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RESUMO 

 

Na literatura atual existem várias pesquisas a respeito da importância da Experimentação no 

Ensino de Ciências especialmente em relação as suas contribuições, objetivos, tipos de 

abordagens, concepções e as dificuldades na realização de experimentos. Autores como 

Giordan (1999); Araujo e Abib (2003) e Oliveira (2010) discutem estes aspectos em suas 

pesquisas destacando limites, possibilidades e estratégias para sua aplicação como subsídios à 

prática docente. Esta pesquisa analisa a contribuição da seção de Experimentação no ensino 

de química da Revista Química Nova na Escola (QNEsc), para tornar a experimentação 

presente e significativa nas aulas de Química. Nesse sentido, é apresentado um levantamento 

detalhado de todos os artigos publicados na seção dentre os anos de 2010 até o mês de agosto 

de 2018, incluindo seus autores e principais temas tratados. São experimentos sobre os mais 

variados temas e com diferentes finalidades, desde a de ilustrar fenômenos até a de propiciar a 

reformulação de ideias prévias dos alunos e, muitas vezes, de professores, buscando 

evidenciar as contribuições a respeito da temática, indicar as possíveis abordagens e 

concepções relativas a esse campo de pesquisa. Dos 21 artigos analisados, observou-se um 

menor número de trabalhos com abordagens demonstrativa totalizando 24%, verificacionista 

somando 33% e construtivista somando um total de 43%, inferindo que os alunos parecem 

exercer um papel mais ativo no desenvolvimento das práticas e não sendo apenas o professor 

o realizador das atividades e ou uma simples verificação da teoria. E também foram 

categorizados quanto as concepções, um total de 6 artigos foram classificados como 

Construtivista, 5 foram classificados como Demonstrativa, 7 Empírico- Indutivista e três 

artigos estão classificados como Dedutista- Racionalista. Ao analisar os artigos publicados na 

QNEsc, pode-se perceber uma visão menos tradicional de experimentação, ou seja, uma visão 

de experimentação que leva em conta os conhecimentos prévios dos alunos propiciando 

momentos de reflexão. Com isso podemos afirmar que aos poucos esta visão simplista de 

Ciências, onde a experimentação serve apenas para comprovar teorias e verificar leis está 

enfraquecendo na concepção dos professores, que passam a ter um papel mediador em sala de 

aula. Este pode ser considerado um grande avanço para o Ensino de Ciências.  

 

 
Palavras – Chave: Ensino de química, Experimentação, QNEsc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

In the current literature there are several researches regarding the importance of 

Experimentation in Science Teaching especially in relation to their contributions, objectives, 

types of approaches, conceptions and difficulties in conducting experiments. Authors such as 

Giordan (1999); Araujo and Abib (2003) and Oliveira (2010) discuss these aspects in their 

research highlighting limits, possibilities and strategies for their application as subsidies to 

teaching practice. This research analyzes the contribution of the Experimentation section in 

chemistry teaching of the Journal Química Nova na Escola (QNEsc) to make present and 

significant experimentation in chemistry classes. In this sense, a detailed survey of all the 

articles published in the section between the years of 2010 and August 2018, including its 

authors and main topics are presented. They are experiments on the most varied subjects and 

for different purposes, from the one to illustrate phenomena to the one to propitiate the 

reformulation of previous ideas of the students and, often, of teachers, seeking to show the 

contributions on the subject, to indicate the possible approaches and conceptions regarding 

this field of research. Of the 21 articles analyzed, a smaller number of papers with 

demonstrative approaches totaling 24%, verificationist adding 33% and constructivist totaling 

43% were observed, inferring that the students seem to play a more active role in the 

development of the practices and are not only the teacher the achiever of the activities and or 

a simple verification of the theory. Concepts were also categorized, a total of 6 articles were 

classified as Constructivist, 5 were classified as Demonstrative, 7 Empirical-Inductivist and 

three articles are classified as Dedutista-Rationalist. When analyzing the articles published in 

the QNEsc, one can perceive a less traditional view of experimentation, that is, a vision of 

experimentation that takes into account the previous knowledge of the students providing 

moments of reflection. With this we can affirm that gradually this simplistic view of Sciences, 

where experimentation serves only to prove theories and verify laws is weakening in the 

conception of the teachers, who come to have a mediating role in the classroom. This can be 

considered a breakthrough for Science Teaching. 

 

Key words: Chemistry teaching, Experimentation, QNEsc. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na literatura atual existem várias pesquisas a respeito da importância da 

Experimentação no Ensino de Ciências especialmente em relação as suas contribuições, 

objetivos, tipos de abordagens, concepções e as dificuldades na realização de experimentos. 

Autores como Giordan (1999); Araujo e Abib (2003) e Oliveira (2010) discutem estes 

aspectos em suas pesquisas destacando limites, possibilidades e estratégias para sua aplicação 

como subsídios à prática docente.  

Diante de tais informações já disponibilizadas na literatura, consideramos importante 

ampliar as reflexões sobre as Atividades Experimentais em Química e o modo como a 

entendemos e a utilizamos nos processos de ensino e aprendizagem.  

O presente trabalho estuda a produção do conhecimento sobre experimentação, na 

seção de experimentação no ensino de química da revista Química Nova na Escola (QNSec), 

período 2010-2018. Tem por objetivo categorizar os tipos de abordagens metodológicas e 

concepções de experimentação presentes sobre as atividades experimentais. 

Compreender tais diferenças é fundamental para que não haja deturpação dos 

objetivos centrais que norteiam a experimentação no ensino de química. Para auxiliar na 

compressão e analise das abordagens metodológicas e concepção cabe salientar o conceito 

dessas palavras que de acordo com o Dicionário Básico de Filosofia definimos Concepção 

(lat. conceptio) como sendo uma: 

 I. Operação pela qual o sujeito forma, a partir de uma experiência física, moral, 

psicológica ou social, a representação de um objetivo de pensamento ou conceito. O 

resultado dessa operação também é chamado de concepção. Praticamente sinônimo 

de teoria (ex.: concepção platônica do Estado, concepção liberal da economia etc.). 

2. Operação intelectual pela qual o entendimento forma um conceito (ex.: o conceito 

de triângulo). (JAPIASSÚ e MARCONDES, 2001, p.39). 

Neste sentido, inferimos que, no caso das concepções presentes nas atividades 

experimentais propostas por docentes, terão relações estreitas com as preparações das suas 

ações, com a forma como interagem com os alunos, bem como, com a forma e conteúdo das 

suas reflexões antes e depois da realização das mesmas, compreendendo os tipos abordagem 

como uma forma metodológica como se desenvolve essas atividades experimentais. Isto 

porque não existe nenhum método científico ou metodologia do ensino que não se vincule 

explicita ou implicitamente a uma concepção epistemológica e a uma visão de mundo, pois as 

práticas científicas e pedagógicas são aspectos de uma totalidade maior que é a prática social. 

A palavra metodologia em seu estudo etimológico advém de methodos,  

que significa META (objetivo, finalidade) e HODOS (caminho, intermediação), isto 

é caminho para se atingir um objetivo. Por sua vez, LOGIA quer dizer 

conhecimento, estudo. Assim, metodologia significaria o estudo dos métodos, dos 
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caminhos a percorrer, tendo em vista o alcance de uma meta, objetivo ou finalidade 

(MANFREDI, 1993, p.1).  

 

Atualmente o ensino de Química do ensino médiono Brasil, está muito fragmentado 

nas questões que envolvem teoria o que acaba por dificultar o aprendizado e entendimento 

dos estudantes, pois é muito difícil aproximar os conceitos científicos a realidade que os 

mesmos vivenciam apenas por uma metodologia de memorização de números, símbolos e 

fórmulas (BRASIL, 2006).  

De acordo com a visão de Santos e Schnetzler (1996), consideram que a função do 

ensino de Química é desenvolver a capacidade de tomada de decisão, o que implica a 

necessidade de vinculação do conteúdo trabalhado com o contexto social em que o aluno está 

inserido. Esses autores afirmam que: 

O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão compreende a 

abordagem de informações químicas fundamentais que permitam ao aluno participar 

ativamente na sociedade tomando decisões com consciência de suas conseqüências. 

Isso implica que o conhecimento químico aparece não com um fim em si mesmo, 

mas com objetivo maior de desenvolver as habilidades básicas que caracterizam o 

cidadão: participação e julgamento (SANTOS & SCHNETZLER, 1996, p.29). 

 

Em concordância com essa visão, se faz necessário recorrer a metodologias que 

contribuam para uma aprendizagem de Química que colabore para a concretização desses 

objetivos. Uma desses recursos didáticos que pode trazer essa contribuição é a 

Experimentação. Sendo assim, a experimentação deve fazer parte do contexto escolar e pode 

ser entendida como uma atividade que permite a articulação entre os fenômenos sobre os 

quais se referem aos conceitos.  

Entendemos que quando a experimentação é desenvolvida levando em conta 

aspectos sócio-culturais e econômicos da vida do aluno, os resultados da aprendizagem 

poderão ser mais efetivos, dessa forma, para que a atividade experimental possa ser 

considerada uma atividade com abordagem crítico-dialética, compreendendo a ciência como 

uma construção histórica e um processo contínuo das relações sociais, onde o estudante não 

deve ter uma ação limitada à simples observação ou manipulação de materiais, mas, 

sobretudo, deve conter características de um trabalho científico. 

 A resolução de um problema pela experimentação deve envolver também reflexões, 

relatos, discussões, ponderações, questionamentos, levantamento de hipóteses e explicações 

características de uma investigação científica e não considerar a experimentação 

simplesmente como fator que desperta no aluno o interesse e a motivação pelo aprendizado.  

Segundo Maldaner (2000 apud Binsfeld e Auth, 2006, p. 7): 

[...] muitos professores acabam cedendo às expectativas do senso comum dos alunos 

sobre essa matéria, que concebe a Química como fenômeno espetacular, com 
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explosões multicoloridas, borbulhamentos de líquidos em vidros estranhos, magia de 

transformações espetaculares e inexplicáveis, etc. Estas ideias são reforçadas pela 

mídia, pelos filmes de ficção, pela divulgação de certas práticas alquimistas, jogadas 

na imaginação das pessoas fora do contexto em que elas se deram. Além disso, os 

alunos esperam receber sempre respostas exatas e verdadeiras às questões levantadas 

por terem essa concepção de ciência, igualmente formada no senso comum e não 

problematizada. 
 

Por esse motivo é que muitos profissionais buscam nas aulas experimentais uma 

alternativa que possa demonstrar de forma significativa à importância dessa ferramenta na 

construção do conhecimento. Levando em consideração aos conhecimentos da química que 

podem ser adquiridos no processo das relações sociais do estudante, Cardoso; Colinvaux 

(2000, p. 401) dizem que: 

O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao homem o 

desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, podendo analisar, 

compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano, tendo condições de perceber 
e interferir em situações que contribuem para a deterioração de sua qualidade de 

vida. Cabe assinalar que o entendimento das razões e objetivos que justificam e 

motivam o ensino desta disciplina, poderá ser alcançado abandonando-se as aulas 

baseadas na simples memorização de nomes de fórmulas, tornando-as vinculadas 

aos conhecimentos e conceitos do dia-a-dia do alunado. 

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, ao 

discutirem o papel da experimentação no ensino defendem que as atividades práticas não 

devem se restringir a procedimentos experimentais com ênfase na memorização de 

informações, mas promover momentos de discussão, interpretação e explicação das situações 

experimentais, desenvolvendo nos estudantes compreensão das transformações químicas e sua 

relação com o meio cultural e natural, de maneira a desenvolver competências e habilidades 

para o exercício da cidadania e do trabalho. Segundo Fonseca e Soares (2016). 

A função do ensino experimental está diretamente relacionada com a consciência da 

necessidade de adoção, pelo professor, de uma postura diferenciada sobre como 

ensinar e aprender ciências, sendo que o ambiente escolar é um local apropriado 

para construção de um conhecimento científico, onde o professor seja o mediador 

das ações (p.04).  

Nessa perspectiva devem-se adotar novas ideias onde o professor assuma uma 

postura de mediador do aprendizado, lançando mão de recursos didáticos, como a 

experimentação, para desenvolver habilidades investigativas que propiciam à discussão, 

questionamentos, a elaboração de hipóteses, a interpretação dos dados obtidos e despertando o 

interesse do aluno pela formação e apreensão do conhecimento. 

Segundo o Grupo de Pesquisa em Educação Química do Instituto de Química da 

Universidade de São Paulo Estudos e Normas Pedagógicas – GEPEQ, no ensino de Química, 

a experimentação, tem sua importância justificada no processo de ensino aprendizagem 

quando se considera sua função pedagógica de auxiliar os estudantes na compreensão de 
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fenômenos e conceitos químicos. O ensino de química também tem a função de apresentar ao 

aluno um conceito de Ciência como atividade humana em construção, que leva em conta o 

papel social da Ciência.  

Desde Aristóteles, a experimentação está relacionada com a ideia de que se 

acreditava que homens têm, por natureza, o desejo de conhecer. O pensamento aristotélico 

esteve presente por toda a Idade Média entre aqueles que se propunham aperfeiçoar o 

entendimento sobre os fenômenos da natureza.  

Esta relação com os fenômenos ocorria através dos sentidos elementares do ser 

humano, que orientavam seu pensamento por meio de uma relação natural com o fenômeno 

particular. A realização dos experimentos se dava numa dimensão empírica e teórica na 

ausência de instrumentos de medição, sendo apenas a observação o principal mediador entre o 

sujeito e o fenômeno (GIORDAN, 1999).  

Assim, a constituição do conhecimento científico atual vai além do conhecimento em 

si, envolvendo aspectos socioculturais que interferem diretamente na formação histórica do 

estudante. Com o surgimento da necessidade humana de realizar melhorias em sua vida 

cotidiana a médio e em longo prazo, e em cada momento histórico se apresentou necessidades 

diferentes que precisavam de alguma maneira serem supridas. 

Em Andery (2007) temos uma perspectiva histórica do desenvolvimento humano e 

de suas tradições, trazendo um resumo de diferentes épocas e civilizações que criaram 

métodos para solucionar os problemas de seu tempo. Com suas bases fundamentadas em 

costumes e tradições das antigas civilizações, sendo que essa forma de conhecimento esteve 

presente e atendeu as necessidades de seu tempo histórico. Porém, outras necessidades de 

conhecimento foram surgindo, devido à busca por respostas aos conflitos e mudanças do novo 

tempo.  

É nesse contexto que os seres humanos começam a apresentar maneiras mais 

complexas de se desenvolver socialmente e economicamente, dando origem a novas formas 

de pensar e agir, trazendo a busca por novos conhecimentos, pois a antiga maneira de 

compreender o mundo já não era mais suficiente e não poderia atender aos anseios e 

necessidades dos novos padrões de vida, que englobava um comércio mercantil.  

Além do mais, o processo de construção de conhecimento é algo social, realizado 

entre os seres humanos visando suprir as necessidades atuais. Isso faz com que ele seja 

também histórico, protagonista de um contexto social e econômico. 

O processo de produção da existência humana é um processo social; o ser humano 

não vive isoladamente, ao contrário, depende de outros para sobreviver. Há 

interdependência dos seres humanos em todas as formas de atividade humana; 
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quaisquer que sejam suas necessidades – da produção de bens a elaboração de 

conhecimentos, costumes, valores... -, elas são criadas, atendidas e transformadas a 

partir da organização e do estabelecimento de relações entre os homens. (ANDERY, 

2007, p. 11) 

 

Assim, aos poucos, as organizações sociais e políticas dos homens foram 

substituindo o conhecimento do mito e da tradição pelo o que chamamos de conhecimento 

científico. Essa nova perspectiva exigia que a nova sociedade buscasse outras formas para 

responder as questões que agora se colocavam. Dentre as novas concepções, estava a de que o 

homem poderia construir suas próprias leis e assim também o seu próprio conhecimento. 

(Andery, 2007). 

