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Introdução 

É de conhecimento geral que no ensino tradicional 
predomina a didática fundamentada e pautada na 
ação passiva do aprendiz tratando-o como mero 
ouvinte das informações, resultando na chamada 
aprendizagem mecânica e que acaba por 
desconsiderar a postura reflexiva e crítica do aluno. 
Por outro lado, diversas sugestões são amplamente 
difundidas com objetivo de introduzir e aprimorar as 
atividades experimentais tornado-a como estratégia 
eficiente para criação de problemas reais que 
permitam a contextualização e o estímulo de 
questionamentos críticos e investigativos. Desta 
forma, o presente trabalho tem por objetivo 
desenvolver e aplicar in locu um caderno de 
experimentos calcado nos fundamentos e nas 
etapas da experimentação problematizadora e que 
por sua vez se utilize de materiais e reagentes de 
fácil acesso que se encontram na maioria das 
escolas públicas do estado de Alagoas.  

Metodologia 

O estudo foi desenvolvido em uma escola pública, 
do estado de Alagoas. O trabalho iniciou-se com a 
construção de um guia de atividades práticas que 
possibilitasse um processo de ensino-aprendizagem 
caracterizado na experimentação como uma 
estratégia para a construção de problemas que 
promovam questionamentos e investigação acerca 
da temática. Os experimentos são caracterizados 
por serem de materiais com baixo custo, baixa 
periculosidade e contextualizados com as principais 
temáticas do currículo do ensino médio. Como 
demonstração, foi escolhido um dos experimentos 
do guia “Expansão do balão brincalhão” e este por 
sua vez foi aplicado em uma aula experimental com 
a presença do professor. 

Resultados e Discussão 

Os alunos foram avaliados ao longo das etapas da 
experimentação através da participação e 
interferência no debate, socialização do 
conhecimento, e pelos registros feitos 
manuscritamente pelo grupo de trabalho. Os dados  
 

 
coletados mostraram os aspectos relacionados a 
reflexão do aluno sobre a prática aplicada. 
Observou-se a participação efetiva por partes dos 
alunos durante a experimentação, os que 
costumeiramente tinham dificuldades em expressar 
opiniões e ideias nas aulas, foram provocados a 
isso, e de maneira satisfatória expressaram sua 
visão de mundo oralmente e através da escrita.   
Sendo que professor e aluno foram despertados e 
motivados para uma metodologia até então nunca 
apresentada e, que sem dúvida, se mostrou 
eficiente, dinâmica e positiva no que tange a 
construção do conhecimento científico desses 
sujeitos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Representação e observação do aluno A 
acerca do experimento demonstrado. 

Conclusões 

O caderno de experimento mostrou-se uma 
ferramenta facilitadora para o trabalho do professor 
em suas atividades experimentais, uma vez que se 
introduziu uma nova metodologia de trabalho 
desconhecida até mesmo pelo professor que 
possibilitou aos envolvidos desfrutar dos benefícios 
advindos do processo ensino-aprendizagem da 
experimentação problematizadora e 
contextualizadora. 
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