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Introdução 

O presente trabalho é um realato de um projeto 

aplicado durante a V SEMACIT – Semana de 

Ciência e Tecnologia do Campus Duque de Caxias 

do Instituto Federal do Rio de Janeiro. O projeto 

intitulado “Show da Química – A magia da ciência” 

tratava-se de um compêndio de experimentos 

didáticos de química, em formato de show, com a 

finalidade de promover através da experimentação a 

aproximação entre a química do cotidiano e a 

ciência quimica (GIORDAN, 1999). O referido 

projeto, foi desenvolvido por alunos do Ensino 

Técnico Integrado ao Ensino Médio dos cursos 

Técnicos em Petróleo & Gás e Plásticos, e foi 

apresentado para todos os alunos do Campus e da 

comunidade. Desta forma, o presente trabalho 

apresenta os resultados da aprendizagem dos 

alunos envolvidos no projeto e os relatos dos alunos 

presentes nas apresentações.  

Resultados e Discussão 

 ni  a  uímica   a t     t   oi o di    ncial d     

t a alho   u   oi di  o to  m  o ma d   how  ond  a 

 ancada   al co    culo  d    ot   o  aí am d  

c na   d  am    a o a um  alco   anta ia    

 nc na     com      im nto  dito  t u u   d  

m gica   u ant  um    íodo d  doi  m     o  

alunos envolvidos neste trabalho realizaram 

pesquisas que envolveram desde a escolha do 

conceito a ser trabalhado at  o  o mato das 

apresentações, de maneira que todas as etapas da 

confecção do show fossem construídas pelo grupo. 

Uma das etapas envolveu uma pesquisa prévia, 

onde através de relatos de estudantes d   n ino 

m dio no mal   t cnico com  ai a  t  ia d  13 a 19 

anos, sobre qual ferramenta de ensino despertaria 

neles um maior interesse pela Química  a   colha 

da    o i  o d  conc ito   o  int  m dio d  

experimentos foi unânime. Em uma próxima etapa, 

os participantes realizaram um levantamento de 

experimentos que poderiam ser utilizados em 

formato de mágica, e que necessitassem de 

materiais que fi     m  a t  do cotidiano do  

aluno     u   ud    m      ncont ado  d  

      ência  m ca a ou com  ado   m m  cado    

 a m cia ,  também foi realizado um levantamento 

sobre os riscos envolvidos nas apresentações 

  ali ada   o a d  um la o at  io, como por exemplo 

em uma sala de aula cheia de alunos. Tendo em 

mente estes aspectos, alguns experimentos foram 

cortados do show   out o   o    am alt  a      a a 

se adequarem     o o ta do t a alho     a  o  inal 

 oi a  undam nta  o t   ica d  cada  t u u     u  

int n i icou a int  a  o aluno-professor, parceria 

que proporcionou troca positiva de conhecimentos e 

valores. 

Figura 1. Alunos participantes do projeto em uma 

das apresentações realizadas. 

Conclusões 

A realização do show de química mostrou-se uma 

ferramenta didática eficaz, através dela os alunos 

participantes desenvolveram ou aperfeiçoaram 

habilidades de pesquisa, socialização, interação 

com publico e utilização de aparatos comuns à 

laboratórios químicos. Para os alunos espectadores, 

esta ferramenta proporcionou uma nova visão da 

Química, como uma ciência que pode ser divertida. 
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