Com a evolução da tecnologia e o surgimento de novas necessidades, observa-se que 

muitas propostas de ensino de ciências ainda desafiam a contribuição dos empiristas para a 

elaboração do conhecimento, ignorando a experimentação ainda como uma espécie de 

observação natural, como um dos eixos estruturadores das práticas escolares.  Ao serem 

inseridas no contexto escolar, as atividades experimentais tinham por objetivo aprimorar a 

aprendizagem do conteúdo científico, visto que os alunos aprendiam os conteúdos, mas 

tinham dificuldade em aplicá-los e relacioná-los com o mundo real (CARMO; CARVALHO, 

2009). 

 A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma abordagem 

experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de estudo, os fenômenos naturais, mas 

fundamentalmente porque a organização desse conhecimento ocorre preferencialmente nos 

entremeios da investigação. Tomar a experimentação como parte de um processo pleno de 

investigação é uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de 

ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar 

preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas numa perspectiva histórica com 

base nos aspectos sócio-culturais e econômicos da vida do aluno. 

A realidade atual no ensino de química passa por diversos fatores de limitações, na 

forma que vem sendo desenvolvido. De acordo com as Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

Os modelos explicativos foram gradualmente se desenvolvendo conforme a 

concepção de cada época e, atualmente, o conhecimento científico em geral e o da 

Química em particular requerem o uso constante de modelos extremamente 

elaborados, assim, em consonância com a própria história do desenvolvimento desta 

ciência (BRASIL, 2006, pág. 87). 
 

Diante das considerações apresentadas podemos inferir que a experimentação 

conquistou um espaço privilegiado na proposição de uma metodologia cientifica pautada na 
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racionalização e de reflexão de fenômenos observados e não só pela assimilação de 

pensamento característico como a indução e a dedução, pois na experimentação suas hipóteses 

podem ser confirmadas ou não. A maior das barreiras no aprendizado de Química é a 

dificuldade do aluno em correlacionar os conceitos teóricos vistos em aulas com o seu 

cotidiano, a abstração desses conceitos eleva a resistência à disciplina. Frente a tal contexto 

faz-se necessário mudanças nas metodologias empregas pelos docentes de química. Segundo 

SANTANA et. al. (2004): 

As propostas mais inerentes, para o ensino de Química, têm como um dos 

pressupostos a necessidade do envolvimento ativo dos alunos nas aulas, em um 

processo interativo, professor aluno, em que as concepções conceituais dos alunos 

sejam contempladas. Isso significa criar oportunidades para que eles expressem 

como vêem o mundo, como entendem os conceitos, quais são as suas dificuldades. 

(p.única). 

 

Nesse contexto, as aulas planejadas de Química, baseadas nos estudos especializados 

em que se utilizam as atividades experimentais deveriam despertar e manter o interesse dos 

alunos, envolvê-los em investigações científicas, desenvolver a capacidade de resolver 

problemas, compreender conceitos básicos, formular e elaborar métodos para investigar e 

resolver problemas individualmente ou em grupo; analisar cuidadosamente os resultados e 

significados de pesquisas, voltando a investigar quando ocorrem eventuais contradições 

conceituais,  compreender como são elaboradas e testadas as hipóteses e teorias, além de 

permitir que os alunos tenham contato direto com os fenômenos manipulando os materiais e 

equipamentos de forma ativamente. 

Por esse ângulo, de acordo Krasilchik (2005), a experimentação, assumem 

importância fundamental no processo de ensino aprendizagem, quando contribui para que os 

alunos aprendam através do estabelecimento de inter-relações entre os saberes teóricos e 

práticos inerentes aos processos do conhecimento escolar em ciências. 

A partir de observações feitas durante o meu Estágio Supervisionado I e II no curso 

de Licenciatura em Química, em Feiras de Iniciação Cientifica e durante o tempo que foi 

bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID/CAPES), notei 

que as escolas estaduais do município Catu-BA, não dispõem de uma gama de recursos 

didáticos para trabalhar com esta ciência, mesmo assim, existem trabalhos desenvolvidos 

utilizando o recurso da experimentação com materiais alternativos de forma demonstrativa e 

para comprovação da teoria, utilizando diversos conteúdos e com referencias pautadas nos 

artigos da revista QNEsc. 

Diante disso, escolhemos a revista QNEsc pelo fato de ser um periódico da área de 

Ensino de Química, que apresenta como proposta subsidiar o trabalho, a formação e a 
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atualização da comunidade, suscitando debates e reflexões sobre o ensino e a aprendizagem. 

Além deste aspecto a revista está classificada na área de ensino como B1, segundo o 

Qualis2018 do Sistema de Avaliação e Qualificação da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes) e seus acervos são de acesso público gratuito e digital. E o 

critério de seleção dos artigos a serem analisados foi à abordagem sobre a experimentação. 

Observando esta situação e visando a importância da experimentação, esta pesquisa 

se desenvolveu baseado na seguinte questão problema: Quais os tipos de abordagens 

metodológicas e concepções de experimentação presentes nas produções científicas 

publicados na seção de experimentação no Ensino de Química da revista Química Nova na 

Escola, sobre as atividades experimentais no período 2010-2018? 

Consideramos que a experimentação durante as aulas, não é importante apenas por 

despertar o interesse pela ciência nos estudantes, mas também por inúmeras outras razões, 

principalmente para compreensão dos fenômenos que regem as transformações que ocorrem 

no seu cotidiano. Portanto a prática experimental tem um papel mais amplo do que se espera, 

pois desenvolve nos estudantes maior interesse, além de desenvolver habilidades e 

competências que não era visualizada nas aulas teóricas, auxiliando no desenvolvimento do 

processo de ensino aprendizagem dos mesmos.  

Diante do exposto, o objetivo da pesquisa consiste em analisar artigos publicados na 

revista Química Nova na Escola (QNEsc) no período de 2010 a agosto de 2018 dentro da 

seção de Experimentação no Ensino de Química, a fim de categorizar as diferentes 

concepções de experimentação e abordagens metodológicas  presentes nas publicações deste 

periódico, sobre as atividades experimentais e suas implicações no ensino de Química, 

buscando compreende-la e caracterizá-la.  

Primeiramente, fez-se o levantamento de todos os artigos presentes na seção 

Experimentação no Ensino de Química da Revista QNEsc, durante os anos de 2010 a agosto 

de 2018. Posteriormente, selecionamos os artigos que versavam sobre experimentação na 

educação básica, em que foram analisados os títulos e os resumos relacionados à temática 

estudada, para assim proceder à análise e a categorização das abordagens e concepções 

presentes sobre experimentação.  

Definir uma metodologia de pesquisa não é uma tarefa fácil, pois exige critérios e 

métodos bem definidos e deve estar em acordo com os objetivos do projeto. Assim, o trabalho 

se constitui em uma pesquisa qualitativa, mas também se utilizará de contribuições 

quantitativas, entendendo, como Minayo (1994) que “o conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois, a realidade abrangida por 
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eles interage dinamicamente excluindo qualquer dicotomia” (p. 22). Entende-se que a 

utilização dos dados quantitativos servirá de fundamentação para os conhecimentos 

produzidos tornando a pesquisa mais rica e consistente. 

A respeito do objeto investigado e das opções teóricas, a pesquisa qualitativa prima 

pelos resultados os mais fidedignos possíveis. Em relação aos objetivos gerais trata-se de uma 

pesquisa descritiva e quanto aos procedimentos técnicos classifica-se em pesquisa 

bibliográfica, destacando as contradições entre as diversas concepções e abordagens do uso da 

experimentação.  

O caminho metodológico desta pesquisa teve como base o método da Análise Textual 

Discursiva referenciado nos estudos de Moraes e Galiazzi, (2013). Esta metodologia decorre 

de etapas extremamente detalhadas e requer atenção do pesquisador em cada etapa do 

processo. De acordo com os autores a “Análise textual discursiva corresponde a uma 

metodologia de análise de dados e informações de natureza qualitativa com a finalidade de 

produzir novas compreensões sobre os fenômenos e discursos”. (p. 7). 

Na primeira etapa foi realizada a unitarização, que corresponde ao fato dos textos 

serem organizados em unidades de significado, através da seleção e fragmentação dos artigos, 

isto nada mais é, do que a coleta das informações presentes nos artigos. A fim de evidenciar 

compreensões e sentidos que possam ser pertinentes para compreender esta pesquisa no 

Ensino de Química, associado à temática experimentação. Como critério de seleção, adotamos 

o uso das seguintes expressões ou palavras no título, no resumo e/ou entre as palavras-chave: 

experimentação, experiência, atividade experimental, ensino de química, ensino de ciências, 

experiência didática, sistemas experimentais, experimento simples, experimento e aula 

experimental. 

Na segunda etapa, foi feita a categorização estabelecendo relações com as possíveis 

semelhanças e as classificações sobre o que possuem em comum, de forma a alcançar 

compreensões construídas no processo de análise. 

Para a análise documental dos artigos presentes na seção Experimentação no Ensino 

de Química da QNEsc durante os anos de 2010 a agosto de 2018, que se enquadraram nos 

critérios de seleção já mencionados, utilizou-se as categorias propostas por Rosito (2003) e 

Rosa; Rosa (2010 para as concepções de experimentação, e Araújo e Abib (2003), para os 

tipos de abordagens da experimentação.  

Na terceira etapa foram produzidos os metatextos de forma a alcançar compreensões 

para a investigação proposta, sendo movimento de constante mudança, conforme a 

interpretação dos dados e descrição dos elementos que se formam na elaboração de textos. 
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Para alcançar o objetivo proposto a pesquisa foi dividida nas seguintes etapas: A 

primeira corresponde à construção do referencial teórico. A segunda diz respeito à definição 

dos procedimentos metodológicos adotados, justificando a escolha do estudo bibliográfico. A 

terceira trata da análise e discussões dos resultados referentes aos artigos científicos e a 

categorização das contribuições e abordagens das atividades experimentais e. A quarta que se 

refere às considerações finais. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 A Importância da experimentação no ensino de ciências/química 

 A experimentação é uma atividade fundamental no ensino de Química que tem sua 

importância justificada através de diversas pesquisas já citada no texto anteriormente. Na 

visão dos professores brasileiros, a experimentação nas aulas de química, traz muitos 

proveitos para o processo de ensino e aprendizagem dentre eles: a comprovação de teorias, a 

facilidade na compreensão dos conteúdos, o despertar da curiosidade dos alunos (ARRUDA 

& LABURÚ, 1998);  o aumento significativo na aprendizagem dos alunos (GIORDAN, 1999) 

e uma melhor aprendizagem dos conteúdos (GALIAZZI et al, 2001). 

 O ensino de ciências/química propõe uma relação entre conhecimento científico e 

conhecimento empírico, entre a teoria e a prática e entre professor e estudante.  Essas relações 

evidenciam que a disciplina Química sendo uma ciência experimental, de comprovação 

científica, articulada a inferências teóricas, deve ter compreensão que a utilização de 

atividades experimentais seja difundida como uma grande estratégia didática para o processo 

de ensino e aprendizagem.  

A importância da experimentação e a realização de atividades experimentais que 

propiciam à discussão, questionamentos, a elaboração de hipóteses, a interpretação dos dados 

obtidos e despertando o interesse do estudante pela formação crítica e social resultando na 

apreensão do conhecimento está ressaltada nas Orientações Curriculares Estaduais Para o 

Ensino Médio do Estado da Bahia, (2005, p.26): 

A experimentação faz parte da vida, na escola ou no cotidiano de todos nós. Assim, 

a idéia de experimentação como atividade exclusiva das aulas de laboratório, onde 

os alunos recebem uma receita a ser seguida nos mínimos detalhes e cujos resultados 

já são previamente conhecidos, não condiz com o ensino atual. As atividades 

experimentais devem partir de um problema, de uma questão a ser respondida. Cabe 

ao professor orientar os alunos na busca de respostas. As questões propostas devem 
propiciar oportunidade para que os alunos elaborem hipóteses, testem-nas, 

organizem os resultados obtidos, reflitam sobre o significado de resultados 

esperados e, sobretudo, o dos inesperados, e usem as conclusões para a construção 

do conceito pretendido. Os caminhos podem ser diversos, e a liberdade para 
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descobri-los é uma forte aliada na construção do conhecimento individual. As 

habilidades necessárias para que se desenvolva o espírito investigativo nos alunos 

não estão associadas a laboratórios modernos, com equipamentos sofisticados. 

Muitas vezes, experimentos simples, que podem ser realizados em casa, no pátio da 

escola ou na sala de aula, com materiais do dia-a-dia, levam a descobertas 

importantes. 

 

A realização de experimentos em Química é considerada uma excelente ferramenta 

para que o aluno concretize o conteúdo e possa estabelecer relação entre a teoria e a prática. 

As atividades experimentais, não devem ser consideradas como uma prática pela prática, de 

forma utilitária e sim uma prática transformadora, adaptada à realidade social do estudante e 

consequentemente do âmbito escolar, com objetivos e finalidades bem definidos, ou seja, a 

verdadeira efetivação da prática pedagógica.  

Sendo assim, podemos perceber que as atividades experimentais possibilitam 

alcançar os objetivos curriculares propostos pelos professores tanto, como adquirir 

conhecimento científico, aprender os processos e métodos das ciências e compreender que as 

aplicações da ciência podem ser alcançadas mais facilmente. No entanto, alguns professores 

reconhecem os benefícios das atividades experimentais, mas levanta alguns problemas 

desafiadores no que diz respeito à realização destes experimentos. 

A problemática no tocante à experimentação, principalmente no ensino médio, que 

acrescidas das limitações quanto ao espaço físico e de materiais, bem como das dificuldades 

por parte dos professores para a realização de atividades experimentais e que na sua grande 

maioria não são formados nesta área, e com isso, acabam quase que inviabilizando esse tipo 

de atividade na escola.  

Há os professores que se aventuram a realizar atividades experimentais em suas 

aulas, mesmo em caráter demonstrativo, alguns com certa dificuldade e outros com maior 

discernimento. Têm, ainda, aqueles que não realizam experiências, em que o discurso está 

centrado na carência de materiais, excessiva carga horária de trabalho semanal, muitos 

estudantes por turma, má remuneração, falta de habilidades na manipulação dos equipamentos 

e assim parece que os exime da responsabilidade desse tipo de prática pedagógica, e não 

fazem esforço algum para que possam realizá-la. 

 Os professores lamentam a carência de condições para trabalharem a 

experimentação, referindo-se ao número excessivo de alunos nas turmas, à carga horária 

reduzida e inadequação da infraestrutura. Contudo, é possível acrescentar aqui mais uma 

carência: a falta de clareza sobre o papel da experimentação na aprendizagem dos alunos, 

sendo esta a primordial dificuldade dos professores para justificar a ausência de realização de 

atividades experimentais no ensino de ciências/ química. 
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No entanto, alguns professores, que as aplicam com frequência as atividades 

experimentais em suas aulas desconhecem muitas das possíveis contribuições e abordagens 

das mesmas para o ensino de ciências ou, conforme ressaltam Galiazzi e colaboradores 

(2001), eles têm visões equivocadas sobre suas finalidades no contexto escolar. 

Referente às dificuldades dos professores de Química quanto à experimentação, 

Machado e Mól (2008, p.57), enfatizam que:  

Muitos professores não utilizam a experimentação com a freqüência que gostariam, 

por não terem desenvolvido um bom domínio de laboratório durante a formação 

inicial. Isso porque grande parte das atividades realizadas na graduação tem caráter 

de comprovação das teorias, não atendendo a características citadas anteriormente. 
Dessa forma, não qualificam adequadamente os licenciandos para o magistério.  

A utilização de experimentos como ponto de partida, para desenvolver a 

compreensão de conceitos, é uma forma de levar o estudante a participar de seu processo de 

aprendizagem. Sendo assim, o mesmo, deve sair de uma postura passiva e começar a perceber 

e a agir sobre seu objeto de estudo, tecendo relações entre os acontecimentos do experimento 

para chegar a uma explicação causal acerca dos resultados de suas ações e/ou interações.  

