar a aprendizagem [...], porque os alunos aprendiam
os conteúdos, mas não sabiam aplicá-los. Passado todo esse tempo, o problema
continua presente no ensino de Ciências (IZQUIERDO; SANMARTÍ;
ESPINET,1999).

No entanto, prática por prática sem fins pedagógicos, em vez de contribuir para aprendizagem do aluno
seja na construção ou demonstração de conceitos, não passará apenas de um show de mágica diante dos
alunos.

Conforme Monteiro, Perdigão e Dos Santos (2011), a experimentação no ensino de Química torna-se
necessária como uma ferramenta indispensável ao ensino-aprendizado, principalmente pelo caráter
empírico da disciplina, o que auxiliaria na superação da dicotomia teoria e prática tão presente nas aulas
dessa disciplina.

Não havendo uma articulação entre os dois tipos de atividades, isto é, a teoria e
a prática, os conteúdos não serão muito relevantes à formação do indivíduo ou
contribuirão muito pouco ao desenvolvimento cognitivo deste. Porém, ao que
parece, o ensino de Química não tem oferecido condições para que o aluno a
compreenda enquanto conceitos e nem quanto a sua aplicação no dia-a-dia
(BUENO, et al, 2003).

Com relação à metodologia didática no Ensino de Química, concordamos com Dominguez (1975) quando
afirma que esta deve priorizar a experimentação como forma de aquisição de dados da realidade, dando
oportunidade ao aluno a se desenvolver de formar ativa, construtiva e criadora com os conteúdos
trabalhados em sala de aula. O que significa que os conceitos trabalhados nas aulas, sejam teóricos e/ou
práticos, devem partir do cotidiano do aluno.

Em relação a atividades práticas realizadas em salas de aula por possível falta de laboratórios nas escolas,
concordamos que:

O ensino experimental em laboratório é característico no programa desta
disciplina, entretanto a experimentação conduzida em laboratórios não é o único
recurso para o ensino-aprendizagem, podendo as atividades experimentais
serem realizadas na sala de aula por demonstração (PERDIGÃO; LIMA, 2010).

Vale salientar que o uso de práticas experimentais em salas de aula é com materiais de baixo custo e não
nocivos à saúde e à vida de professores e alunos, que dispensam o uso de Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs pelo fato das escolas serem desprovidas de materiais específicos de Química e de
equipamentos de proteção.
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Ressaltamos ainda que, em concordância com Russel (1994), a aprendizagem de Química torna-se mais
sólida quanto mais houver a integração entre teoria e prática, cumprindo assim sua funcionalidade no
ensino, interagindo de forma diversificada os conteúdos trabalhados em sala de aula com os
experimentos.

3. Metodologia

Realizou-se uma pesquisa básica etnográfica através de uma entrevista semiestruturada com o professor
da disciplina de Química e questionários com os alunos da segunda série do Ensino Médio.

a. Caracterização do campo e dos sujeitos de pesquisa

A pesquisa abrangeu a segunda série do Ensino Médio da Escola Estadual Professor Antônio Dias Cardoso
no município de Vitória de Santo Antão em Pernambuco, com total de 24 alunos e o professor da disciplina
de Química.

b. Instrumentos de coleta

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados uma entrevista semiestruturada composta por quatro
perguntas com o professor, com o objetivo de obter informações com relação às concepções sobre
atividades experimentais como ferramenta pedagógica em suas aulas e à existência dessas atividades.
Com os alunos tivemos dois momentos: antes da prática foi aplicado um questionário objetivando obter
informações acerca de concepções sobre atividades experimentais e após a prática com relação às
contribuições das aulas práticas na construção do conhecimento em Química e com relação à existência de
práticas em sala de aula.

c. Procedimentos

O professor foi entrevistado no espaço escolar no horário do intervalo. No dia marcado para a atividade, os
alunos responderam ao primeiro questionário antes da realização da prática e no final desta, o segundo.
Após a coleta dos dados, procedemos para o tratamento e análise.

d. Experimento utilizado

Utilizamos como experimento Indicador de ácido – base com o objetivo de discutir a identificação de
substâncias ácidas e básicas utilizadas no cotidiano do aluno por meio de indicador caseiro e suas
principais características organolépticas.

A escolha por este experimento se deu ao fato do professor trabalhar o conteúdo de ácido e bases com os
alunos no período da pesquisa, por utilizar materiais de baixo custo, por muitos alunos terem contato com
essas substâncias em casa e pela facilidade do descarte no final da atividade.

e. Materiais utilizados

5 copos descartáveis;

Água destilada;

Água sanitária;

Sabão em pó;

Vinagre;

Suco de Limão;
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Álcool;

Poupa de uva;

Papel filtro.

f. Preparação do experimento

Foi realizada a diluição de duas poupas de uva em 50 ml álcool para se extrair o extrato, o qual foi
utilizado como indicador caseiro. A água sanitária e o sabão em pó como substâncias básicas. O vinagre e
o suco de limão como substâncias ácidas. Todas foram diluídas em água separadamente na proporção de
1:1. A água foi utilizada como substância neutra.

