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Introdução

A química é considerada por grande parte dos alunos 
como sendo uma matéria de difícil aprendizagem. Na
tentativa de superar essa imagem distorcida dessa área 
do conhecimento se faz necessário promover 
estratégias didáticas que possibilitem o papel ativo do 
aluno favorecendo a compreensão dos conteúdos 
envolvidos na disciplina. 

Para tanto, os trabalhos de Piaget, Vygotsky, 
Ausubel e Novak são referências quando se pretende
compreender os pressupostos do construtivismo como 
sendo os princípios norteadores para uma 
aprendizagem mais significativa, pois trazem consigo a 
ação dinâmica do processo de ensino e aprendizagem.
Nessa perspectiva, os professores tentam buscar 
diferentes metodologias que valorizem a prática 
dialógica e que tomam o cotidiano dos alunos como 
ponto de partida para formação de conceitos
(BORGES, 2003).

No que diz respeito às atividades experimentais, a 
abordagem construtivista indica a relevância do aluno 
assumir desafios não como ponto de chegada, mas de 
partida, pois cada novo desafio gera outro em um 
processo contínuo de aprendizagem. Enfrentar os 
desafios é estar disposto a aprender. Sendo assim, o 
objetivo da experimentação é aprendizagem, mas do 
que a transmissão de algum conhecimento ou prática
(ROSITO, 2003). Outra característica importante da 
atividade experimental é a motivação visual e a 
surpresa, que compõe a estética e agregam aspectos que 
podem vir a enriquecer o conhecimento dos alunos,
contribuindo para a compreensão do conteúdo
(GALIAZZI; GONÇALVES, 2004).

Nessa direção, as atividades desenvolvidas neste 
trabalho estão fundamentadas na proposta teórico-
metodológica das concepções construtivistas que 
buscaram através da experimentação discutir os 
conteúdos de forma a relacioná-los com o dia-a-dia dos 
alunos. Foram escolhidos os conteúdos “substâncias, 
materiais e métodos de separação de materiais”, em 

virtude de serem conceitos iniciais de importância 
significativa para uma melhor compreensão do 
conhecimento químico. Assim sendo, o trabalho teve 
como objetivo contribuir para que os alunos 
compreendam o conteúdo abordado através da 
experimentação fundamentada nas concepções 
construtivistas da educação.

Material e métodos

Participaram do trabalho 15 alunos, de faixa etária 
entre 13 e 15 anos, do 9º ano do Ensino Fundamental 
do turno da manhã, da Escola Particular Instituto Ana 
Maria, que se localiza na cidade de Paulista em 
Pernambuco. A intervenção didática foi constituída 
por quatro etapas descritas a seguir.

A primeira delas objetivou discutir através de uma 
aula dialogada os aspectos relativos à ciência química e 
o seu objeto de estudo, bem como os conceitos de 
substâncias simples e compostas, materiais 
homogêneos e heterogêneos e a importância de separar 
esses materiais, durante a conversa os alunos 
prepararam diferentes materiais homogêneos e 
heterogêneos. A segunda etapa teve como objetivo 
compreender alguns métodos de separação, para tanto 
os alunos foram organizados em cinco grupos, onde 
cada grupo recebeu uma questão-problema que 
envolvia um método de separação para debater e em 
seguida apresentar as alternativas para todos os alunos. 
A questão-problema é entendida como uma situação 
didática na qual se propõe ao sujeito uma tarefa que ele 
não pode realizar sem efetuar uma aprendizagem 
precisa (MACEDO, 1998). Na terceira etapa os alunos
separaram o material feito inicialmente e também 
aprofundaram as respostas as questões-problemas.
Após o término das separações, houve uma discussão
sobre alguns aspectos inerentes a tais processos. O
professor também apresentou aos alunos outros 
métodos de separação de materiais. A última etapa 
consistiu na aplicação de um exercício, que foi 
respondido individualmente pelos alunos. O mesmo 
envolveu sete questões, das quais três eram abertas e 



quatro fechadas, que exploravam os conteúdos 
estudados.

Resultados e Discussão 

  Através da análise das respostas dos alunos ao 
exercício percebeu-se que a maioria deles (73%) 
compreendeu corretamente o conceito de fases, bem 
como a diferença entre material e substância. No 
entanto, 27% dos alunos ainda apresentaram nas suas 
justificativas confusões entre estes conceitos.

No que se refere aos processos de separação de 
materiais a maioria dos alunos (80%) também
apresentaram respostas corretas. O processo de 
ventilação teve uma boa compreensão e foi observado 
que após a intervenção didática algumas das respostas 
foram baseadas no conceito de densidade, o que era 
uma dificuldade bastante visível nas respostas iniciais 
a questão-problema. Entretanto, observou-se que 
alguns alunos tiveram dificuldades em explicar o 
processo de destilação simples. Este fato pode ser 
atribuído por ser a destilação um método mais 
complexo que envolve diferentes etapas.

Neste trabalho, a experimentação fundamentada nos 
pressupostos da concepção construtivista da educação,
foi utilizada como uma estratégia para construção de
conceitos químicos. O uso de situações-problema e a 
discussão das mesmas contribuíram para o professor 
perceber as concepções prévias dos alunos para a partir 
das concepções já existentes trabalhar novos conceitos, 
bem como para motivar e desafiar os alunos ao 
processo de descoberta.

Os resultados apresentados indicam que os 
conceitos discutidos na intervenção didática foram 
bem compreendidos pelos alunos. Isto nos leva a 
entender que a vivência em sala de aula dos 
pressupostos teórico-metodológicos da 
experimentação na abordagem construtivista, 
proporcionou além da motivação, atitudes 
questionadoras e o estabelecimento de uma relação 
dialógica que permitiu a discussão da teoria 
relacionada com as experiências do cotidiano dos 
alunos. 
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