De acordo com as diversas leituras nos artigos científicos publicados no periódico 

QNEsc na seção de Experimentação no Ensino de Química nos últimos 8 anos dentro da área 

de Ciências da Natureza e suas Tecnologias são utilizadas diversas terminologias associadas à 

experimentação no contexto escolar principalmente na área de Química, dentre elas estão: 

experimentação, experiência, atividade prática, atividade experimental e aula prática.  

Observando os trabalhos de Matos e Morais (2004) temos que: 

Existe um elevado número de termos usado como significado semelhante ao 

“trabalho experimental”: Por exemplo, “trabalho laboratorial”, “trabalho prático”, 

“atividades laboratoriais”, “atividades prática”, “atividades experimentais”, 
“experiências laboratoriais”. (MATOS e MORAIS, 2004, P. 05). 

Tendo em vista as diversidades dos termos, antes de descrever sobre as diversas 

contribuições e abordagens atribuídas as atividades experimentais, faz-se necessário definir as 

diferentes terminologias utilizadas no ensino de Química. No entanto torna-se oportuno 

definirmos os que encontramos no nosso referencial teórico baseado na literatura da área 

ressaltando aqueles utilizados em nossa pesquisa. Segundo Guimaraes, “a experimentação 

pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a 

contextualização e o estimulo de questionamentos por investigação”. (2009, pág. 198). Já Para 

Rosito (2008, p. 196), experiência é considerada como “[...] um conjunto de conhecimento 

individuais ou específicos que constituem aquisições vantajosas acumuladas historicamente 

pela humanidade”.  
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Experimento faz referência a um “[...] ensaio científico destinado à verificação de um 

fenômeno físico”. E experimentação é responsável pela verificação de hipóteses obtidas 

através de experimentos e que podem promulgar uma lei experimental. Desse modo, o 

experimento também pode ser entendido como “um teste, que pode possuir diferentes 

objetivos: demonstrar uma verdade, examinar a validade de uma hipótese, apontar soluções 

para um problema ou ajudar a compreender um conceito” (MORAES; BORGES, 1998, p.30-

31). 

Acredita-se que as discussões de tais aspectos da experimentação no ensino de 

ciências são importantes para que os professores em formação inicial ou em formação 

continuada possam (re)pensar sua prática pedagógica de forma mais crítica, com critérios 

mais definidos e, então, fazer escolhas mais conscientes quanto à implementação de aula 

prática no contexto escolar. 

Na visão de Nascimento e Ventura, (2003) a aula prática é uma sugestão de 

estratégia de ensino que pode contribuir para melhoria na aprendizagem de Química. A 

ausência de atividades experimentais é apontada tanto por professores tão quanto por alunos 

do ensino médio como sendo um dos principais motivos de deficiência no ensino de Química, 

pois, além dos experimentos facilitarem a compreensão do conteúdo, as aulas tornam-se mais 

dinâmica sendo uma alternativa metodológica que contribuem de forma eficiente no processo 

de aprendizagem. Segundo (ALMEIDA, et al., 2008,p.2). 

A aula prática é uma maneira eficiente de ensinar e melhorar o entendimento dos 

conteúdos de química, facilitando a aprendizagem. Os experimentos facilitam a 

compreensão da natureza da ciência e dos seus conceitos, auxiliam no 

desenvolvimento de atitudes científicas e no diagnóstico de concepções não-

científicas. Além disso, contribuem para despertar o interesse pela ciência. 

A atividade experimental deve oferecer condições para que os alunos possam 

levantar e testar suas ideias e suposições sobre os fenômenos científicos que ocorrem no seu 

entorno. As aulas práticas bem planejadas contribuem para compreensão dos fenômenos 

químicos, no processo de ensino aprendizagem. Neste contexto, as aulas práticas entram como 

um recurso a mais, uma proposta metodológica alternativa e interessante, algo que agregará 

aos alunos novos conhecimentos, de forma dinâmica e prazerosa.  

Além disso, utilizar a experimentação como metodologia para o ensino de Ciências 

vem ao encontro com as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que 

orientam a observação e experimentação como estratégias para buscar informações em um 

contexto de problematizações. Brasil (2000). Estas observações sugerem a necessidade da 

elaboração de atividades pré e pós-aulas práticas, fazendo com que os discentes explicitem 
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suas ideias e expectativas, e discutam o significado de suas observações, resultados e 

interpretações obtidas, estabelecendo um parâmetro com as previsões feitas anteriormente. 

Para muito mais do que apenas orientar, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Básica determinam que: 

As práticas pedagógicas devem ocorrer de modo a não fragmentar a criança nas suas 

possibilidades de viver experiências, na sua compreensão do mundo feita pela 

totalidade de seus sentidos, no conhecimento que constrói na relação intrínseca entre 

razão e emoção, expressão corporal e verbal, experimentação prática e elaboração 

conceitual. Brasil (2013 p.91). 

 

Sendo assim as atividades experimentais devem propiciar aos discentes imagens 

reais de fenômenos importantes para a compreensão dos conceitos científicos, encontrando 

práticas que evitem a fragmentação no processo de ensino aprendizagem, criando 

possibilidades para compreensão de mundo em sua totalidade.  

De acordo com o trecho do PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais): 

As atividades práticas não devem se limitar a nomeações e manipulações de 

vidrarias e reagentes, sendo fundamental que se garanta o espaço de reflexão, 

desenvolvimento e construção de ideias, ao lado de conhecimentos de 

procedimentos e atitudes. O planejamento das atividades práticas deve ser 

acompanhado por uma profunda reflexão não apenas sobre sua pertinência 

pedagógica. (MEC, 2002, p.55). 

Pressupõe-se, que os professores, ao planejarem as aulas, tenham em mente o que 

está objetivado no Plano Político Pedagógico da escola, sendo muito mais que uma lista de 

conteúdos a ser seguida em um dado período de tempo apesar de que em algumas escolas o 

professor já recebe o planejamento para a disciplina todo preenchido, simplesmente para ser 

executado, no entanto, o plano da disciplina deve revelar uma concepção de educação cujos 

conteúdos propostos estão articulados entre si e com as outras áreas do conhecimento, com 

ênfase no desenvolvimento de competências e habilidades, possibilitando ao estudante uma 

vivência na qual os conhecimentos estão integrados e favorecem a construção de sua 

cidadania. 

As atividades experimentais no contexto escolar devem privilegiar o caráter 

investigativo favorecendo a compreensão das relações conceituais da disciplina, permitindo 

que os alunos manipulem objetos, ideias, e discutam significados entre si e com o professor, 

durante a aula, tornando - se uma oportunidade que o sujeito tem de retirar de sua atividade as 

consequências que lhe são próprias e aprender com erros tanto quanto com os acertos. Para 

Fonseca e Soares, (2016.p. 05). 

As atividades experimentais são estratégias tidas como fundamentais para o Ensino 

de Ciências desde sua origem por sua natureza investigativa, pois auxiliam a 

aprendizagem de conceitos científicos, facilitando aos estudantes interpretações, 

discussões e confrontos de opiniões. 
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Desse modo, é possível constatar que o uso da experimentação como estratégia de 

ensino da Química tem sido alvo de inúmeras pesquisas nos últimos anos, havendo extensa 

bibliografia em que diferentes autores analisam a importância e as vantagens de se introduzir 

atividades experimentais nas aulas desta disciplina. No entanto, a forma de abordagens e os 

meios com que a experimentação é utilizada diferem significativamente nas propostas 

investigadas, de modo que os trabalhos de diferentes autores apontam para diversas 

tendências no uso desta estratégia. Sendo assim, após a definição dos termos utilizados como 

sinônimos na utilização das aulas experimentais reconhece-se que a utilização desses termos 

no ensino de Química, podem apresentar diferentes finalidades. 

De acordo com Giordan (1999) é de conhecimento dos professores que a 

experimentação tem a capacidade de despertar o interesse dos alunos e é comum ouvir dos 

mesmos que ela promove o aumento da capacidade de aprendizagem, pois a construção do 

conhecimento científico e a formação do pensamento crítico necessitam de uma abordagem 

experimental pautada no desenvolvimento de atividades investigativas. 

Em busca de mudanças nesse quadro, nos últimos anos, um grande número de 

pesquisadores tem se dedicado em estudar e compreender especificamente qual é realmente o 

papel das atividades experimentais, quais as formas de abordá-las em sala de aula e quais as 

estratégias que favoreçam sua aplicação.  

Se por um lado estudos dessa natureza têm demonstrado os esforços dos estudiosos 

da área em contribuir para a melhoria das atividades experimentais no ensino de Química, por 

outro lado muitos aspectos dessa prática pedagógica ainda aparecem passivos de discussões. 

De fato, segundo Araújo e Abib (2003), a experimentação vem sendo proposta e discutida na 

literatura de forma bastante diversa quanto ao significado que tais atividades podem assumir 

no contexto escolar. Esses autores alertam também para o fato de que, 

[...] apesar da pesquisa sobre essa temática revelar diferentes tendências e 

modalidades para o uso da experimentação, essa diversidade, ainda pouco analisada 

e discutida, não se explicita nos materiais de apoio aos professores. Ao contrário do 

desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros didáticos disponíveis para 

auxílio do trabalho dos professores consiste ainda de orientações do tipo “livro de 

receitas”, associadas fortemente a uma abordagem tradicional de ensino [...]. 

(ARAÚJO; ABIB, 2003, p.177) 

 
 

 2.2 Bases Epistemológicas de Ciências 

 

 Assim, é importante trazer a reflexão do que é o conhecimento científico e como ele 

estabelece diferentes relações sociais. Compreender que todo conhecimento surge de um 
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contexto histórico e exerce funções sociais e nos ajuda a assimilar os impactos gerados 

durante o processo de construção do conhecimento científico.  

Todo conhecimento traz em si concepções de mundo e de ciência na sua produção e 

em quem os produz. Dessa maneira, a ciência é construída pelo fazer humano nas suas 

inúmeras descobertas e realizações, construída e sistematizada ao longo dos anos. Todo fazer 

científico envolve métodos e teorias criadas e/ou utilizadas, e é justamente compreender como 

foram criados esses métodos e em que se basearam para chegar a veracidade dos resultados, 

bem como algumas maneiras são privilegiadas em detrimento de outras é essencial para a 

compreensão do conhecimento produzido. 

Há várias correntes metodológicas e epistemológicas de como o conhecimento é 

formado, e em cada uma delas temos o que seria considerado “uma ciência de excelência”. 

Devido às mudanças históricas e culturais, a ciência, como objeto político que também o é, 

possui diferentes concepções.  

Dentre essas perspectivas, Sánchez Gamboa (2008) destaca três bases 

epistemológicas que têm predominado e exercido grande influência no universo científico: a 

empírico-analíticas, fenomenológico-hermenêuticas e crítico-dialéticas. Cada uma destas 

indicam as bases de como o conhecimento deve ser construído e constituído para que tenha 

validade. As relações entre sujeito e objeto estão caracterizadas de maneiras diferentes em 

cada concepção. “A ciência empírico-analítica centraliza o processo no objeto, a 

fenomenologia no sujeito, a dialética no processo. Uma pretende a "objetividade", a outra, a 

"subjetividade" e a terceira a "concretude"” (SÁNCHEZ GAMBOA, 2008, p.57). 

A base epistemológica denominada empírico-analítica é uma abordagem que 

privilegia aspectos quantitativos e se utiliza de dados estatísticos. Afirma que a ciência é um 

conhecimento racional dedutivo e demonstrativo como a matemática, portanto, capaz de 

provar a verdade necessária e universal de seus enunciados e resultados, sem deixar qualquer 

dúvida possível.  

Esse grupo se insere em um quadro mais tradicional de pesquisa, onde de origem 

normalmente são empíricos. Sua abordagem segue procedimentos baseados nas ciências 

naturais e tratam o objeto como um todo previamente delimitado, privilegiam autores 

clássicos do positivismo e da ciência analítica; seu fundamento teórico aparece em forma de 

revisões bibliográficas sobre o tema objeto de estudo, privilegia a definição de "constructos", 

variáveis, lista de termos utilizados para garantir um único sentido e limitar a interpretação 

aos parâmetros "objetivos" da linguagem formal utilizada (SÁNCHEZ GAMBOA, 2008, 

p.54-55).  
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As experiências científicas são realizadas apenas para verificar e confirmar as 

demonstrações teóricas e não para produzir o conhecimento do objeto, pois este é conhecido 

exclusivamente pelo pensamento.  

Os outros dois grupos, diferentemente do anterior destacam as críticas e a 

necessidade de que a investigação revele e denuncie as ideologias subjacentes ou ocultas, 

decifram os pressupostos implícitos em discursos, textos, leis, comunicações, ou expressam as 

contradições, os conflitos, os interesses antagônicos, etc. (Sánchez Gamboa, 2008). No 

entanto, essas abordagens não são homogêneas em si, apresentando distinções fundamentais.  

A abordagem fenomenológica também se diferencia pela maneira como trata e 

compreende a ciência. Nessa abordagem os fenômenos estudados são compreendidos em suas 

diferentes manifestações. Sua análise se dá na interpretação, procurando partes ocultas no seu 

objeto, não o aceitando como único e acabado, mas como um fenômeno que pode 

desencadear interpretações. Já a abordagem crítico-dialética, compreende a ciência como uma 

construção histórica e um processo contínuo das relações sociais. Ela parte do objeto de 

pesquisa como o real, porém, não deixa de lado questões abstratas que influenciam na 

realidade (ANDRADE, 2015, p. 35). 

Concebe-se a fenomenologia como o estudo dos fenômenos em si mesmos, 

independentemente dos condicionamentos exteriores a eles, cuja finalidade é apreender sua 

essência que é a estrutura de sua significação. Ao contrário da ciência empírico-analítica, a 

fenomenologia não confia na percepção imediata do objeto, pois está só nos proporciona as 

aparências. Entretanto, a partir delas, é possível, através da interpretação, chegar a descobrir a 

essência dos fenômenos. 

Já as abordagens dialéticas revelam a historicidade do fenômeno e suas relações em 

nível mais amplo situam o problema dentro de um contexto complexo, e, ao mesmo tempo, 

estabelece e aponta as contradições possíveis dentre os fenômenos investigados. O processo 

do conhecimento parte do real objetivo percebido através de categorias abstratas para chegar à 

construção do concreto no pensamento. (Sánchez Gamboa, 2008). Assim, se fôssemos tentar 

resumir de maneira bastante sucinta cada uma dessas três bases epistemológicas, poderíamos 

dizer: 

que a concepção analítica tem a causalidade como eixo da explicação científica, a 

fenomenologia-hermenêutica têm a interpretação como fundamento da compreensão 

dos fenômenos, a dialética considera a ação como a categoria epistemológica 

fundamental. (SÁNCHEZ GAMBOA, 1989, p.102). 

 

As relações entre sujeito e objeto estão caracterizadas de maneiras diferentes em 

cada concepção. O sujeito que vê o mundo e o compreende, de acordo com as suas 
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significações necessita decifrá-lo diante de um objeto ou fenômeno que está posto. Diante 

disso, a maneira de como construir essa explicação se transforma de acordo com o 

entendimento e necessidades humanas. (Ibidem). 

Quadro1: Síntese das bases epistemológicas. 

 
BASE 

EPISTEMOLÓGICA 

 

CONCEPÇÃO CIENTÍFICA 

 

Empírico-analíticas Baseia-se no positivismo de Auguste Comte (1978-1857), no qual se acredita que 

não há envolvimento do indivíduo na pesquisa, prevalecendo somente o objeto de 
análise, pautado na objetividade. 

 

Fenomenológico-

hermenêuticas 

 

Têm como fundador o filósofo Edmund Husserl (1859-1938), que acredita na 

interpretação dos fenômenos. Vê o objeto de pesquisa como inacabado e 

possuidor de partes ocultas que devem ser interpretadas. 
Crítico-dialético 

 

Com origem nos pensadores de cunho marxista, vê a ciência como uma 

construção histórica, no qual o homem é o agente principal capaz de transformá-

la. 