De acordo com a escala crescente de pH (FELTRE, 2004, p. 228), no primeiro copo colocou-se o suco de
limão, no segundo vinagre, no terceiro a água, no quarto a água sanitária e no quinto o sabão em pó,
após ter realizado a diluição. Em seguida, acrescentamos em cada copo gotas do extrato de uva.
Posteriormente, houve a mudança de cor de casa amostra.

4. Resultados e Discussões

O professor possui formação em Ciências com habilitação em Biologia e leciona há oito anos. Afirmou fazer
uso de atividades experimentais em suas aulas, totalizando duas atividades por mês dependendo dos
conteúdos abordados.

Em relação ao que os alunos entendiam sobre as atividades experimentais e sua ocorrência nas aulas, ao
serem questionados sobre a realização de atividades experimentais nas aulas de Química, 79% dos alunos
afirmaram não haver essas atividades, contradizendo o professor.

Acerca das justificativas dadas pelos alunos a respeito da não realização das atividades experimentais pelo
professor 58% afirmaram que o laboratório não oferece suporte para realização dos experimentos.
Contudo, 29% dizem que o professor não realizar essas atividades por falta de interesse. E os outros 13%
justificam pela falta de tempo.

Questionando-os sobre o que eles entendiam por atividades experimentais, a maioria, 67% afirmaram não
saber definir esse tipo de atividade. Os demais, 33% apresentaram concepções consideráveis como
podemos observar nas falas a seguir:

“Uma forma de identificar as coisas.”

“Experimentar objetos da Química.”

“Quando o professor traz objetos para fazer experiências.”

Fica evidente que, a não articulação entre teoria e prática no ensino de Química de pouco contribuirá para
o desenvolvimento cognitivo dos alunos, conforme afirma Bueno, et al (2003), uma vez que a maioria dos
alunos não conseguiram definir uma atividade experimental.

Após a entrevista e aplicação de questionários houve a realização da prática. O experimento abordado em
sua aula foi sobre indicadores de ácido e base. A receptividade dos alunos ao experimento teve 99% de
aceitação, os quais afirmaram achar muito interessante além de terem gostado muito desse tipo de aula,
em que 67% desses alunos expressaram que o professor deveria realizar experimentos mais vezes em sua
aula.

Em relação à compreensão do conteúdo abordado 71% dos alunos afirmaram a importância da atividade
experimental na compreensão de conceitos como podemos ver nas falas a seguir:
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“Na teoria ele explicou muito bem e o experimento ajudou ainda mais.”

“Com o experimento diferenciamos ácido e base.”

“Aprendi coisas que não tinha aprendido nas aulas normais.”

Vemos aí a importância da experimentação como instrumento indispensável no ensino-aprendizagem,
conforme Monteiro, Perdigão e Dos Santos (2011) afirmam.

No que diz respeito à diferença da aula no qual o professor aplicou o experimento em relação às demais
aulas os alunos afirmaram que:

“A diferença foi que essa aula foi mais interessante que as outras.”

“Muito diferente porque nessa aula ele trouxe experimento para a gente ver.”

“Foi muito diferente das outras. Eu adoro experiências. Acho uma aula muito interessante e nos dá o
prazer de aprender muito mais coisas legais.”

Podemos observar, segundo as respostas dos alunos, que é evidenciada a importância da introdução de
atividades práticas no ensino das ciências, pois a experimentação desperta interesse no aluno, além de
aumentar a capacidade de aprendizagem envolvendo o aluno tornando os temas menos abstratos,
conforme as afirmações de Perdigão e Lima (2010).

E, ainda corroborando com os estudos de Perdigão e Lima (2010), podemos vivenciar a possibilidade de
realizar práticas em sala de aula como mais um recurso para o processo de aprendizagem no ensino de
Química.

5. Conclusão

Entende-se que a prática experimental do ensino da Química instiga a uma formação mais consciente,
fazendo com que a aprendizagem torne-se significativa e que o aluno possa contribuir para sociedade
através dos conhecimentos construídos em sala correlacionados com sua vivência.

No entanto, ainda há um grande distanciamento entre a teoria e a prática, que interfere
consideravelmente na construção do conhecimento Químico necessário para a formação dos futuros
cidadãos. De fato, há práticas que necessitam dos devidos equipamentos de proteção individual – EPI para
segurança tanto dos alunos quanto para o professor. Contudo, nem sempre é preciso de laboratórios para
execução de certas atividades, podendo estas serem realizadas em salas de aula por não oferecer
qualquer risco e para o aluno não ser privado dessas atividades caso a Instituição de Ensino não dispor de
Laboratório.

Dessa forma, fica claro que ainda há muito a se pesquisar para entendermos o porquê de existir tanta
dicotomia entre teoria e prática se há a possibilidade de experimentos serem realizados em salas de aulas
com materiais de baixo custo para melhor aprendizagem no ensino da Química.
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