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É notória a dificuldade de aprendizado na disciplina de química, não só pelo grau de abstração que 

se exige para uma melhor compreensão dos conceitos apresentados em sala, mas também pelo alto 

custo da criação, manutenção e compra de reagentes de um laboratório de química. Devido a tais 

dificuldades a proposta deste trabalho é a realização de experimentos de baixo custo e de fácil 

entendimento que possam ser realizados dentro das salas de aula. Esses experimentos serão obtidos 

a partir da seleção de livros, artigos e roteiros educacionais com ênfase no ensino de química 

teórico/prático.  A partir desta pesquisa serão verificados quais livros apresentam atividades no 

ensino teórico/prático que possam ser utilizadas em sala de aula para melhorar a aprendizagem 

significativa do aluno [1]. Uma outra forma de minimizar tais dificuldades encontradas  consiste no 

emprego de recursos práticos que preconizem a capacidade de entendimento do discente, 

desafiando-o à argumentar as informações que lhe são apresentadas, sugestionando uma 

contextualização e, por conseguinte uma aprendizagem significativa ( 2). Este trabalho pretende 

explorar o potencial das atividades experimentais na construção do conhecimento contribuindo para 

um aumento na qualidade da aula ministrada e, por conseguinte, buscando uma melhoria no ensino 

desta ciência, que se espera refletir no aprendizado dos alunos. O objetivo deste trabalho é propiciar 

ao discente capacidade intercalada do conteúdo teórico/prático. Concomitante espera-se com isso 

capacitar e atualizar os professores da área de química que ministram esta disciplina no preparo de 

seus planejamentos de aula promovendo um aumento na qualidade da aula ministrada. 

A partir de um levantamento bibliográfico nos livros didáticos que tratem do conteúdo de ensino de 

química teórico/prático abordados no terceiro ano do ensino médio. Os livros pesquisados estão 

relacionados por título, autor, e editora, edição e ano de publicação: 

 Química na Abordagem do Cotidiano Volume Único, autores: Tito Miragaia Peruzzo e Eduardo 

Leite do Canto. Editora Moderna, 3ª Edição, 2007; 

- Química na Abordagem do Cotidiano, autores: Tito Miragaia Peruzzo e Eduardo Leite do Canto. 

Editora Moderna, vol. 2 (Físico-Química) 5ª Edição, 2009. 

- Universo da Química Volume Único, autor Bianchi Albrecht Daltamir.Editora FTD,  1ª Edição, 

2004. No Ensino Médio, as Ciências se subdividem em três campos distintos: Biologia, Física e 

Química.  Esta pesquisa teve como foco o terceiro ano do Ensino Médio utilizando a Proposta 
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Curricular de Química – Um novo formato (2010) da Secretaria Estadual de Educação do Rio de 

Janeiro – SEEDUC como base curricular.  Os seguintes conteúdos do ensino de química teórico-

prático foram abordados: Propriedades coligativas, Processos de Óxido-Redução, Eletroquímica: 

Celas Galvânicas e Celas Eletrolíticas, Cinética Química e Equilíbrio Químico. 

Uma análise preliminar dos livros pesquisados observou-se que: 

O livro Química na Abordagem do Cotidiano Volume Único, 3ª edição é organizado e os textos são  

bem redigidos com bons boxes informativos, porém as abordagens não são muito aprofundadas. 

Quanto a parte experimental possui fotos de experimentos, mas não sugere muitos. Observou-se, no 

entanto que na 5ª edição onde o autor apresenta o livro em três volumes, o volume 2 que é 

direcionado à físico-química mostra textos mais aprofundados que o volume único, no entanto os 

autores insistiram no mesmo erro, não sugerir experimentos. Quantos os aspectos teóricos da físico-

química é um livro realmente bom. 

De todos os livros pesquisados até o momento, o livro Universo da Química, 1ª edição é o mais 

fraco tanto no aspecto teórico quanto na parte experimental. É pouco informativo e inconsistente. 

A partir desta análise concluiu-se que o livro didático possui um papel norteador para o aluno do 

ensino médio. 

Esta pesquisa não é conclusiva, pois outros livros didáticos ainda estão sendo analisados. 