 

Fonte: Sistematização das idéias principais do livro SÁNCHEZ GAMBOA. S. Pesquisa em Educação: métodos 

e epistemologias. Chapecó, SC: Argos, 2008, apud (ANDRADE, 2015, p. 61). 
 

O autor problematiza essa questão, trazendo alguns pressupostos que podem 

interferir na produção do conhecimento, principalmente na maneira como é estabelecida a 

relação entre o sujeito que realiza a pesquisa e objeto que se pretende analisar,  

os pressupostos se referem às maneiras de abstrair, conceituar, formalizar, classificar 

e generalizar, ou em termos gerais, as maneiras de conceber o objeto e de 

estabelecer as relações com o sujeito. Em cada enfoque epistemológicos e tem uma 

maneira especial de conceber os processos lógicos necessários para construir o 

objeto do conhecimento. Entretanto, em cada enfoque se definem formas de 

delimitar os campos de observação, de tratar informações, de elaborar seqüências 

lógicas e de construir uma interpretação sobre a realidade observada. Isto nos leva a 

descobrir diferentes maneiras de relacionar o sujeito com o objeto (GAMBOA, 
2008, p. 80). 

 

Como todo conhecimento, a ciência é realizada por sujeitos imersos em contextos 

sociais e realidades das mais variadas, o que faz com que ela traga consigo a visão de mundo 

de quem a produziu, com suas expectativas e necessidades. A pesquisa não está isolada das 

influências históricas e sociais de cada época, e acaba trazendo esses reflexos naquilo que 

produz. Portanto, a produção do conhecimento é uma via de mão dupla que contém sujeito e 

objeto de estudo e que estabelecem entre si uma relação única. Ao estabelecer tal tipo de 

classificação para o conhecimento, temos que necessariamente examinar de acordo com 

aquilo que acreditamos ser o melhor processo e o mais avançado do conhecimento científico. 

Porém, historicamente, ao analisar a conjuntura da produção intelectual, é possível observar 

que ela não é tão retilínea e consensual como parece.  
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A base dialética se caracteriza como categoria mais ampla, a visão de mundo é um 

pressuposto fundamental que elucida a lógica das várias abordagens e se relaciona com as 

visões de história, de homem, de sujeito, objeto, ciência, etc. Isto porque não existe nenhum 

método científico ou metodologia do ensino que não se vincule explicita ou implicitamente a 

uma concepção epistemológica e a uma visão de mundo, pois as práticas científicas e 

pedagógicas são aspectos de uma totalidade maior que é a prática social. 

Tentar compreender as concepções de experimentação no ensino de química 

existentes em cada um dos artigos publicados na revista QNEsc, e consequentemente, isso nos 

ajudará a compreender as concepções de ciência embutidas nesta produção. 

 

  2.3 Concepções de Experimentação no ensino de Química 

 

Quando se fala em Experimentação no Ensino de Química, muitas vezes o que vêm à 

lembrança é a utilização de laboratórios e a realização do que muitos acreditam ser uma 

diversão, com a presença de reações com explosões ou até mesmo a presença de muitas cores. 

Porém, a experimentação para Rosa; Rosa (2010) vai além da simples motivação, e destaca 

que esta metodologia apresenta várias formas de se desenvolver a partir de quatro concepções:  

     2.3.1 Demonstrativa  

 A concepção demonstrativa apresenta como propósito à comprovação de algo já 

estabelecido, impossibilitando assim a construção do conhecimento científico, o resultado 

final era motivacional sem nenhum indício que aprimorava o processo de ensino 

aprendizagem apresentando assim uma ciência como sendo imutável e com verdades 

absolutas.  

Na concepção demonstrativa, Rosito (2003) afirma que, 

As atividades práticas são voltadas à demonstração de verdades estabelecidas. Estas 

atividades geram crença nas ciências e geralmente não permitem compreender a sua 

construção, nem tampouco contribuem para a visualização no seu todo. Por trás 
desta idéia de demonstração encontra-se implícita com freqüência, a idéia de 

existência de verdades estabelecidas. (ROSITO, 2003, p. 200). 

 

2.3.2 Empírico-Indutivista: 

Na visão de Rosa e Rosa (2010), a concepção empírico-indutivista segue regras 

estabelecidas pelo método cientifico e consiste na obtenção do conhecimento científico por 

meio de observações e do uso do método indutivo. Nesta concepção, semelhante à 
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Demonstrativa, o conhecimento científico é composto por verdades absolutas e que não 

podem ser questionadas. Desta forma, o ensino orientado dentro desta concepção pode,  

Desvalorizar a criatividade do trabalho cientifico, conduzindo os alunos a aceitar o 
conhecimento cientifico como um conjunto de verdades definitivas e 

inquestionáveis, além de desenvolver rigidez e intolerância em relação a opiniões 

diferentes. (ROSITO, 2003, p. 200). 

                2.3.3 Dedutivista-Racionalista: 

 

Partem das hipóteses que direcionam as experimentações. E entende que a 

experimentação e a observação por si só não constroem conhecimento. Apostando na 

valorização da construção do conhecimento científico, sendo este mutável e, assim sendo, 

passível de reformulações.  

Segundo Perius; Hermel e Kupske (2013), “as atividades são orientadas por 

hipóteses derivadas de uma teoria, assim o conhecimento é gerado pela observação e 

experimentação impregnadas por pressupostos teóricos, não sendo considerada uma verdade 

definitiva, ao contrário das concepções anteriores” (p. 06). 

               2.3.4 Construtivista: 

Toma como ponto de partida o conhecimento prévio dos estudantes. O 

conhecimento científico é oriundo desses conceitos já pré-existentes, seja ele pelo 

aprimoramento de ideias mais simples, ou até mesmo a total mudança de determinado 

conceito, sendo o mais importante fator a considerar a realidade do estudante no processo 

que combinam intensamente ação e reflexão a partir dos fenômenos observados. 

Na concepção construtivista, Rosito (2003) afirma que, 

 
As atividades são organizadas a partir de conhecimentos prévios dos estudantes, 

sendo os experimentos desenvolvidos na forma de problemas ou testagem de 

hipóteses. Nessa concepção, o conhecimento é entendido como construído ou 

reconstruído pela estrutura de conceitos já existentes. Desse modo, a discussão e o 

diálogo assumem um papel importante e as atividades experimentais combinam, 

intensamente, ação e reflexão (ROSITO, 2003, p. 201). 

 

Diante deste cenário, realizou-se uma seleção de alguns desses estudos com a intenção 

de identificar elementos que possam fornecer um quadro mais esclarecedor sobre o tema e 

aprimorar a prática pedagógica de docentes nas aulas de Química.  Na seleção do quadro 

teórico de referência foram considerados os trabalhos que apresentaram pesquisas empíricas 

ou discussões teóricas abordando, principalmente, os seguintes aspectos da experimentação: 

seus objetivos/papéis, concepções, suas formas de abordagem e estratégias didáticas para sua 
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implementação em aulas de Ciência/Química. Com a análise dos artigos, também se observa 

que há uma grande preocupação dos pesquisadores em divulgar experimentos simples, com 

materiais de fácil aquisição e de baixo custo, de modo a auxiliar os professores na elaboração 

e planejamento de aulas práticas, mesmo na ausência de laboratórios, materiais e reagentes 

específicos.  

O investimento na pesquisa em Ensino de Química trouxe também resultados que 

mostram a importância da experimentação para o processo de ensino-aprendizagem de 

Química e Ciências (GIORDAN, 1999). Na seleção dos textos foram considerados os que 

apresentaram características de experimentação no contexto escolar, sendo que os mesmos 

foram analisados de acordo com as abordagens metodológicas de experimentação – 

demonstração, verificação e investigativa.  

 

 2. 4 Principais tipos de abordagens metodológicas das atividades Experimentais 

 

Conforme Goldbach e colaboradores (2009), as atividades experimentais podem ser 

organizadas em diferentes concepções de experimentação para serem mais bem entendidas e 

discutidas e podem ser aplicadas com diferentes objetivos e fornecer diversas e importantes 

contribuições no ensino e aprendizagem de Química.  

As atividades experimentais constituem um método eficaz no processo de ensino-

aprendizagem somente se orientadas de maneira que haja abertura para discussões e 

interpretações dos dados obtidos, propiciando situações de investigação e despertando o 

interesse do aluno pela formação e apreensão do conhecimento. Da mesma forma, na 

descrição sobre as principais abordagens metodológicas das atividades experimentais em sala 

de aula procurou-se discutir, além de suas vantagens, suas principais limitações no contexto 

educacional, bem como estratégias que possam torná-las pedagogicamente mais eficientes.  

No entanto, para que o professor possa explorar adequadamente todas as potencialidades de 

cada método é importante que o mesmo compreenda suas diferenças e saiba quando e como 

aplicá-las. 

Araújo e Abib (2003) classificaram as atividades experimentais em três tipos de 

abordagens ou modalidades (atividades de demonstração, de verificação e de investigação), as 

quais são apresentadas a seguir:  

 

 



31 
 

2.4.1 Demonstração 

De acordo com Araújo e Abib (2003), a atividade experimental demonstrativa 

“refere-se possibilidade de ilustrar alguns aspectos dos fenômenos físicos abordados, 

tornando-os de alguma forma perceptíveis e com possibilidade de propiciar aos estudantes a 

elaboração de representações concretas referenciadas” (p.181). O trabalho de Thomaz (2010), 

reforça ainda que a experimentação do tipo demonstrativa é a mais utilizada pelos professores 

no ensino de química, pois ainda se tem a ideia que a atividade prática tem simplesmente o 

objetivo de comprovar o conteúdo estudado anteriormente, sendo executada pelo professor, 

enquanto os alunos assumem uma postura passiva observando apenas o fenômeno ocorrido. 

Podemos também levar em consideração a insegurança do professor para utilizar outras 

metodologias de ensino, além da prática demonstrativa, podendo ser uma deficiência nas 

questões relacionadas à formação pedagógica.  

Quanto ao tipo de trabalho experimental e frequência da sua utilização, entre os 

diferentes tipos de trabalho experimental discriminados: "demonstrações efetuadas 

pelo professor", "verificações feitas pelos alunos em grupo", "verificações feitas 

pelos alunos individualmente”, "pequenas investigações feitas pelos alunos", é a 

"demonstração feita pelo professor" o tipo predominantemente utilizado pela 

maioria dos professores. As abordagens centradas no aluno são "frequentemente" ou 

"quase sempre" não utilizadas. (THOMAZ, 2010, p 366.) 

 

Vale ressaltar que as atividades com abordagens demonstrativa tendem a ser 

desenvolvidas através de dois procedimentos metodológicos bastante distintos, que podem ser 

denominados de Demonstrações Fechadas e Demonstrações Abertas. Sendo que, as 

demonstrações fechadas se caracterizam principalmente pela simples ilustração de um 

determinado fenômeno físico, sendo uma atividade centrada no professor que a realizada, no 

entanto, as atividades de demonstração aberta incorporam outros elementos, apresentando 

uma maior abertura e flexibilidade para discussões sobre aspectos conceituais possibilitando 

uma reflexão crítica o que o aproxima de uma atividade investigativa. 

 

2.4.2 Verificação 

 

 Já na atividade experimental de verificação como o próprio nome sugere a atividade 

experimental tem o objetivo de verificar fatos e princípios estudados, com a finalidade de 

confirmar alguma lei ou teoria, onde o aluno participa da prática e o professor a media. Os 

autores Araújo e Abib, 2003 afirmam que “as atividades de verificação são caracterizadas por 

uma maneira de se conduzir a atividade experimental na qual se busca a verificação da 

validade de alguma lei física, ou mesmo de seus limites de validade”. (p. 183). Oliveira 
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(2010) afirma que esse tipo de atividade experimental com abordagem de verificação tende a 

ser desenvolvida por meio de roteiros fechados, sendo abordado após a aula expositiva 

ressaltando os aspectos quantitativos a fim de comparar os dados obtidos pelo grupo, sendo 

orientados com as seguintes estratégias para obtenção dos resultados: inicialmente solicitar 

dos estudantes descrevam os fenômenos observados com embasamento cientifico; sugerir 

modificações dentro do experimento e levantar questionamentos dos possíveis fenômenos que 

ocorreriam diante das mudanças no roteiro experimental e em seguida testar as hipóteses e por 

fim comparar os dados obtidos e verificar as possíveis diferenças. 

Esse tipo de atividade experimental apresenta algumas limitações, por não incentivar 

a reflexão e discussão dos conteúdos por parte dos alunos, o que poderia auxiliar no processo 

de ensino aprendizagem. No entanto existem alguns autores que defendem o uso da atividade 

verificacionista por apresentar aspectos que podem facilitar o desenvolvimento de atividades 

experimentais em sala de aula, sendo adequada aos que tem pouca habilidade em realização 

de experimentos e devido à necessidade de pouco tempo para sua preparação e execução.  

[...] os estudantes podem aprender técnicas e a manusear equipamentos; aprendem a 

seguir direções; requer pouco tempo para preparar e executar; mais fácil de 

supervisionar e avaliar o resultado final obtido pelos alunos; mais fácil de solucionar 

problemas que possam surgir durante a execução do experimento; maior 
probabilidade de acerto [...] (OLIVEIRA, 2010, p. 11). 

 

Mesmo a atividade de verificação apresentando algumas limitações, quando 

utilizadas adequadamente elas também podem contribuir para o aprendizado dos estudantes, 

desenvolvendo neles a capacidade de trabalhar em grupo e habilidades no manuseio de 

equipamentos. 

2.4.3 Investigação  

 

Compreendida como aquela que dá autonomia ao aluno para que ele possa intervir 

sobre o que está sendo estudado, partindo ou não do que já sabe e alcançando os resultados de 

modo mais independente. Os experimentos do tipo investigativo, bastante citados nos estudos 

mais recentes sobre experimentação, representam uma estratégia para permitir que os alunos 

ocupem uma posição mais ativa no processo de construção do conhecimento e que o professor 

passe a ser mediador ou facilitador desse processo. 

As atividades de investigação podem ser propostas a partir de questões expressas em 

situações do dia-a-dia, das vivências das crianças, em situações mais amplas da 

escola ou do seu ambiente sociocultural, relacionadas a questões ligadas a outras 

áreas do conhecimento, ou simuladas em materiais manipulativos que contém, de 

forma subjacente, conceitos matemáticos que se propõem sejam aprendidos (RIO 

GRANDE DO SUL, 2009, p. 44). 
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As Orientações Curriculares para o Ensino Médio (2008) vem ao encontro destas 

afirmações, ao defenderem uma abordagem de temas sociais e do cotidiano, e “uma 

experimentação que, não dissociada da teoria, não sejam pretensos ou meros elementos de 

motivação ou de ilustração, mas efetivas possibilidades de contextualização dos 

conhecimentos.” (BRASIL, 2008, p. 117). 

As justificativas apresentadas a seguir indicam que todas podem ser úteis ao ensino de 

Química e sua escolha depende, dentre outros aspectos, dos objetivos específicos do problema 

em estudo, das competências e habilidades que se quer desenvolver e dos recursos didáticos 

disponíveis. De acordo com Oliveira (2010), segue algumas das possíveis contribuições das 

atividades experimentais para o ensino e aprendizagem de Ciências/ Química; 

 Motivar e despertar a atenção dos alunos.  

 Desenvolver trabalhos em grupo.  

 Iniciativa e tomada de decisões.  

 Estimular a criatividade.  

 Aprimorar a capacidade de observação e registro.  

 Analisar dados e propor hipóteses para os fenômenos.  

 Aprender conceitos científicos.  

 Detectar e corrigir erros conceituais dos alunos.  

 Compreender a natureza da ciência.  

 Compreender as relações entre ciência, tecnologia e sociedade.  

 Aprimorar habilidades manipulativas. 

O uso de atividades experimentais no ensino de Ciências e especificamente no ensino 

de química depende da proposta pedagógica adotada pelo professor. No entanto, as 

concepções dos professores sobre o que significa aprender influenciam no papel da 

experimentação. Portanto, a estruturação das atividades experimentais depende das 

concepções adotadas pelos professores sobre o processo de ensino e aprendizagem.  

