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Introdução

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência (PIBID) envolve as secretarias estaduais de 
Educação e as universidades públicas brasileiras a 
favor da melhoria do ensino nas escolas públicas em 
que o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 
(Ideb) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. O 
PIBID da Universidade Federal Rural de Pernambuco 
(UFRPE) engloba diferentes Cursos de Graduação e as 
suas atividades estão vinculadas às Escolas Joaquim 
Xavier de Brito e Lions de Parnamirim, da rede 
estadual de Pernambuco.

Dentre outros objetivos, o PIBID visa: incentivar a
carreira do magistério, valorizar o espaço da escola 
pública como campo de experiência na formação de 
professores para a educação básica e proporcionar aos 
futuros professores participação em ações, experiências 
metodológicas e práticas docentes inovadoras, 
articuladas com a realidade local da escola. Com base 
nesses objetivos, foram desenvolvidas diferentes 
atividades pelo PIBID-UFRPE-Licenciatura em 
Química na Escola Joaquim Xavier de Brito. Neste 
trabalho, relataremos parte dessas ações, detalhando-
nos no ensino e aprendizagem de conceitos em 
Termoquímica, com ênfase na experimentação.

A opção pela realização de experimentos resultou da 
demanda local da escola em reativar o laboratório 
existente e promover atividades práticas vinculado-as 
aos conteúdos ministrados pelos professores. Ela 
também se pautou no resultado de vários estudos que 
apontam a importância de atividades experimentais no 
ensino de Ciências [1] e, em particular, no ensino de 
Química [2].

A realização de experimentos pode contribuir para a 
formação de elos entre as concepções espontâneas e os 
conceitos científicos, propiciando aos estudantes 
oportunidades de confirmar ou reestruturar suas idéias, 
auxiliando-os na compreensão de fenômenos e 
processos [3]. Além disso, os alunos costumam atribuir 
à experimentação um caráter motivador e lúdico, 
essencialmente vinculado aos sentidos. Por outro lado, 
muitos professores afirmam que a experimentação 

aumenta a capacidade de aprendizado dos(as) estudantes, 
pois funciona como meio de envolve-los nos temas em 
pauta, motivando-os e dinamizando a sala de aula [4].

A pesquisa aqui relatada buscou investigar o papal de um 
experimento no processo de ensino e aprendizagem de 
reações exotérmicas e endotérmicas.

Material e métodos

A intervenção foi realizada em uma aula experimental no 
laboratório da Escola Joaquim Xavier de Brito, localizada 
no bairro da Iputinga, Recife, PE. Participaram desta 
atividade 30 (trinta) alunos de 2 (duas) turmas da 2ª série 
do ensino médio, turmas A e B, do turno da tarde. O 
professor da escola esteve presente no laboratório durante 
todo período e o experimento foi conduzido por um(a) 
licenciando(a) em Química. Cada turma realizou a 
atividade separadamente, participando das seguintes etapas:

A. Pré-teste: levantamento de concepções prévias;
B. Realização do experimento;
C. Discussão do experimento;
D. Pós-teste.

A. Pré-teste
O pré-teste consistiu da aplicação de um instrumento 

de coleta de dados (questionário 1) e da apresentação e 
discussão de uma pergunta-problema.

A.1. Questionário 1
1) Explique com suas palavras o que é energia e calor.
2) Explique com suas palavras o que são reações 

exotérmicas e endotérmicas se possível citando 
exemplos.

A.2. Pergunta-problema
Por que quando adicionamos água gelada num béquer ele 
começa a “suar” e quando adicionamos água quente em 
outro béquer, ao passar do tempo, ele esfria?

C. Realização de experimento
Passo 1: Separar no laboratório 3 béqueres de mesmo 

volume;



Passo 2: Medir numa proveta e transferir para os 
béqueres, respectivamente, volumes de 40 
mL de água: i) quente, ii) à temperatura 
ambiente e iii) gelada.

Passo 3: Esperar alguns minutos e Observar. 

