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Introdução 

O ensino de ciências deve ser feito de 
forma planejada para que sejam executados 
experimentos com os quais seja possível estreitar o 
elo entre motivação e aprendizagem, a fim de que o 
aluno se envolva de forma mais completa no 
processo, acarretando evoluções em termos 
conceituais (FREIRE, 2008). Uma vez o aluno 
inserido efetivamente no processo, a transmissão 
de conhecimento passa a existir de forma bilateral. 
Segundo Jean Piaget é através da interação com os 
objetos que o aprendizado efetivamente acontece. 
Embasado nesta afirmação, a proposição da 
exposição de experimentos interativos que estão 
diretamente relacionados ao cotidiano dos 
estudantes, visa contribuir para o aprimoramento do 
processo ensino-aprendizagem. 
  Da mesma forma que existem diversas 
línguas, a química também é uma linguagem que 
possibilita ao educando uma melhor compreensão 
do que acontece a sua volta, mesmo englobando 
conceitos que muitas das vezes não são visíveis 
sem auxílio de equipamentos, trata de elementos e 
substâncias que estão presentes na vida das 
pessoas e que são de suma importância para 
manutenção e viabilização de melhores condições 
de vida (CHASSOT, 2003).   
 O objetivo deste trabalho é ensinar química 
através de experimentos simples e promover uma 
maior interação entre os alunos do curso de 
licenciatura em química do IFRJ campus Duque de 
Caxias e alunos do ensino médio.  

Resultados e Discussão 

Organizou-se uma exposição de 
experimentos interativos dentro da Semana de 
Ciência e Tecnologia do IFRJ – campus Duque de 
Caxias, a fim de promover uma aproximação dos 
educandos com a ciência.  

Os experimentos foram planejados 
baseados nos conteúdos de química do ensino 
médio. Os estandes abordavam os seguintes 
temas: Misturas e Soluções (diferenciação de 
misturas coloidais e soluções, diferenciação de 
soluções eletrolíticas e não- eletrolíticas e 

tratamento de água), Interações Intermoleculares, 
Ácidos e Bases, Cinética Química, Eletroquímica e 
Cromatografia. A exposição ainda contou com um 
estande de exposição das mais variadas vidrarias e 
com uma sessão de jogos que visava avaliar os 
conhecimentos obtidos pelos alunos ao fim do 
circuito de exposição.   

A exposição teve a participação de alunos 
do curso de licenciatura que participaram 
efetivamente da realização do evento, divididos em 
grupos, atuando como agentes mediadores, 
trocando informações com estudantes da própria do 
ensino médio-técnico da própria instituição e 
também de alunos do ensino médio de escolas 
estaduais.  
 Numa avaliação qualitativa foi possível 
perceber o entusiasmo dos alunos durante a 
demonstração dos experimentos. O interesse foi 
perceptível com os alunos do ensino médio de 
escolas estaduais mas também  pelos alunos da 
Instituição, em que é habitual o uso de laboratórios.  
 
Figura I – Participação dos alunos 

 

 

Conclusões 

A atividade foi de extrema relevância já que 

permitiu que os alunos do ensino médio de escolas 

estaduais tivessem seu primeiro contato com os 

experimentos de química e também porque foi 

estabelecida uma interação dos educandos de 

ensino médio com os futuros professores de 

química 
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