 

2.5 Concepções de Ensino 

 

Em Amaral (1997), encontram-se as finalidades da utilização da experimentação a 

partir de três concepções de ensino: o ensino tradicional, o ensino pela redescoberta e o ensino 

pelo método de projetos. No ensino tradicional, a experimentação tem a função de ilustrar ou 

verificar a teoria. Para isso, quem realiza os experimentos é o professor, que apresenta o 
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conhecimento científico como verdades absolutas, sendo algo pronto, acabado e 

historicamente descontextualizado.  

No ensino pela redescoberta, o papel da experimentação é conduzir e orientar o aluno 

para construir o conhecimento teórico. Para isso, o aluno realiza as atividades experimentais, 

que são planejados pelo professor ou pelo livro didático e os problemas investigados não 

possuem relação com o cotidiano do discente. E, no ensino pelo método de projetos, a 

experimentação visa formar pequenos cientistas, preocupando-se em desenvolver o espírito 

investigativo dos alunos que apresentam autonomia para planejar e realizar ações que 

almejem solucionar um problema real, convivendo frente às incertezas dos resultados obtidos. 

Para que a experimentação com caráter pedagógico realmente auxilie no processo de 

ensino-aprendizagem, Gonçalves e Galiazzi (2004) propõem a abordagem sociocultural, 

embasada na pedagogia histórico critica, que consiste em realizar atividades experimentais 

embasadas em etapas como questionamento, construção de hipóteses, discussão e validação. 

No entanto, esta atividade deve aproximar-se da realidade do aluno, para que explicite seu 

conhecimento empírico como ponto de partida, problematizando-o.  

A pedagogia histórico-crítica surgiu no início dos anos 1980 como uma resposta à 

necessidade amplamente sentida entre os educadores brasileiros de superação dos 

limites tanto das pedagogias não críticas, representadas pelas concepções tradicional, 

escola novista e tecnicista, como das visões crítico-reprodutivistas, expressas na 

teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, na teoria da reprodução e na 

teoria da escola dualista. (SAVIANI, 2008, p. XV). 
 

 O propósito da pedagogia histórico-crítica é influenciado pelos aspectos do 

materialismo dialético da teoria marxista quando se pensa em uma teoria educativa que 

conscientiza o sujeito da classe dominada (formada pela maioria) de sua realidade e lhe 

oferece instrumentos para superação dessa realidade. Esses instrumentos são o saber material 

histórico e cultural construído pela sociedade e acessível até então pela classe dominante. 

Segundo o próprio Saviani (2011), o que se quer traduzir. 

[...] com a expressão pedagogia histórico-crítica é o empenho em compreender a 

questão educacional com base no desenvolvimento histórico objetivo. Portanto, a 

concepção pressuposta nesta visão da pedagogia histórico-crítica é o materialismo 

histórico, ou seja, a compreensão da história a partir do desenvolvimento material, 

da determinação das condições materiais da existência humana (p.76). 
 

A prática social é o ponto de partida para todo o tipo de ação pedagógica, o primeiro 

momento, comum tanto ao professor quanto aos educandos, iniciando com um movimento 

dialético que vai da síncrese (visão caótica, fragmentada do todo) à síntese (conhecimento 

mais elaborado, científico) pela mediação da teoria. A partir desta concepção, para ensinar, 

deve-se ancorar no pressuposto de que o indivíduo é um ser antes de tudo histórico, por 
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carregar em si uma história de vida construída ao longo de suas vivências sociais. Essa 

história vem no processo de aprendizagem, iniciar a reflexão sobre essa sua prática social e, 

mais tarde, familiarizar o aluno com o conteúdo sistematizado proposto pelo professor. É 

dessa forma que o professor tornará o conhecimento significativo para o aluno. 

O segundo momento é o da problematização, isto é, da discussão juntamente com os 

alunos sobre os problemas enfrentados na sociedade sobre determinado tema, objeto de estudo 

da unidade planejada pelo professor. Depois da prática social definida, é preciso identificar os 

problemas que essa prática propõe para serem trabalhados, ou seja, “detectar que questões 

precisam ser resolvidas do âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento é 

necessário dominar” (SAVIANI, 2008, p. 57). 

 Em sua nova prática social, o aluno alterou qualitativamente seu conhecimento pela 

mediação, em movimento dialético contínuo “[...] a prática social referida no ponto de partida 

(primeiro passo) e no ponto de chegada (quinto passo) é e não é a mesma (SAVIANI, 2008, p. 

72)”, o ponto de chegada volta a ser o ponto de partida constantemente. 

A experimentação é um recurso didático que pode ser utilizado no processo de 

ensino aprendizagem de um determinado conteúdo. Sendo assim, ela faz parte, a princípio, do 

momento da instrumentalização, pois é uma atividade que favorece a relação do aluno com o 

objeto do conhecimento. Mesmo assim, dentro dessa técnica, é possível identificar os outros 

momentos articulados dialeticamente, pois eles se interdependem. 

Quando se inicia uma atividade experimental, ou mesmo antes de sua realização, os 

educandos fazem questionamentos que estão repletos de conhecimento prévio, advindos do 

senso comum. Ao longo de todo esse período em que os estudantes trazem esse tipo de 

conhecimento para a atividade, conclui-se que eles ainda estão no momento da prática social 

inicial. Porém, é preciso compreender que, pelo fato de os momentos estarem sempre 

articulados, o aluno nunca estará de forma integral e exclusiva em um determinado momento. 

Por isso, nessa etapa, o aluno poderá apresentar questionamentos relacionados a uma 

problematização. 

A catarse é uma etapa que pode acontecer tanto durante a realização do experimento 

quanto em momentos posteriores a ele. O estudante faz a análise dos resultados do 

experimento realizado usando como base os conhecimentos oferecidos pelo professor, 

chegando assim a uma síntese. A partir daí o estudante consegue responder às questões 

propostas na problematização, bem como discutir e interpretar os resultados da atividade 

experimental não mais por meio de seu pensamento sincrético, pois este acaba de ser 

superado.  
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A prática social final é o momento em que essas possibilidades se efetivam no dia-a-

dia do aluno, transpostas para cada situação que ele achará pertinente, ou seja, é a mesma 

prática do início do processo, porém transformada pela ação refletida e munida de 

conhecimentos científicos. Portanto, os momentos da pedagogia histórico-crítica se 

relacionam com as etapas da experimentação, de forma a contribuir para o ensino de química 

articulando a teoria à prática social de forma dialética. 

Na pedagogia histórico- critica, a metodologia do ensino é entendida, em síntese, 

como uma estratégia que visa garantir o processo de reflexão crítica sobre a realidade vivida, 

percebida e concebida, visando uma tomada de consciência dessa realidade, tendo em vista a 

sua transformação. 

 

3 A REVISTA QUÍMICA  NOVA NA ESCOLA  

 A revista selecionada é um veículo de divulgação da Sociedade Brasileira de Química 

(SBQ), com uma periodicidade trimestral, formada por onze seções sendo elas: Química e 

Sociedade, Conceitos Científicos em Destaque, Atualidades em Química, Relatos de Sala de 

Aula, Experimentação no Ensino de Química, O Aluno em Foco, Pesquisa no Ensino de 

Química, História da Química, Elemento Químico, Educação em Química e Multimídia e 

Espaço Aberto, além da presença de resenhas de livros de interesse ao ensino e da divulgação 

de eventos de interesse para Química. 

Os artigos são distribuídos em diferentes seções e uma delas é exatamente a seção 

“Experimentação no Ensino de Química” que divulga experimentos nos quais entendemos 

que podem estar implícitas características importantes para serem incluídas no planejamento e 

desenvolvimento de atividades experimentais. Para cada seção foram estabelecidas suas 

principais diretrizes. No caso da seção Experimentação no ensino de química, a diretriz geral 

estabelecida foi a seguinte:  

Divulgação de experimentos que contribuam para o tratamento de conceitos 

químicos no ensino médio e fundamental e que utilizem materiais de fácil aquisição, 

permitindo sua realização em qualquer das diversas condições das escolas 

brasileiras. (LISBÔA, 2015, p. 199) 

 

A seção Experimentação no ensino de química descreve experimentos cuja 

implementação contribua para o aprimoramento e a interpretação de conceitos químicos no 

ensino fundamental e médio que utilizem materiais de fácil aquisição, permitindo sua 

realização em qualquer das diversas condições das escolas brasileiras. Para elaboração deste 

trabalho foram analisados 32 (trinta e dois) artigos publicados na revista Química Nova na 
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Escola (QNEsc), que apresentavam propostas de uso de experimentos com materiais 

alternativos para o ensino de química, aplicado na educação básica entre os anos de 2010 até 

agosto de 2018. O periódico QNEsc foi criado no ano de 1995, seguindo uma proposta 

dirigida a professores de química, sendo uma proposição dos participantes do VII Encontro 

Nacional de Ensino de Química, promovido pela SBQ, realizado em Belo Horizonte (MG) em 

julho de 1994.  A revista é um espaço aberto ao educador, suscitando debates e reflexões 

sobre o ensino e a aprendizagem em química. Buscando subsidiar o trabalho, a formação de 

professores e a atualização da comunidade, suscitando debates e reflexões sobre o ensino e a 

aprendizagem. 

Em busca de mudanças nesse quadro, nos últimos anos, um grande número de 

pesquisadores tem se dedicado em estudar e compreender especificamente qual é realmente o 

papel das atividades experimentais, quais as formas de abordá-las em sala de aula e quais as 

estratégias que favoreçam sua aplicação. Se por um lado estudos dessa natureza têm 

demonstrado os esforços dos estudiosos da área em contribuir para a melhoria das atividades 

experimentais no ensino de Química, por outro lado muitos aspectos dessa prática pedagógica 

ainda aparecem passivos de discussões. De fato, segundo Araújo e Abib (2003), a 

experimentação vem sendo proposta e discutida na literatura de forma bastante diversa quanto 

ao significado que tais atividades podem assumir no contexto escolar. Esses autores alertam 

também para o fato de que, 

[...] apesar da pesquisa sobre essa temática revelar diferentes tendências e 

modalidades para o uso da experimentação, essa diversidade, ainda pouco analisada 

e discutida, não se explicita nos materiais de apoio aos professores. Ao contrário do 

desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros didáticos disponíveis para 

auxílio do trabalho dos professores consiste ainda de orientações do tipo “livro de 

receitas”, associadas fortemente a uma abordagem tradicional de ensino [...]. 
(ARAÚJO; ABIB, 2003, p.177) 

 

O investimento na pesquisa em Ensino de Química trouxe também resultados que 

mostram a importância da experimentação para o processo de ensino-aprendizagem de 

Química e Ciências (GIORDAN, 1999).  

A elaboração do conhecimento científico apresenta-se dependente de uma 

abordagem experimental, não tanto pelos temas de seu objeto de estudo, os 

fenômenos naturais, mas fundamentalmente porque a organização desse 

conhecimento ocorre preferencialmente nos entremeios da investigação. Tomar a 

experimentação como parte de um processo pleno de investigação é uma 

necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de ciências, 
pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar 

preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas. (p.44) 

 

Na seleção dos textos foram considerados os que apresentaram características de 

experimentação no contexto escolar, sendo que os mesmos foram analisados de acordo com 
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as abordagens de experimentação – demonstrativa, investigativa e de verificação, com esteio 

em Oliveira (2010). Diante deste cenário, realizou-se uma seleção de alguns desses estudos 

com a intenção de identificar elementos que possam fornecer um quadro mais esclarecedor 

sobre o tema e aprimorar a prática pedagógica de docentes nas aulas de Química.  

 

3.1 Análise da produção científica na Revista Química Nova na Escola 

 

A pesquisas realizadas nos artigos científicos publicados na seção de Experimentação 

no ensino de Química, da Revista QNEsc, no período de 2010 até agosto de 2018, 

possibilitaram encontrar um (1) artigo publicado para o ano de 2010, cinco (05) para 2011, em 

2012 foi apenas um (01) artigo, 2013 teve um total de três(03) e em 2014 foi apenas um (01), 

no ano de 2015 teve um total de artigos consideráveis contabilizando oito (08) artigos, já em 

2016 foram cinco (05), para o ano de 2017, três (03) apenas e no ano de 2018 até o mês de 

agosto  foram encontrados cinco (05) artigos totalizando no período analisado trinta e dois 

(32) publicações. Os artigos foram identificados e quantificados, levando em consideração o 

número de publicações em função do ano da Revista QNEsc compreendendo o período de 

2010 a agosto de  2018, conforme mostra o Quadro 2 a seguir. 

Quadro 2: Lista de artigos publicados na seção Experimentação no ensino de química. 

 
 

Ano 

 

Tema /link 

 

Autor 

Total de 

artigos/ ano 
2010 Atividades Experimentais Simples Envolvendo 

Adsorção sobre Carvão. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/10-

EEQ-2209.pdf. 

Aparecida Maria Simões 
Mimura, Janilson Ribeiro 

Castro Sales e Paulo César 

Pinheiro. 

 

01 

2011 

 

Sistemas Experimentais para o Estudo da 

Corrosão em Metais. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/08-

EEQ6810.pdf. 

Fábio Merçon; Pedro I. C. 

Guimarães e Fernando B. 

Mainer 

 

05 

Análise Experimental da Resistência à Corrosão 

e da Velocidade de Corrosão: 

Uma Proposta Pedagógica. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/09-

EEQ8609.pdf. 

Ednilson L. S. Vaz 

Eduardo N. Codaro 

Alice Assis 

Identificação de Ácido Salicílico em Produtos 

Dermatológicos Utilizando-se Materiais 

Convencionais 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_2/08-

EEQ2310.pdf. 

Carlos Alberto Fernandes de 

Oliveira; João Batista Moura de 

Resende Filho e Liliane 

Rodrigues de Andrade 

Um Estudo sobre Avaliação de Desempenho de 
Vestibulandos no Aprendizado de Química 

Inorgânica para Definição de Critérios para uma 

Intervenção Cognitiva 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/239-

EEQ-8310.pdf. 

Jacqueline Prates Rocha 
Lüdke  e  Everton Lüdke 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/10-EEQ-2209.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc32_1/10-EEQ-2209.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/08-EEQ6810.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/08-EEQ6810.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/09-EEQ8609.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_1/09-EEQ8609.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_2/08-EEQ2310.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_2/08-EEQ2310.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/239-EEQ-8310.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/239-EEQ-8310.pdf
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Constante de Planck: Uma Nova Visão para o 

Ensino Médio 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/246-

EEQ-6011.pdf. 

Silio Lima de Moura; Francisco 

Ivan da Silva; Francisco Carlos 

Marques da Silva  e José Aroldo 

Viana dos Santos 

2012 Uma Experiência Didática sobre Viscosidade e 

Densidade 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_3/08-

EEQ-111-10.pdf. 

Ednilson Luiz Silva Vaz; 

Heloisa Andréa Acciari; Alice 

Assis e Eduardo Norberto 

Codaro. 

 

 

01 

2013 

 

Análise Qualitativa de Proteínas em Alimentos 

Por Meio de Reação de Complexação do Íon 

Cúprico.http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_1

/06-EEQ-79-11.pdf. 

Vanessa Vivian de Almeida; 

Edmilson Antônio Canesin; 

Rúbia Michele Suzuki e 
Graciana Freitas Palioto. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

03 

Construção de Uma Célula Eletrolítica para o 

Ensino de Eletrólise a Partir de Materiais de 

Baixo Custo. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/07-

EEQ-02-12.pdf. 

Elen R. Sartori; Vagner B. dos 

Santos; Aline B. Trench; 

Orlando Fatibello-Filho. 

Determinação do Teor Alcoólico de Vodcas: 

Uma Abordagem Multidisciplinar no Ensino da 

Física, Química e Matemática. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_4/11-

EEQ-187-12.pdf. 

Ednilson Luiz Silva Vaz; Marco 

Aurélio Alvarenga Monteiro; 

Isabel Cristina de Castro 

Monteiro; Heloisa Andréa 

Acciari e Eduardo Norberto 

Codaro. 

