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Introdução

A existência de um espaço adequado, uma sala 
preparada ou um laboratório é condição necessária, 
mas não suficiente, para uma boa proposta de ensino de 
química. Este espaço existe geralmente nas escolas e é 
muitas vezes mal-aproveitado pelos professores [1]. 
Além disso, é notória a aversão que a química causa 
aos alunos de um modo geral, comparada às demais 
disciplinas oferecidas no ensino médio. Já que para 
muitos educadores passar os conteúdos de química 
resumiu-se simplesmente a escrever o conteúdo e 
resolver exercícios do livro didático assim essa 
delimitação das aulas de química é fator primordial 
para que o ensino se torne irrelevante, estático e 
mecânico, pois não leva em consideração o vivenciar 
do processo da investigação científica e criativa dos 
educandos [2]. Para demonstrar essa dificuldade que os 
alunos enfrentam, escolhemos o assunto “cinética 
química” existente no conteúdo programático de alunos 
do 2º ano do ensino médio de uma escola privada em
Bairro Novo (Camaragibe). Com uma proposta de 
introduzir e dinamizar a aula, tendo em vista que o 
professor não a tinha trabalhado até o momento, o 
assunto abordado pelo grupo, objetivou-se elaborar 
aulas práticas para melhor compreensão do tema pelo 
grupo escolar. 
.

Material e métodos

Para alcançar o objetivo deste trabalho, inicialmente 
foi feito um levantamento de informações com visitas à 
escola, com elaboração e aplicação de questionários 
para os alunos, aulas teóricas e práticas, além disso, 
também foi feito uma análise do perfil desses alunos. 
Com isso, os formadores sentiram-se motivados a 
elaborar não apenas uma aula teórica para absorção e 
compreensão adequada do conteúdo, mais também uma 
aula prática experimental onde os alunos pudessem 
interagir com o assunto e correlacionar com o seu 
cotidiano. A partir dos dados obtidos através destas 
observações, foi ministrada uma aula pratica 

experimental demonstrando assim a correlação entre 
teórico prático tendo em vista que esta relação não é 
geralmente abordada em algumas instituições de ensino. As 
aulas teóricas e experimentais foram realizadas tendo como 
recursos, um catalisador, reagentes e materiais utilizados no 
dia a dia de cada aluno, como por exemplo, aspirinas, 
detergente, água em diferentes temperaturas e banana. 

Desta aula prática podemos descrever alguns 
experimentos realizados com a finalidade de demonstrar a 
presença de cinética química. Os materiais utilizados 
foram: banana (crua e cozida) e H2O2 (água oxigenada), 
neste experimento foi observado que a água oxigenada na 
banana crua espumou. O que faz a água oxigenada 
espumar, tanto no ferimento quanto na banana é a presença 
de uma proteína chamada catalase. Essa proteína é uma 
enzima, pois acelera a reação química (reações que 
levariam dias para acontecer, ocorrem em alguns minutos 
ou segundos). Detergente, H2O2, KI (iodeto de potássio), 
neste os alunos puderam perceber que a presença de um 
catalisador fez com que a reação de água oxigena e 
detergente fosse acelerada liberando oxigênio formando um 
grande numero de espuma, assim também os alunos 
puderam observar que o experimento esquentava; aspirina e 
água (quente, gelada e natural), para que os alunos 
pudessem compreender a velocidade da reação em 
diferentes temperaturas assim como perceber a 
interferência da superfície de contato.

Resultados e Discussão

Em uma turma de 20 alunos matriculados foi feita a 
proposta de ministrar uma aula extra de química sobre 
cinética química, abordada por alunos do curso de 
licenciatura em química da UFRPE. Desses alunos apenas 
15 participaram das aulas teóricas e ilustrativas de um total 
de 01h20min horas. Foi feito um levantamento do perfil 
desses alunos que indicou que, o conteúdo proposto não 
tinha sido trabalhado pelo professor de química em sala de 
aula durante esse ano letivo de 2009, e aprovação de mais 
da metade da turma no tema “cinética química”, percebeu-
se um desconhecimento total dos alunos sobre o assunto 
abordado, pelo fato de nunca terem ouvido algo sobre o 



tema. Além disso, percebe-se que um dos grandes 
fatores das dificuldades dos alunos com relação ao 
tema, é a dispersão em sala de aula e a dificuldade em 
relacionar o teórico com o prático. Percebeu-se ainda, 
que a aula ilustrativa de preparação de experimentos 
permitiu aos alunos relacionar o assunto com o 
cotidiano e prender a atenção dos mesmos, permitindo 
sua participação e colaboração para o desenvolvimento 
da aula.
Levando em consideração os fatos observados acima, 
pôde-se ficar claro que os alunos ainda não tinham um 
conhecimento cientifico em relação à cinética química, 
todavia ao citar questões do dia a dia que se 
relacionavam a este conteúdo os alunos respondiam 
claramente as perguntas lançadas pelo grupo com o 
conhecimento popular que possuem, como por 
exemplo, por que “cozinhar batata em cubos é mais 
rápido do que inteira?” E a resposta obtida foi a de que 
os de cubos cozinhavam primeiro pela massa que as 
mesmas possuem. Daí se percebeu que o educador 
serve de mediador de conhecimentos, lapidando um 
conhecimento prévio. Após a análise das informações 
no que se refere ao prévio conhecimento dos alunos a 
respeito do tema abordado gráfico1 foram elaboradas 
questões sobre o conhecimento dos alunos a respeito do 
que é a cinética química onde percebemos que 90% do 
público pesquisado não conheciam o tema e em sua 
grande maioria nunca haviam ouvido essa expressão 
anteriormente. Também foi questionado o que seria um 
catalisador onde apenas 10% das respostas obtidas 
foram satisfatórias reforçando a nossa teoria da 
dificuldade em interligar o conteúdo teórico com o 
cotidiano. Entretanto quando questionados de forma 
mais lúdica o motivo de não acendermos uma fogueira 
junina usando os troncos maiores e mais grossos 
observamos que 70% dos alunos responderam de forma 
satisfatória mesmo sem o prévio conhecimento do que 
é superfície de contato.

