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Introdução 

Diversos professores de Química do Ensino 

Médio atribuem às atividades experimentais e 

lúdicas um papel bastante relevante no 

desenvolvimento do pensamento científico do aluno. 

No entanto, em muitos casos, não dispõem de 

condições mínimas para viabilizar tais atividades em 

suas aulas. Segundo Echeverría
1
, existe uma 

consideração bastante difundida de que a Química é 

uma ciência presente no cotidiano — ao mesmo 

tempo, é bem sabido que os estudantes enfrentam 

sérias dificuldades na aprendizagem dos conteúdos 

químicos, o que parece ser uma contradição. Dentro 

desse contexto, foi realizada uma pesquisa com 

alunos de 1ª e 2ª séries do ensino médio do Colégio 

Estadual Stella Matutina (CESM), localizado em 

Jacarepaguá, Rio de Janeiro, objetivando 

diagnosticar fatores que dificultam o processo de 

ensino e de aprendizagem e elementos que podem 

contribuir para a melhora desse processo.    

Resultados e Discussão 

   A pesquisa foi realizada no quarto bimestre de 

2012, a partir de um questionário objetivo que foi 

aplicado em dois grupos: grupo 1) Três turmas 

(duas de 1ª série e uma de 2ª série) que 

participaram durante o ano de atividades 

diversificadas como, pequenos experimentos, jogos 

didáticos e vídeos, dentre outros, realizadas com o 

apoio de bolsistas participantes do PIBID e grupo 2) 

Três turmas (duas de 1ª série e uma de 2ª série) 

que não tiveram contato com o projeto. Logo na 

pergunta inicial, se os alunos gostam de química, 

constatamos uma grande diferença nas respostas 

dos dois grupos; 20% dos estudantes que não têm 

acesso ao projeto responderam não gostar da 

disciplina, enquanto que no grupo dos participantes 

esse número caiu para 9%. Quando questionados 

sobre qual seria a solução para melhorar seu 

rendimento na disciplina, 48% dos estudantes do 

grupo 2 dizem que o professor precisa explicar mais, 

enquanto que no grupo 1 apenas 10% apontam o 

professor como responsável, e 65% diz que 

experimentos e jogos lúdicos são a solução para a 

melhoria de seu rendimento, demonstrando que o 

aluno, quando em contato com métodos 

participativos de ensino, passa a ter uma outra visão 

dos conteúdos teóricos antes ministrados pelo 

professor, concordando com Moreira
2
. Em relação à 

aplicação de atividades lúdicas como jogos 

didáticos, aproximadamente 80% dos alunos dos 

dois grupos responderam que esses elementos 

ajudam muito no ensino de química. Uma última 

pergunta foi feita para saber se a utilização de 

assuntos inseridos no cotidiano do aluno auxilia em 

seu aprendizado; Como resposta 85% do geral 

disse que sim, e 80% dos alunos do grupo 1 

responderam que não só auxilia como já tiveram 

conceitos sobre fenômenos presentes em seu dia-a-

dia modificados após terem ouvido falar sobre na 

escola. É importante ressaltar que esses recursos 

beneficiam não só a assimilação dos conteúdos, 

mas estreitam a relação interpessoal fazendo com 

que os alunos sintam-se mais seguros e 

confortáveis em sala de aula. Esses dados 

corroboram com pesquisas sobre experimentação 

no ensino médio, como Giordan
3
, que constatam a 

grande contribuição na aprendizagem, o incentivo ao 

questionamento e a participação mais ativa nas 

aulas. 

Conclusões 

Como conclusão, a pesquisa nos responde que não 

são apenas professores que pensam em atividades 

experimentais e lúdicas como sendo de grande 

importância, os estudantes também concordam. 

Podemos observar que apenas aulas ministradas 

em sala geram uma aprendizagem mecânica, que 

na maioria dos casos é interpretada pelos alunos 

como falha docente. Por outro lado, o contato com 

meios mais participativos muda a visão do corpo 

discente sobre o que é necessário para um melhor 

aprendizado da Química. 
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