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Introdução 
Aplicações de experimentos laboratoriais que 
retratem a relevância da ciência no contexto sócio- 
econômico e que permita uma discussão dos 
conteúdos numa perspectiva contextualizada, é de 
grande importância no ensino de química. A água, 
um assunto de significativa importância na 
abordagem das questões ambientais, pode ser 
usada para desenvolver praticamente todos os 
conceitos comumente abordados nas aulas de 
Química do Ensino Médio. O tema “Química e 
Hidrosfera” é um dos nove temas estruturadores do 
PCN.  Diante deste contexto, o PIBID/Química da 
UCB  vem trabalhando com este tema no CEM 414 
da Samambaia –DF,  por meio de oficinas 
experimentais  baseadas nos três pilares 
sustentadores da Química e nas competências 
adequadas a temática escolhida. 
 

Resultados e Discussão 
As oficinas foram realizadas em ambiente de 
laboratório no próprio CEM 414  com cerca de 350 
alunos do primeiro ano e roteiros e material  em 
forma de kits providenciados pelo projeto PIBID-
Química, priorizando o aluno como protagonista do 
processo.  As turma foram dividas em 4 grupos. 
Cada  grupo ficou sob a supervisão de um bolsista 
PIBID. Todo o processo foi acompanhado pelos 
bolsistas e supervisionado pela profa. Supervisora e 
uma professora do Curso de Química da UCB. As 
seguintes oficinas  foram desenvolvidas e 
implementadas: Produção de sabão a partir de 
óleos usados e a observação de sua interação 
com a hidrosfera; Analise da condutividade 
elétrica de compostos iônicos e moleculares 
puros e em solução aquosa e Determinação do 
caráter ácido e básico de substancias através de 
indicadores naturais. Ao final da atividade 
experimental (oficina) o grupo de estudantes foi 
levado a responder cerca de quatro questões  que 
envolvem desde a compreensão dos fenômenos 
discutidos, do conteúdo tratado em sala de aula 

pelo professor e ainda acerca da sua impressão  
quanto às atividades desenvolvidas. 
Em todas as oficinas a impressão dos alunos é de 
satisfação e desejo de maior frequência de 
atividades desta natureza. Gostam dos bolsistas, 
que muitas vezes são chamados de professores 
pelos alunos.   
Em analise contextual das questões respondidas 
pelos alunos  após cada oficina observou-se alguns 
aspectos dos quais pode-se ressaltar os seguintes. 
Quanto à representação e comunicação ainda 
apresentam   dificuldade  em descrever  
transformações químicas em linguagens 
discursivas, compreender os códigos e símbolos 
próprios da Química atual  e traduzir a linguagem 
discursiva em linguagem simbólica da Química e 
vice-versa.  Mostram-se incentivados ao 
desenvolvimento da competência de investigação e 
compreensão, aceitando bem a investigação de um 
problema relacionado à Química, buscando 
conexões hipotético-lógicas que possibilitem 
previsões acerca das transformações químicas. 
Entretanto, observa-se que a maioria  dos alunos  
compreende conceitos químicos dentro de uma 
visão macroscópica (lógico-empírica), porém 
apresenta grande dificuldade em compreender os 
fatos químicos dentro de uma visão lógico-formal. 
Já a competência de  contextualização sócio-
cultural  é marcada fortemente pelos aspéctos 
químicos veiculados  na mídia local ou no cotidiano 
do aluno.  

Conclusões 
A experimentação bem conduzida é muito bem 
aceita  pelo aluno, e incentiva sua participação no 
processo de ensino-aprendizagem. Entretanto muito 
ainda deve ser feito para que o aluno alcance as 
competências estabelecidas no PCN. 

Agradecimentos 
À UCB pela oportunidade da Pesquisa, à CAPES 
pelas Bolsas de Iniciação à Docência e ao CEM 414 
Samambaia-DF pela participação no projeto. 