Discussão

O grupo pode perceber que geralmente os professores 
de química não se sentem seguros para trabalhar 
práticas experimentais já que para isso seria necessário 
todo um aparametro laboratorial. Mas o professor não 
pode ministrar as suas aulas dentro de uma visão de
química, como uma coleção de verdades prontas e 
acabadas, que devem ser memorizadas. Ele deve acima 
de tudo proporcionar condições para que o aluno
consiga adquirir sólidos conhecimentos químicos 
relacionados ao conteúdo teórico dentro de um 
contexto social, desenvolvendo métodos e recursos 
adequados ao processo de ensino-aprendizagem. [2] Já 
que os alunos trazem consigo uma bagagem de 

conhecimentos mesmo que este não satisfaça a altura o 
saber cientifico. Assim de acordo com Maldaner et al [1].
A parte experimental de química costuma ser pobre e o 
professor, igualmente, sente-se inseguro para propor 
práticas em química que sejam adequadas ao ensino médio.
E a proposta de dinamizar as aula ficam simplesmente no 
papel ou até mesmo não ficam onde como foi induzido que 
as aulas de químicas acabam tornando-se rotineiras e 
mecânicas.
Aulas dinâmicas causam motivação assim Um estudante 
motivado apresenta entusiasmo na execução de tarefas e 
orgulho dos resultados que obtém, podendo
em alguns casos superar previsões baseadas em suas 
habilidades ou conhecimentos prévios GUIMARÃES & 
BORUCHOVITCH et al [3]. Um professor de química 
dependendo do conteúdo pode sim trazer experimentos 
relacionar os mesmo com o dia a dia, pois as aulas práticas 
podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, 
além de permitir que os estudantes aprendam como abordar 
objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções 
para problemas complexos LUNETTA et al. [4]. Logo não 
é necessário apenas um laboratório na escola para que as 
aulas experimentais aconteçam, pois como esta sendo 
abordado nesta intervenção não foi utilizado nenhum 
laboratório de química, por que a escola é desprovida deste 
ambiente sendo utilizada assim a própria sala de aula para 
realização da mesma onde foi obtido resultados 
satisfatórios em relação ao conteúdo de Cinética química. 
Porque o processo educativo tem por objetivo desenvolver 
as potencialidades do individuo devendo, portanto, utilizar 
recursos que favoreçam a expansão e a afirmação da 
personalidade do educando [5]. Seja ele com recurso ou 
não.
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Anexos
Tabela 1. Referente aos dados indicados no gráfico 1 sondagem
1 - O que você acha da 

matéria de química

2 – Qual a parte de química 

que você mais gosta?

3 – O que você entende por 

cinética química

4 – Conceitue com o que você 

entende por catalisador. 

5 – Você acha o assunto de 

cinética química 

complicado?

6 – Em que condições as 

batatas cozinham mais 

rápido, quando enteiras ou 

quando cortadas em 

cubinhos? O que você acha 

que a cinética química tem a 

ver com isso?

7 – Você sabe por que as 

garrafas de vinho são 

fechadas com rolhas e 

lacres?

8 – Nas festas juninas 

quando temos que acender 

uma fogueira por que é que 

não utilizamos troncos 

maiores e mais grossos?

9 – Por que não devemos 

picar a carne e guardar na 

geladeira? O que isso tem a 

ver com cinética química?

Tabela 2: Referente aos dados indicados no gráfico 2 avaliativo

1 - O que você 

entende por cinética 

química

2 - O que você 

entende por 

catalisador?

3 – Comparando o 

experimento do 

detergente com a 

banana, o que eles 

tem em comum?  

4 – No experimento 

da aspirina qual a 

diferença ou a 

semelhança com os 

outros 

experimentos?

5 – Você acha 

interessante associar 

conceitos químicos 

com experimentos?

6 – Você saberia 

identificar alguma 

ação do seu dia-a-

dia que se refira à 

cinética química?

7 – Qual dos 

experimentos teve 

uso de catalisador?

   



1. Reação da aspirina nas diversas 
temperaturas da água 
(quente, gelada e natural). 2. Utilização do detergente, adicionado na proveta,        3. Reação de H2O2, KI e detergente.  

        para a preparação da reação                                       