2014 Um Método Simples para Avaliar o Teor de 
Sacarose e CO2 em Refrigerantes. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/11-

EEQ-05-13.pdf. 

Alexandre D. M. Cavagis; 
Elisabete Alves Pereira e 

Luciana Camargo de Oliveira. 

2015 Experimento sobre a Influência do pH na 

Corrosão do Ferro. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_1/11-

EEQ-69-13.pdf. 

Daltamir Justino Maia 

Nádia Segre; Andreza Costa 

Scatigno e Mercia Breda Stella. 

 

 

 

 

 

08 
Compostagem: Experimentação 

Problematizadora e Recurso Interdisciplinar no 

Ensino de Química 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_1/12-

EEQ-38-14.pdf. 

Minelly Azevedo da Silva; 

Elisete Soares Martins; William 

Kennedy do Amaral; Heleno 

Santos da Silva e Elizabeth 

Antonia Leonel Martines. 

Efeito Estufa Usando Material Alternativo 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_2/12-
EEQ-167-12.pdf. 

Cleidson Carneiro Guimarães e 
Rejane Cristina Dorn 

Uma Atividade Experimental para o 

Entendimento do Conceito de Viscosidade. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/11-

EEQ-23-13.pdf. 

Matheus M. Sampaio; Ednilson 

L. S. Vaz; Marco A. A. 

Monteiro; Heloisa A. Acciari e 

Eduardo N. Codaro. 

Desenvolvendo Habilidades e Conceitos 

de Nanotecnologia no Ensino Médio por Meio de 

Experimento Didático Envolvendo Preparação e 

Aplicação 

de NanopartículasSuperparamagnéticas 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/12-

EEQ-100-13.pdf. 

Rodolfo A. Tasca; José R. L. de 

Almeida; Delmarcio G. da 

Silva; Fernando M. de Melo e 

Henrique E. Toma. 

 

Estudo da Solubilidade dos Gases: Um 

Experimento de Múltiplas 
Facetas.http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_4/

11-EEQ-63-14.pdf. 

Aline G. Nichele; Andréia M. 

Zucolotto e Eduarda C. Dias. 

Eletroforese de DNA: Dos Laboratórios de 

Biologia Molecular para as Salas de Aula. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_4/12-

EEQ-84-13.pdf. 

Fernanda RomanholiPinhati 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/246-EEQ-6011.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc33_4/246-EEQ-6011.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_3/08-EEQ-111-10.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc34_3/08-EEQ-111-10.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_1/06-EEQ-79-11.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_1/06-EEQ-79-11.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/07-EEQ-02-12.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_2/07-EEQ-02-12.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_4/11-EEQ-187-12.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc35_4/11-EEQ-187-12.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/11-EEQ-05-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc36_3/11-EEQ-05-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_1/11-EEQ-69-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_1/11-EEQ-69-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_1/12-EEQ-38-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_1/12-EEQ-38-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_2/12-EEQ-167-12.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_2/12-EEQ-167-12.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/11-EEQ-23-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/11-EEQ-23-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/12-EEQ-100-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/12-EEQ-100-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_4/11-EEQ-63-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_4/11-EEQ-63-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_4/12-EEQ-84-13.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_4/12-EEQ-84-13.pdf
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QNEsc e a Seção Experimentação no Ensino de 

Química 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_especial_

2/16-EEQ-100-15.pdf. 

Julio Cezar FoschiniLisbôa 

 

2016 Uma Proposta de Aula Experimental de Química 

para o Ensino Básico Utilizando Bioensaios com 

Grãos de Feijão (Phaseolosvulgaris).  
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_1/13-

EEQ-64-14.pdf. 

Genicleide L. Sousa e Anderson 

S. M. Simões 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

05 

Espectrofotometria no Ensino Médio: Construção 

de Um Fotômetro de Baixo Custo e fácil 

Aquisiçãohttp://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_

2/13-EEQ-58-14.pdf. 

Paulo C. C. Oliveira 

 e Marcos A. P. Leite. 

 

Máquina de Café Expresso para Extração de 
Óleos Essenciais: Uma Proposta Experimental 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_3/12-

EEQ-41-15.pdf. 

Amanda de Sousa Querubina; 
Marcella Andreoli Coser e 

Walter RuggeriWaldman. 

Tratamento de água com coagulante 

biodegradável: uma proposta de atividade 

experimental. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_4/13-

EEQ-119-15.pdf 

Danilo Oliveira do Nascimento 

de Andrade; Natália 

BruzamarelloCaon Branco e 

Fábio Peres Gonçalves. 

Pinhão, Quirera e Tapioca: das prateleiras para as 

bancadas dos laboratórios de Química. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_4/14-

EEQ-18-15.pdf. 

Elisa A. da Rosa e Michelle Z. 

Scheleder 

 

2017 Construção e Avaliação de Dispositivo para 

Determinação de Material Particulado em 

Ambientes Internos e Externos. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_1/13-

EEQ-31-16.pdf. 

Marcel Piovezan; Rafaella 
Trilha; Amanda V. Santos e  

Luana Bueno. 

 

 

 

 
                03 

O escorpião fluorescente: Uma proposta 

interdisciplinar para o Ensino Médio. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_3/10-

EEQ-60-16.pdf. 

Juliano A. Elias; Andréa C. e 

Carvalho e Gérson S. Mól. 

 

Adaptação Metodológica de Processos 

Oxidativos Avançados (POAs) na degradação de 
corantes para aulas experimentais de Ensino 

Médio 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_4/10-

EEQ-84-16.pdf. 

Ângelo F. Pitanga; Bárbara L. 

S. dos R. Santos; Letícia B. da 
Rocha; Lenalda D. dos Santos e 

Wendel M. Ferreira. 

2018 Desenvolvimento e caracterização de filmes 

biodegradáveis obtidos a partir de amido de 

milho: uma proposta experimental de produção 

de biofilmes em sala de aula. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_1/09-

EEQ-81-16.pdf. 

Ingrid Altmann; Nara R. Atz e 

Simone M. L. Rosa. 

 

 

 

 

 

05 

O Glúten em Questão 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_1/10-

EEQ-13-17.pdf. 

Marcia Borin da Cunha 

 

Obtenção de Celulose e Produção de Papel 

Branqueado a partir do Capim Brachiaria 
(Brachiariadecumbens) 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_2/08-

EEQ-30-17.pdf. 

André M. Senna; José B. 
Menezes; Flávia V. S. Batista; 

Guilherme S. Ribeiro e Melissa 

O. de Godoy. 

Revisitando o Experimento de Viscosidade 

Intrínseca de Shoemaker e Garland: Uma 

Abordagem Ambiental. 
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_2/09-

João de Araújo Jr. e Sidnei S. 

Santos Jr. 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_especial_2/16-EEQ-100-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_especial_2/16-EEQ-100-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_1/13-EEQ-64-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_1/13-EEQ-64-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_2/13-EEQ-58-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_2/13-EEQ-58-14.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_3/12-EEQ-41-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_3/12-EEQ-41-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_4/13-EEQ-119-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_4/13-EEQ-119-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_4/14-EEQ-18-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc38_4/14-EEQ-18-15.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_1/13-EEQ-31-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_1/13-EEQ-31-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_3/10-EEQ-60-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_3/10-EEQ-60-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_4/10-EEQ-84-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc39_4/10-EEQ-84-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_1/09-EEQ-81-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_1/09-EEQ-81-16.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_1/10-EEQ-13-17.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_1/10-EEQ-13-17.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_2/08-EEQ-30-17.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_2/08-EEQ-30-17.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_2/09-EEQ-25-17.pdf
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EEQ-25-17.pdf. 

Medindo a Pressão Osmótica de Soluções em 

Osmômetro Construído com Membrana de Ovos 

de Aves 
http://qnesc.sbq.org.br/online/artigos/10-EEQ-

50-17.pdf. 

Marcelo G. Santos e Wagner G. 

Bastos. 

 

          Fonte: Dados coletados no site www.qnesc.sbq.org.br e organizado pela autora (2018). 

 

O Quadro 1 indica também a grande variedade de temas gerais e conteúdos químicos 

tratados nos experimentos publicados. Nos artigos selecionados, existe uma variedade de 

temas/conteúdos, dentre eles, podemos citar: Ligações Químicas (MIMURA; CASTRO; 

PINHEIRO, 2010); Corrosão (MERÇON; GUIMARÃES; MAINIER, 2011); Corrosão (VAZ; 

ASSIS; CODARO, 2011); Constante de Planck (MOURA; SILVA; SILVA; SANTOS, 2011); 

Viscosidade e densidade (VAZ et al., 2012); Complexação (ALMEIDA; CANESIN; 

SUZUKI; PALIOTO, 2013; Equilíbrio químico (NICHELE; ZUCOLLOTO; DIAS, 2015); 

Biomoléculas (PINHATI, 2015; Efeito estufa (GUIMARÃES e DORN, 2015; Compostagem 

(SILVA et al., 2015); Eletroquímica (PITANGA et al., 2017) e Propriedades 

Coligativas(SANTOS; BASTOS, 2018). 

Essa variedade de conteúdos abordados nos artigos publicados neste período em 

análise, nos mostra que existem várias possibilidades de se trabalhar experimentos 

contextualizados na educação básica, desde que sejam considerados e problematizados os 

aspectos socioculturais, éticos e econômicos da vida do aluno, para assim, obtermos 

resultados mais efetivos e duradouros no processo de ensino e aprendizagem.  

Foram encontrados um total de trinta e dois artigos publicados na seção 

Experimentação no Ensino de Química da QNEsc ao longo dos anos de 2010 a agosto de 

2018. Observou-se que dentre esse período analisado o ano de 2015 apresentou o maior 

quantitativo de artigos, com oito publicações, enquanto os anos de 2010, 2012, 2013 e 2014 

apresentaram menor número, apresentando entre um e três artigos, já em 2011, 2016 e 2018 

apresentaram cinco publicações, conforme mostrado no gráfico1, lembrando que em 2018 

ainda falta um volume a ser publicado para completar o ano, uma vez, que as suas publicações 

acontecem de forma trimestral. 

 

 

 

 

 

 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc40_2/09-EEQ-25-17.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/artigos/10-EEQ-50-17.pdf
http://qnesc.sbq.org.br/online/artigos/10-EEQ-50-17.pdf
http://www.qnesc.sbq.org.br/
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Gráfico 1: Número total de artigos publicados por ano. 

 

 
          Fonte: Dados coletados no site www.qnesc.sbq.org.br e organizado pela autora (2018). 

 

O que se observa inicialmente nestas publicações são suas diferentes formas de 

explanação sobre o assunto, por exemplo, existindo artigos que remetem a importância do 

papel social aliado com conteúdo químico, o qual favorece a consciência crítica do aluno 

perante a sociedade; Outros com descrição de atividades experimentais que são possíveis para 

execução em sala de aula; Há propostas de verificação de experimentos; Também possuem 

relatos de atividades que foram realizadas em sala de aula, chamando atenção para o uso de 

materiais alternativos, os quais desempenham o mesmo papel dos reagentes, mas que podem 

ser perigosos, assim como outras abordagens.  

Foram encontrados trinta e dois (32) artigos da Revista QNEsc, referentes a atividades 

experimentais no ensino de química, e desse total foram escolhidos 21 (vinte e um) artigos 

para serem analisados, como mostra o quadro 3, dos quais foram agrupados nas seguindo 

categorias: Demonstração, Verificação e Investigação . Ocorrendo a exploração dos artigos, 

onde foi dada ênfase as abordagens e contribuições de experimentação presentes nos textos. 
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Quadro 3: Artigos da QNEsc analisados nesse trabalho sobre experimentação no ensino de 

química. 

 
 

Legenda 

 

Tema 

 

Objetivos 

 

Tipo de abordagem 

   

A1 

Atividades Experimentais 
Simples Envolvendo Adsorção 

sobre Carvão. 

 

Realização de dois experimentos 
simples para o estudo do fenômeno da 

adsorção sobre carvão:que podem ser 

desenvolvidas para se estudar ligações 

químicas o primeiro envolve a 

interação com corantes de um refresco 

artificial e, no segundo, sugerimos a 

construção de uma “máscara de gás” 

feita com materiais de fácil acesso. 

Investigação 

   

A2 

Sistemas Experimentais para o 

Estudo da Corrosão em 

Metais. 

O presente trabalho teve por objetivo 

apresentar um sistema experimental 

simples que permite abordar o 

fenômeno de corrosão em metais, bem 
como interpretar a influência de 

diferentes fatores que afetam a taxa da 

reação química de corrosão. Esse 

sistema é montado com material sim-

ples, de baixo custo e fácil aquisição. 

Investigação 

 
A3 

Análise Experimental da 

Resistência à Corrosão e da 

Velocidade de Corrosão: Uma 

Proposta Pedagógica. 

Utilização de uma atividade 

experimental de química, em que 

ocorre um processo de corrosão, com 

o objetivo de propiciar ao aluno a 

articulação entre os conceitos 

trabalhados e os fenômenos de 

corrosão que acontecem no seu 

cotidiano. 

Investigação 

 
A4 

Constante de Planck: Uma 
Nova Visão para o Ensino 

Médio 

O objetivo deste texto é relatar um 
experimento simples (medidas de 

tensão e corrente de LEDs) que pode 

ser realizado com material de fácil 

aquisição e usado para cálculo da 

constante de Planck, cujo valor 

recomendado é 6,626 069 311 000 

00(10) x 10-34 Js (Mills et al., 2005). 

Verificação 

 
A5 

Uma Experiência Didática 

sobre Viscosidade e Densidade 

Avaliar e diferenciar, de forma 

simples e clara, duas propriedades 

intrínsecas da matéria que formam 

parte do vocabulário cotidiano, a 

viscosidade e a densidade. Para tanto, 
foram escolhidos três líquidos de uso 

doméstico, a saber: solução de 

sacarose, detergente biodegradável e 

óleo vegetal de soja. 

Investigação 

 
A6 

Análise Qualitativa de 

Proteínas em Alimentos Por 

Meio de Reação de 

Complexação do Íon Cúprico. 

O presente trabalho apresenta um 

experimento simples, que utiliza 

materiais de fácil aquisição e ilustra 

uma reação qualitativa para detecção 

de proteínas em alimentos, tendo 

como resultado o surgimento de uma 

coloração violeta (indicativo de 

proteínas) devido à formação do 
composto de coordenação formado a 

partir da interação entre proteínas e o 

íon Cu2+. 

Demonstração 
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A7 

Construção de Uma Célula 

Eletrolítica para o Ensino de 

Eletrólise a Partir de Materiais 

de Baixo Custo. 

Este trabalho propõe-se a construção 

de uma célula eletrolítica, sua 

aplicação na eletrólise de uma solução 

de iodeto de potássio, a determinação 

da quantidade de cada espécie formada 

em cada eletrodo, bem como o cálculo 

da constante de Avogadro, 

empregando-se materiais alternativos 

simples e facilmente disponíveis no 

cotidiano. 

Verificação 

 
A8 

Determinação do Teor 

Alcoólico de Vodcas: Uma 
Abordagem Multidisciplinar 

no Ensino da Física, Química 

e Matemática. 

Propõe-se uma atividade experimental 

para ser desenvolvida com alunos do 
ensino médio, abordando os conceitos 

de densidade e tensão superficial a 

partir de uma abordagem 

multidisciplinar entre a física, química 

e matemática com objetivo comum a 

determinação do teor alcoólico de 

vodcas. 

Verificação 

 
A9 

Um Método Simples para 

Avaliar o Teor de Sacarose e 

CO2 em Refrigerantes. 

Avaliar o teor de sacarose em 

refrigerantes, baseada na pesagem 

comparativa entre o refrigerante 

açucarado e sua versão zero caloria. 

Os experimentos propostos ajudam a 

demonstrar um uso prático da 
densidade a estudantes de ensino 

médio, bem como discutir conceitos 

relacionados aos gases (especialmente 

o CO2), podendo ser perfeitamente 

adaptados à química geral expe-

rimental, dependendo das 

disponibilidades de material e tempo. 