D. Discussão do experimento
A seguinte discussão foi realizada junto com os 

estudantes. É observado nos estados físicos da matéria 
que cada um deles possui uma energia respectiva. No 
estado sólido, pelas moléculas possuírem uma alta 
agregação, estas são dotadas de pouco movimento 
(baixa energia cinética). Enquanto isso, no estado 
líquido, há uma mediana agregação e mediana 
movimentação. Já no gasoso, uma baixa agregação e 
uma grande movimentação das moléculas. Cada 
sistema possui uma energia respectiva e quando essa 
energia se desloca de um sistema para o outro da região 
mais quente para a mais fria devido à diferença de 
temperatura, é denominada de calor. No béquer 
contendo a água fria, essa troca de calor ocorre com a 
liberação de energia (reação exotérmica) fazendo com 
que o copo (béquer) promova um “suar”; no béquer de 
água à temperatura ambiente não ocorrerá troca térmica 
visto que estão sob a mesma temperatura; no béquer de 
água fria, como o calor transita da região mais quente 
para a mais fria, existirá uma troca térmica da água 
quente para os vapores de água (evaporação) - tal 
fenômeno capaz de absorver energia (reação 
endotérmica).

E. Pós-teste 
Constou da aplicação do questionário 2, abaixo 

compilado.
1) Explique com suas palavras o que é energia e calor. 
2) Explique com suas palavras se nos estados físicos da 

matéria sólido, líquido e gasoso as moléculas 
possuem a mesma a  movimentação. 

3) Explique com suas palavras o que são reações 
exotérmicas e endotérmicas se possível citando 
exemplos.

4) Por que o béquer com água gelada fica molhado 
(suor) e o béquer com água quente esfria ao passar 
do tempo.

Análise dos questionários
As respostas aos questionários 1 e 2 foram agrupadas 

em 3 (três) níveis, de acordo com a interpretação do 
aluno em relação ao conhecimento de conteúdo:

Nível 0 - Corresponde aos alunos que não conseguiram 
responder nenhuma questão, o nível 1 para aqueles que
responderam as questões sem contextualização e o nível 2 
para os alunos que respondam com contextualização.

Resultados e Discussão

Foi observado segundo a tabela 1 que  anteriormente a 
intervenção experimental que uma parte dos alunos que  
responderam o questionário prévio, suas  respostas eram 
bastante fixadas em simplesmente memorizar frases dos 
livros didáticos, e uma outra parte não responderam nada 
por não possuírem conhecimentos algum  do tema tratado. 
Após a atividade experimental foi verificada uma boa 
evolução, pois uma parte razoável dos alunos foi capaz de 
responder o questionário com coerência, clareza e 
contextualização. 

Entretanto, devemos deixar claro que uma análise 
baseada apenas em comparações de questionários prévios e 
posteriores, consiste em uma primeira abordagem. Faz-se 
necessário uma investigação mais aprofundada, e que 
consista de uma análise que inclua observações pelo 
professor sobre a execução dos experimentos por parte dos 
alunos; entrevistas com alguns alunos envolvidos, bem 
como outros instrumentos de investigação. 

Por fim, com base nos dados colhidos nesta investigação, 
podemos indicar que a incorporação de experimentos 
adequados nas estratégias didáticas elaboradas pelo 
professor, pode ajudar sobremaneira o processo de ensino e 
aprendizagem de conceitos científicos.
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                            Tabela 1. Resultado da sondagem pré e posterior a intervenção experimental

      grau 0:  indica que os alunos não conseguiu responder nada.
      grau 1:  indica  que  os alunos responderam sem contextualização.
      grau 2: Indica que os alunos responderam contextualizando.

SÉRIE TURMA GRAU 0 GRAU 1 GRAU 2 TOTAL

Pré-Intervenção B 12 06 0 18

Pós-Intervenção B 05 05 08 18

 Pré-Intervenção            A           05           07           0           12

Pós-Intervenção            A           01          03           08           12


