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O trabalho experimental é um polo de debate e de reflexão na educação em 
ciências, que faz emergir intervenções, por vezes divergentes, de todos os 
setores da comunidade educativa (VEIGA e MARTINS, 1999). Muitos 
professores acreditam que o Ensino de Química pode ser transformado através 
da experimentação, porém, as atividades experimentais são pouco frequentes 
nas escolas. Os principais motivos indicados pelos professores são a 
inexistência de laboratórios, além da falta de tempo para preparação das aulas 
(GONÇALVES, 2005). Foi proposta para turma de Físico-Química I (2018.2), 
do sexto semestre do Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências 
Naturais e Matemática, a construção de um calorímetro com materiais de baixo 
custo, e a demonstração do seu funcionamento em sala de aula. A turma foi 
dividida em equipes de cinco membros, totalizando três equipes. Foi repassado 
um material norteador que os ajudaria a pensar na construção do aparelho. 
Como objetivos propostos do experimento temos: i) Examinar a capacidade 
térmica do calorímetro; ii) Discutir conceitos termodinâmicos associados a 
calorimetria. As equipes construíram os seus calorímetros com a utilização de 
materiais de baixo custo (isopor porta latas, termômetro de farmácia) e 
apresentaram o seu funcionamento em sala. Não houve imposição do tempo 
para as apresentações de modo que cada equipe ficou à vontade para realizar 
o seu experimento da melhor maneira que foi possível. Com o objetivo de 
verificar a importância da atividade proposta em termos de aprendizagem e 
significado para os alunos, foram elaboradas questões que deveriam ser 
respondidas individualmente e sem a necessidade de identificação, a saber: 1) 
Explique o funcionamento do calorímetro; 2) De que maneira a construção do 
calorímetro contribuiu para o melhor entendimento do conteúdo de 
termoquímica? Diante das respostas coletadas ficou evidenciado que os alunos 
compreenderam o funcionamento do calorímetro e sua utilidade na 
Termoquímica. Com relação a pergunta sobre a importância da atividade para 
o entendimento do conteúdo de termoquímica, separamos algumas falas dos 
alunos que corroboram a importância da prática associada à teoria. 
“Ajudou na consolidação de conceitos e definições por meio da observação do 
experimento. Foi possível compreender variação de entalpia e como ocorre e 
outros conceitos da termoquímica” 
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Aluna(o) A 
“A construção do calorímetro de forma caseira ajudou entender como podemos 
trabalhar com os conhecimentos adquiridos na disciplina de físico-química de 
maneira mais palpável, uma vez que o conteúdo teórico é significativo para 
aprendizagem todavia há possibilidade de verificar o conhecimento teórico de 
forma experimental proporciona um estudante entender de maneira 
experimental como funciona determinados conceitos apresentados de forma 
teórica, sendo assim a aula que tivemos para apresentar o calorímetro e o 
experimento realizado por nós foi de extrema importância na nossa formação e 
na prática como futuros docentes de química” 
Aluna(o) B 
De acordo com as respostas dos alunos da turma de Físico-Química I, a 
construção do calorímetro de baixo custo foi importante para a consolidação de 
conteúdos estudados teoricamente, mas também como forma de expandir os 
questionamentos sobre aquilo que foi estudado em sala de aula. 
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