Verificação 

 
A10 

Experimento sobre a 

Influência do pH na Corrosão 

do Ferro. 

Esse experimento ilustra o quanto o 

processo de corrosão torna-se mais 

rápido à medida que o valor de pH 
diminui, isto é, à medida que o meio 

torna-se mais ácido. 

Verificação 

 
A11 

Compostagem: 

Experimentação 

Problematizadora e Recurso 

Interdisciplinar no Ensino de 

Química 

O presente projeto teve como objetivo 

uma experimentação com alunos do 

curso técnico em agropecuária 

integrado ao ensino médio, turma de 

3º ano, que integrasse outras 

disciplinas e que contribuísse com a 

qualidade do ensino. 

Investigação 

 
A12 

Efeito Estufa Usando Material 

Alternativo  

Esse trabalho apresenta uma 

alternativa de construção de 

experimento sobre o efeito estufa 

utilizando materiais de baixo custo, 
podendo ser útil para discutir 

conteúdos de química e sobre o 

planeta Terra. 

Investigação 

 
A13 

Uma Atividade Experimental 

para o Entendimento 

do Conceito de Viscosidade. 

O objetivo principal deste trabalho foi 

apresentar uma atividade experimental 

simples e de baixo custo, que possi-

bilita ao professor explorar o conceito 

de viscosidade e sua relação com as 

forças atrativas que se estabelecem em 

nível molecular. 

 

Verificação 
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A14 

Estudo da Solubilidade dos 

Gases: Um Experimento de 

Múltiplas Facetas. 

A partir da realização do experimento, 

propomos a integração do estudo da 

influência da temperatura na 

solubilidade de CO2 em água mineral 

gaseificada com outros conceitos, tais 

como acidez e basicidade, equilíbrio 

químico e o princípio de Le Chatelier. 

 

 

Investigação 

 
A15 

Uma Proposta de Aula 

Experimental de Química para 

o Ensino Básico Utilizando 

Bioensaios com Grãos de 
Feijão (Phaseolosvulgaris).  

O objetivo deste artigo é propor uma 

aula experimental de química para o 

ensino básico com abordagem 

interdisciplinar, sendo possível a 
construção de um experimento de 

baixo custo e de simples execução 

para trabalhar os conteúdos da química 

de modo interdisciplinar e enfatizando 

os conceitos fundamentais para a 

inserção da educação ambiental no 

cotidiano dos discentes. 

 

Verificação 

 
A16 

Espectrofotometria no Ensino 

Médio: Construção de Um 

Fotômetro de Baixo Custo e 

fácil Aquisição. 

Este artigo apresenta uma proposta de 

construção e aplicação de um 

fotômetro de baixo custo e fácil 

aquisição para introduzir os conceitos 

da espectrofotometria e os fenômenos 

da interação da luz com a matéria em 
aulas experimentais de química na 

educação básica. 

Investigação 

 
A17 

Pinhão, Quirera e Tapioca: das 

prateleiras para as bancadas 

dos laboratórios de Química. 

O presente trabalho tem como objetivo 

propor três fases estacionárias 

alternativas para separar corantes 

alimentícios, por meio de 

cromatografia, em aulas do ensino 

médio ou laboratórios didáticos de 

cursos de graduação. 

 

Demonstração 

 
A18 

Adaptação Metodológica de 

Processos Oxidativos 

Avançados (POAs) na 
degradação de corantes para 

aulas experimentais de Ensino 

Médio. 

O presente trabalho tem por objetivo 

apresentar uma adaptação de 

metodologias com materiais de fácil 
aquisição e baixo custo para 

degradação dos corantes azul de 

metileno e amarelo tartrazina, 

utilizando Processos Oxidativos 

Avançados de Fenton e Foto-Fenton, 

respectivamente. 

 

Demonstração 

 
A19 

Desenvolvimento e 

caracterização de filmes 

biodegradáveis obtidos a partir 

de amido de milho: uma 

proposta experimental de 

produção de biofilmes em sala 
de aula. 

O objetivo deste artigo é propor uma 

atividade experimental de química 

para o ensino médio com abordagem 

ambiental. Esta tornou possível a 

preparação de filmes biodegradáveis 

de baixo custo, de fácil aquisição, de 
simples execução para trabalhar os 

conteúdos de química. 

Investigação 

 
A20 

O Glúten em Questão. O objetivo aqui é apresentar um 

experimento que pode ser facilmente 

realizado em laboratórios de ciências 

escolares. 

 

 

 

Demonstração 
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A21 

Medindo a Pressão Osmótica 

de Soluções em Osmômetro 

Construído com Membrana de 

Ovos de Aves. 

A alternativa proposta é a de usar a 

membrana interna (coquilífera) do ovo 

(óvulo) de galinha ou de codorna 

como fonte de membrana 

semipermeável para a montagem do 

osmômetro tradicional, em 

substituição ao papel celofane. 

Demonstração 

              Fonte: Dados coletados no site www.qnesc.sbq.org.br e organizado pela autora (2018). 

 

De acordo com os dados do Gráfico 2, observou-se um menor número de trabalhos 

com abordagens demonstrativa totalizando 24%, verificacionista somando 33% e 

construtivista somando um total de 43%,  inferindo que os alunos parecem exercer um papel 

mais ativo no desenvolvimento das práticas e não sendo apenas o professor o realizador das 

atividades e ou uma simples verificação da teoria. Portanto, nesta análise preliminar, está 

sendo considerado que as atividades propostas deverão ser feitas ao final do conteúdo 

abordado. Este fato pode explicar a escolha das propostas das atividades do tipo demonstração 

e verificação, conforme se observa no Quadro 3, devido serem atividades que duram menor 

tempo, uma vez que o tempo está citado como um dificultador da não realização de atividades 

práticas nas aulas de química. 

As classificações de cada artigo em relação à atividade experimental presente nos 

mesmos foram norteadas a partir de seus roteiros e seus resultados como podemos observar 

alguns exemplos descritos abaixo. O procedimento experimental presenta no artigo A21 

classificado como abordagem metodológica demonstração e a concepção de experimentação 

presente e do tipo demonstrativa. O objetivo desta atividade foi a montagem de um 

Osmômetro caseiro para demostrar o efeito osmótico nas soluções. 

 
Uma proposta para a demonstração da osmose é feita com a utilização de ovos de 

codorna que tiveram sua casca removida com ácido fraco (vinagre – ácido acético). 

Inicialmente, eles são mantidos em solução concentrada de sacarose por 3 h e depois 

são transferidos por mais 3 h para água pura. O resultado é uma grande alteração no 

volume desses ovos. Quando são colocados em solução de sacarose, eles perdem 

muita água, diminuindo de volume e quando são transferidos para água destilada 

eles absorvem muita água, aumentando de volume. (Santos; Bastos, 2018, p.210) 

 

Já esta proposta A7 de atividade experimental classifica como verificacionista e 

empírico-indutivista. Esta atividade propõe a construção de uma célula eletrolítica, sua 

aplicação na eletrólise de uma solução de iodeto de potássio e a determinação da quantidade 

de cada espécie formada em cada eletrodo. 

A construção e a aplicação de uma célula eletrolítica na eletrólise de uma solução de 

iodeto de potássio permitem que o aluno simule, em sala de aula e com materiais 

alternativos, o mesmo processo químico de obtenção de cloro e soda realizado na 

indústria. Além disso, este pode calcular a quantidade dos produtos formada após o 

processo de eletrólise, com uma reação química no qual se pode acompanhar o 

consumo de corrente elétrica, a formação dos produtos nos eletrodos e a evolução 

http://www.qnesc.sbq.org.br/
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das cores na solução do extrato de repolho roxo (de roxo passando por azul, verde e 

amarelo de acordo com o aumento do pH da solução), fornecendo um experimento 

visualmente atrativo ao aluno.(Sartori et al, 2013, p.108). 

 

Já este experimento A12 se enquadra na abordagem de investigativa e na concepção 

de experimentação classifica como dedutivista- racionalista. O objetivo deste trabalho é 

orientar a construção de um protótipo que simula o aumento do efeito estufa devido ao 

aumento da concentração de gás carbônico podendo ser útil para discutir conteúdos de 

química e sobre o planeta Terra. 

Esse trabalho apresenta uma alternativa de construção de experimento sobre o efeito 

estufa utilizando materiais de baixo custo, podendo ser útil para discutir conteúdos 

de química e sobre o planeta Terra. [...] Ao executar o experimento com os alunos, é 

importante destacar que os resultados obtidos podem não ser os esperados. Isso pode 

conduzir o grupo a pensar que o experimento não deu certo. Trata-se de um 

experimento de investigação, portanto, os estudantes podem se deparar com erros 

imprevisíveis aos quais o educador deve conduzir para transformá-los numa situação 

de aprendizagem significativa. Nessa situação, é fundamental explorar 

didaticamente a oportunidade, pois um experimento com resultados não esperados 
pode ser muitas vezes, mais construtivo do que quando o grupo obtém aquilo que é 

esperado pelo professor. É imprescindível que o docente discuta os resultados 

(posteriormente) sob a ótica da teoria do efeito estufa e incentive os estudantes a 

lançar suas hipóteses e testar suas próprias interpretações. (Guimaraes; Dom, 2015, 

p. 153-155). 

 

Gráfico 2: Quantidade percentual dos tipos de abordagens presentes nas atividades 

experimentais publicados nos artigos da QNEsc. 

 

 
Fonte: Dados retirados dos documentos na Seção de Experimentação no Ensino de Química-QNEsc 

dos anos 2010 -2018 e organizados pela autora. (2018). 

 

Vale ressaltar que observamos a presença do crescente número de atividades do tipo 

investigativa, pois nessas atividades o professor exerce apenas o papel de mediador, levando o 

33% 
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43% 

Tipos de abordagens 

verificação Demonstração Investigação



48 
 

aluno a ações mais diretas, com maior grau de intervenção, dando-lhe mais autonomia para 

chegar aos resultados de forma mais independente. 

A análise das concepções de experimentação presentes nas atividades experimentais 

propostas nos artigos publicados na seção de experimentação no Ensino de Química no 

período de 2010 a agosto de 2018 nos permite uma aproximação às visões dos autores sobre o 

ensino de ciências, a partir da compreensão do conhecimento escolar em relações com o 

conhecimento científico da Química. 

A experimentação enquanto estratégia de ensino-aprendizagem tem sido defendida 

no ensino de Química há algumas décadas. Em especial nos anos 60- 70 do século passado, a 

defesa por tal estratégia se intensificou, por meio da incorporação dos projetos de ensino 

nacionais ou internacionais nas escolas brasileiras. Desde então, tal incorporação tem se 

apresentado sob diferentes concepções de ciência, de ensino e de aprendizagem, por conta de 

que também tem sido objeto de pesquisas na área, sob diferentes referenciais teóricos. 

Podem-se citar algumas diferentes abordagens metodológicas de atividades 

experimentais, que envolvem diferentes concepções de aprendizagem, pressupondo assim 

diferentes papéis ao estudante, ao professor, ao conhecimento e à atividade experimental. Por 

exemplo, atividade experimental considerada demonstrativa, ou como verificação da teoria, 

ou ainda para introduzir os alunos nos processos da ciência, a investigativa. 

No primeiro caso, o modelo de aprendizagem é o da transmissão-recepção de 

conhecimentos já elaborados, com aulas teóricas separadas das aulas práticas. Nessas aulas 

práticas, os estudantes são concebidos como sujeitos passivos, receptores dos conhecimentos 

que o professor possui. Procuram-se verificar leis e teorias, que não são questionáveis. A 

teoria, o livro didático e o docente são autoridades e tomados como critério de verdade.  

O segundo caso, em que a experimentação é a base para a introdução do estudante 

nos processos da ciência, tem como objetivo desenvolver no aluno a habilidade do “fazer 

ciência”. Aulas teóricas são destinadas a transmitir os conteúdos, enquanto as atividades 

práticas são destinadas a introduzir os alunos nos “métodos da ciência”. Supõe-se a existência 

de um “método científico”, baseado num conjunto de etapas ou regras de procedimentos, um 

algoritmo do qual é possível se abstrair o conteúdo conceitual.  

Já o terceiro caso, a experimentação concebida como estratégia de investigação, se 

apoia no modelo de aprendizagem que toma o estudante como um indivíduo capaz de 

reconstruir o conhecimento científico de forma individual e autônoma, através da interação 

com o meio. Conhecimento é entendido como construído ou reconstruído pela estrutura de 
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conceitos já existentes, desse modo à discussão e o dialogo e fatores imprescindível para as 

atividades experimentais culminares em ação reflexão. 

Muitos estudos e críticas já foram e têm sido feitos sobre essas abordagens 

metodológicas e sobre a forma como a experimentação vem sendo incorporada nas propostas 

pedagógicas, o que tem trazido diversas reflexões acerca das concepções de ensino e 

aprendizagem da ciência Química.  

Dos 21 artigos analisados, 6 foram classificados como Construtivista, 5 foram 

classificados como Demonstrativa, 7 Empírico- Indutivista e três artigos estão classificados 

como Dedutista- Racionalista. Apresentamos abaixo, no Quadro 4, os artigos por ordem de 

legenda, marcando-os tipos de abordagens e concepções presentes nos artigos publicados 

neste periódico. 

Quadro 4: Artigos categorizados segundo o tipo de abordagens e as possíveis 

concepções. 

 
Legenda Tipo de Abordagens Concepções 

A1 Investigação Construtivista  
A2 Investigação Construtivista 
A3 Investigação Construtivista 
A4 Verificação Empírico-indutivista 
A5 Investigação Dedutivista- Racionalista 
A6 Demonstração Demonstrativa 
A7 Verificação Empirico- indutivista 
A8 Verificação Empírico-indutivista 
A9 Verificação Empírico-indutivista 
A10 Verificação Empírico- Indutivista 
A11 Investigação Dedutivista - Racionalista 
A12 Investigação Dedutivista - Racionalista 
A13 Verificação Empírico-indutivista 
A14 Investigação Construtivista 
A15 Verificação Empírico-indutivista 
A16 Investigação Construtivista 
A17 Demonstração Demonstrativa 
A18 Demonstração Demonstrativa 
A19 Investigação Construtivista 
A20 Demonstração Demonstrativa 
A21 Demonstração Demonstrativa 

Fonte: Dados retirados dos documentos na Seção de Experimentação no Ensino de Química-QNEsc 

dos anos 2010 -2018 e organizados pela autora. (2018). 
 

No entanto, os resultados mostram que as concepções demonstrativas e empiricista 

indutivista ainda prevalecem. Há um maior número de trabalhos favorecendo a verificação e 

demonstração. O problema é que isso pode levar os alunos a compreenderem o conhecimento 

científico como verdades inquestionáveis, absolutas, como se a Ciência tivesse e fosse a 

resposta para todas as coisas de modo atemporal, imutável e infalível. 
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Entretanto, já é possível observar a presença de trabalhos com a concepção 

dedutivista-racionalista, onde as atividades experimentais partem de hipóteses derivadas de 

uma teoria, ou seja, estão embebidas de pressupostos teóricos, e com a concepção 

construtivista, onde as atividades são organizadas a partir de conhecimentos prévios dos 

estudantes, evidenciando que nas salas de aula e nos trabalhos sobre experimentação 

apresentados nos artigos da revista QNEsc publicados na seção de Experimentação no Ensino 

de Química, os alunos tem cada vez mais autonomia de aprender conceitos científicos através 

de seus interesses e reflexões.  

Diferentemente da concepção demonstrativa e empirista – indutivista, a concepção 

construtivista assume um modelo investigativo e reelaborador de conceitos, direcionando a 

atividade prática para o favorecimento do desenvolvimento cognitivo do aluno. 

Contrapondo-se a investigação da essência do conteúdo, um modelo pragmático que 

valoriza exageradamente os procedimentos tem dominado a prática do ensino de 

ciências/química. A consequência direta desse posicionamento é a desqualificação de 

conteúdo. E esta situação reforça a relevância de se compreender as diferentes concepções de 

conhecimento, as quais, direta ou indiretamente, influenciam uma determinada concepção 

pedagógica, que por sua vez estrutura a atuação na prática docente, dando mais ênfase ou ao 

sujeito ou ao objeto.  

Entender que seja qual for o posicionamento adotado, é preciso que se parta de uma 

forma que mantenha na íntegra a unidade de pergunta-e-resposta no fenômeno em estudo, 

para que o conhecimento possa fazer sentido, pois tanto perguntas quanto respostas 

dissociadas acabam não constroem conhecimento científico. E é isso que ocorre na forma 

pragmática assumida atualmente pelo conhecimento: o uso inadequado do instrumento 

demonstra a imperícia daquele que o utiliza, pois ao trazer apenas a resposta do experimento 

sem contextualizá-lo com a sua época, seu objetivo principal e forma de aplicação, este 

instrumento didático torna-se um objeto incapaz de cumprir a sua função de veicular a 

verdadeira aprendizagem, limitando-o apenas a um recurso. 
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4 CONSIDERAÇÕES FNAIS  

 Apesar de todos os esforços, a experimentação nas aulas de ciências e de química 

ainda não está sendo o suficiente para atender e superar de forma satisfatória as dificuldades 

no ensino desta disciplina.  

 Ainda existem escolas que não tem espaço para realização de atividade práticas, há 

professores que não se sentem seguros para realizar aulas práticas, muitas vezes, alegando 

indisciplina dos alunos, falta de equipamentos e reagentes; há professores com carga 

excessiva de trabalho, sem tempo para preparar as aulas práticas e sem que possam contar 

com técnicos que os auxiliem; há também professores que não se sentem seguros para realizar 

aulas experimentais.  

 A revista QNEsc não tem como resolver estes problemas elencados pelos professores, 

mas a sua parte ela vem fazendo, oferecendo diversos artigos de qualidade para auxiliar os 

professores no desenvolvimento das atividades experimentais. 

Ao analisar os artigos publicados na QNEsc, pode-se perceber que apesar de a 

experimentação ser um assunto muito discutido, ainda há poucos trabalhos que tratam sobre 

este tema. Entretanto, em alguns destes poucos trabalhos já é possível perceber uma visão 

menos tradicional de experimentação, ou seja, uma visão de experimentação que leva em 

conta os conhecimentos prévios dos alunos propiciando momentos de reflexão. Com isso 

podemos afirmar que aos poucos esta visão simplista de ciências, onde a experimentação 

serve apenas para comprovar teorias e verificar leis está enfraquecendo na concepção dos 

professores, que passam a ter um papel mediador em sala de aula. Este pode ser considerado 

um grande avanço para o Ensino de Ciências. 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, observamos que há inúmeras 

possibilidades de se trabalhar conceitos químicos, podemos aliar os conteúdos da disciplina 

com temáticas cotidianas, trazendo questões socialmente relevantes para debates, promovendo 

assim outras habilidades nos estudantes. Por intermédio dos resultados, percebe-se a tentativa 

dos professores em aliar o desenvolvimento dos conteúdos de Química a estratégias diversas, 

buscando alternativas ao ensino tradicional. Através da revisão bibliográfica feita para dar 

suporte e embasamento a este trabalho de pesquisa, concluímos que a maior parte dos artigos 

da revista QNEsc apresenta as atividades experimentais prontas para que os professores e 

estudantes do ensino médio, possam repeti-las, seguindo passo a passo o roteiro, mesmo por 

que, em geral, se propõe um procedimento bem definido. 
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Para que a experimentação com caráter pedagógico realmente auxilie no processo de 

ensino-aprendizagem, Sánchez Gamboa, (2008) propõem a abordagem dialética, que consiste 

em realizar atividades experimentais alicerçadas em etapas como questionamento, construção 

de argumentos, comunicação e validação levando em consideração a historicidade do 

fenômeno. No entanto, esta atividade deve aproximar-se da realidade do aluno, para que 

explicite seu conhecimento empírico como ponto de partida, problematizando-o. Segundo 

Silva et.al (2012), a abordagem sócio cultural devem trazer possibilidades objetivas de 

associação dos conteúdos científicos abordados em disciplinas curriculares com a realidade 

sócio-cultural do educando. 

Nesta abordagem de experimentação, torna-se necessário que os objetivos 

elaborados para cada experimento estejam relacionados com o dia-dia do aluno, 

instigando-o, dessa forma, a fazer análises discursivas dos fenômenos, para que o 

mesmo desenvolva um comportamento atitudinal frente a situações problemas em 

discussão. (p.03). 

 

Sendo assim é importante salientar que a atividade experimental deve ser despida do 

dogmatismo científico, e que, nesta concepção, torna-se fundamental a inter-relação dos 

saberes científicos aos aspectos culturais, econômicos, políticos e sociais. Neste contexto, o 

professor deve se inquietar-se em desenvolver nos alunos, além de habilidades como 

observar, questionar, analisar, interpretar e fomentar a tomada de decisões valorizando a 

criatividade e o senso crítico de cada um. 
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APÊNDICE 

 

Quadro 5: Lista de artigos publicados na seção Experimentação no ensino de química nos 

últimos 8 anos. 
 

Fonte 

 

Ano de 

publicação 

 

Tema /link 

 

Autor 

 

Data de 

Acesso 

 

 

 

 

Química 

Nova na 

Escola 

( QNEsc) 

 
 

 

2010 

 

Atividades Experimentais 

Simples Envolvendo 

Adsorção sobre Carvão. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc32_1/10-EEQ-

2209.pdf. 

Aparecida Maria Simões 

Mimura, Janilson Ribeiro 

Castro Sales e Paulo César 

Pinheiro. 

 

30/09/2018 

2011 Sistemas Experimentais 

para o Estudo da 

Corrosão em Metais. 

http://qnesc.sbq.org.br/on
line/qnesc33_1/08-

EEQ6810.pdf. 

Fábio Merçon; Pedro I. C. 

Guimarães e Fernando B. 

Mainer 

 

02/10/2018 

Análise Experimental da 

Resistência à Corrosão e 

da Velocidade de 

Corrosão: 

Uma Proposta 

Pedagógica. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc33_1/09-

EEQ8609.pdf. 

Ednilson L. S. Vaz 

Eduardo N. Codaro 

Alicessis 

 

01/10/2018 

Identificação de Ácido 

Salicílico em Produtos 
Dermatológicos 

Utilizando-se Materiais 

Convencionais 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc33_2/08-

EEQ2310.pdf. 

Carlos Alberto Fernandes de 

Oliveira; João Batista Moura 
de Resende Filho e Liliane 

Rodrigues de Andrade 

 

01/10/2018 

Um Estudo sobre 

Avaliação de 

Desempenho de 

Vestibulandos no 

Aprendizado de Química 

Inorgânica para 

Definição de Critérios 
para uma Intervenção 

Cognitiva 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc33_4/239-

EEQ-8310.pdf. 

Jacqueline Prates Rocha 

Lüdke  e  Everton Lüdke 

 

 

01/10/2018 

Constante de Planck: 

Uma Nova Visão para o 

Ensino Médio 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc33_4/246-

EEQ-6011.pdf. 

Silio Lima de Moura; 

Francisco Ivan da Silva; 

Francisco Carlos Marques da 

Silva  e José Aroldo Viana 

dos Santos. 

 

 
 

 

 

 

 

01/10/2018 
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2012 Uma Experiência 

Didática sobre 

Viscosidade e Densidade 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc34_3/08-EEQ-

111-10.pdf. 

Ednilson Luiz Silva Vaz; 

Heloisa Andréa Acciari; Alice 

Assis e Eduardo Norberto 

Codaro. 

 

02/10/2018 

2013 

 

Análise Qualitativa de 

Proteínas em Alimentos 

Por Meio de Reação de 

Complexação do Íon 

Cúprico.http://qnesc.sbq.

org.br/online/qnesc35_1/
06-EEQ-79-11.pdf. 

Vanessa Vivian de Almeida; 

Edmilson Antônio Canesin; 

Rúbia Michele Suzuki e 

Graciana Freitas Palioto. 

 

30/09/2018 

Construção de Uma 

Célula Eletrolítica para o 

Ensino de Eletrólise a 

Partir de Materiais de 

Baixo Custo. 

http://qnesc.sb

q.org.br/online/qnesc35_

2/07-EEQ-02-12.pdf. 

Elen R. Sartori; Vagner B. 

dos Santos; Aline B. Trench; 

Orlando Fatibello-Filho. 

 

01/10/2018 

Determinação do Teor 

Alcoólico de Vodcas: 

Uma Abordagem 

Multidisciplinar no 

Ensino da Física, 
Química e Matemática. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc35_4/11-EEQ-

187-12.pdf. 

Ednilson Luiz Silva Vaz; 

Marco Aurélio Alvarenga 

Monteiro; Isabel Cristina de 
Castro Monteiro; Heloisa 

Andréa Acciari e Eduardo 

Norberto Codaro. 

 

01/10/2018 

2014 Um Método Simples para 

Avaliar o Teor de 

Sacarose e CO2 em 

Refrigerantes. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc36_3/11-EEQ-

05-13.pdf. 

Alexandre D. M. Cavagis; 

Elisabete Alves Pereira e 

Luciana Camargo de Oliveira. 

 

01/10/2018 

 

2015 
 

Experimento sobre a 

Influência do pH na 
Corrosão do Ferro. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc37_1/11-EEQ-

69-13.pdf. 

Daltamir Justino Maia 

Nádia Segre; Andreza Costa 
Scatigno e Mercia Breda 

Stella. 

 

    
01/10/2018 

Compostagem: 

Experimentação 

Problematizadora e 

Recurso Interdisciplinar 

no Ensino de Química 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc37_1/12-EEQ-

38-14.pdf. 

Minelly Azevedo da Silva; 

Elisete Soares Martins; 

William Kennedy do Amaral; 

Heleno Santos da Silva e 

Elizabeth Antonia Leonel 

Martines. 

     

01/10/2018 

Efeito Estufa Usando 
Material Alternativo 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc37_2/12-EEQ-

167-12.pdf 

 

 

 

 

Cleidson Carneiro Guimarães 
e Rejane Cristina Dorn 

 

01/10/2018 
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Uma Atividade 

Experimental para o 

Entendimento 

do Conceito de 

Viscosidade. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc37_3/11-EEQ-

23-13.pdf. 

Matheus M. Sampaio; 

Ednilson L. S. Vaz; Marco A. 

A. Monteiro; Heloisa A. 

Acciari e Eduardo N. Codaro. 

 

01/10/2018 

Desenvolvendo 

Habilidades e Conceitos 

de Nanotecnologia no 

Ensino Médio por Meio 
de Experimento Didático 

Envolvendo Preparação e 

Aplicação 

de NanopartículasSuperp

aramagnéticas 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc37_3/12-EEQ-

100-13.pdf. 

Rodolfo A. Tasca; José R. L. 

de Almeida; Delmarcio G. da 
Silva; Fernando M. de Melo e 

Henrique E. Toma. 

 

01/10/2018 

Estudo da Solubilidade 

dos Gases: Um 

Experimento de 

Múltiplas 

Facetas.http://qnesc.sbq.o
rg.br/online/qnesc37_4/1

1-EEQ-63-14.pdf. 

Aline G. Nichele; Andréia M. 

Zucolotto e Eduarda C. Dias. 

02/10/2018 

Eletroforese de DNA: 

Dos Laboratórios de 

Biologia Molecular para 

as Salas de Aula. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc37_4/12-EEQ-

84-13.pdf. 

Fernanda RomanholiPinhati 

 

02/10/2018 

QNEsc e a Seção 

Experimentação no 

Ensino de Química 

http://qnesc.sbq.org.br/on
line/qnesc37_especial_2/

16-EEQ-100-15.pdf. 

Julio Cezar FoschiniLisbôa 

 

02/10/2018 

2016 Uma Proposta de Aula 

Experimental de Química 

para o Ensino Básico 

Utilizando Bioensaios 

com Grãos de Feijão 

(Phaseolosvulgaris).  

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc38_1/13-EEQ-

64-14.pdf. 

Genicleide L. Sousa e 

Anderson S. M. Simões 

 

02/10/2018 

Espectrofotometria no 

Ensino Médio: 
Construção de Um 

Fotômetro de Baixo 

Custo e fácil 

Aquisiçãohttp://qnesc.sbq

.org.br/online/qnesc38_2/

13-EEQ-58-14.pdf. 

Paulo C. C. Oliveira 
 e Marcos A. P. Leite. 

 

02/10/2018 

Máquina de Café 

Expresso para Extração 

Amanda de Sousa Querubina; 

Marcella Andreoli Coser e 

02/10/2018 

http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc37_3/11-EEQ-23-13.pdf
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de Óleos Essenciais: Uma 

Proposta Experimental 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc38_3/12-EEQ-

41-15.pdf. 

Walter RuggeriWaldman. 

Tratamento de água com 

coagulante 

biodegradável: uma 

proposta de atividade 

experimental. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc38_4/13-EEQ-
119-15.pdf 

Danilo Oliveira do 

Nascimento de Andrade; 

Natália BruzamarelloCaon 

Branco e Fábio Peres 

Gonçalves. 

02/10/2018 

Pinhão, Quirera e 

Tapioca: das prateleiras 

para as bancadas dos 

laboratórios de Química. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc38_4/14-EEQ-

18-15.pdf. 

Elisa A. da Rosa e Michelle 

Z. Scheleder 

 

02/10/2018 

2017 Construção e Avaliação 

de Dispositivo para 

Determinação de 

Material Particulado em 

Ambientes Internos e 

Externos. 
http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc39_1/13-EEQ-

31-16.pdf. 

Marcel Piovezan; Rafaella 

Trilha; Amanda V. Santos e  

Luana Bueno. 

02/10/2018 

O escorpião fluorescente: 

Uma proposta 

interdisciplinar para o 

Ensino Médio. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc39_3/10-EEQ-

60-16.pdf. 

Juliano A. Elias; Andréa C. e 

Carvalho e Gérson S. Mól. 

 

02/10/2018 

Adaptação Metodológica 

de Processos Oxidativos 

Avançados (POAs) na 
degradação de corantes 

para aulas experimentais 

de Ensino Médio 

http://qnesc.sb

q.org.br/online/qnesc39_

4/10-EEQ-84-16.pdf. 

Ângelo F. Pitanga; Bárbara L. 

S. dos R. Santos; Letícia B. 

da Rocha; Lenalda D. dos 
Santos e Wendel M. Ferreira. 

02/10/2018 

2018 Desenvolvimento e 

caracterização de filmes 

biodegradáveis obtidos a 

partir de amido de milho: 

uma proposta 

experimental de produção 

de biofilmes em sala de 
aula. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc40_1/09-EEQ-

81-16.pdf. 

Ingrid Altmann; Nara R. Atz 

e Simone M. L. Rosa. 

 

02/10/2018 

O Glúten em Questão 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc40_1/10-EEQ-

13-17.pdf. 

Marcia Borin da Cunha 

 

02/10/2018 
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Obtenção de Celulose e 

Produção de Papel 

Branqueado a partir do 

Capim Brachiaria 

(Brachiariadecumbens) 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc40_2/08-EEQ-

30-17.pdf. 

André M. Senna; José B. 

Menezes; Flávia V. S. Batista; 

Guilherme S. Ribeiro e 

Melissa O. de Godoy. 

 

02/10/2018 

Revisitando o 

Experimento de 

Viscosidade Intrínseca de 

Shoemaker e Garland: 
Uma Abordagem 

Ambiental. 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/qnesc40_2/09-EEQ-

25-17.pdf. 

João de Araújo Jr. e Sidnei S. 

Santos Jr. 

 

02/10/2018 

Medindo a Pressão 

Osmótica de Soluções em 

Osmômetro Construído 

com Membrana de Ovos 

de Aves 

http://qnesc.sbq.org.br/on

line/artigos/10-EEQ-50-

17.pdf. 

Marcelo G. Santos e Wagner 

G. Bastos. 

 

02/10/2018 
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