
 

 

 

                                                                

 
 

SHOW DA QUÍMICA: ATIVIDADE

XIV SEMANA DE EDUCAÇÃO,

INSTITUTO

RESUMO  

A Química é uma ciência presente e facilmente observada no cotidiano, desde as primeiras 
descobertas do homem, até a contemporaneidade. Entretanto
Básico, esta disciplina provoca grande aversão no alunado, pois este encontra dificuldades 
em relacionar o conteúdo teórico com a prática cotidiana. Dessa forma, uma vez que, tal 
disciplina possui um caráter puramente experiment
incentivo para o interesse do estudante, como por exemplo, fazer uso da experimentação. 
De acordo com Farias et. al (2009), a realização de experimentos possibilita uma 
aproximação com a Química que é vista em sala de aula
tornando assim, as aulas mais dinâmicas e desenvolvendo nos mesmos a capacidade de 
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A Química é uma ciência presente e facilmente observada no cotidiano, desde as primeiras 
descobertas do homem, até a contemporaneidade. Entretanto, quando abordada no Ensino 
Básico, esta disciplina provoca grande aversão no alunado, pois este encontra dificuldades 
em relacionar o conteúdo teórico com a prática cotidiana. Dessa forma, uma vez que, tal 
disciplina possui um caráter puramente experimental, torna-se necessário trazer um 
incentivo para o interesse do estudante, como por exemplo, fazer uso da experimentação. 
De acordo com Farias et. al (2009), a realização de experimentos possibilita uma 
aproximação com a Química que é vista em sala de aula com o cotidiano dos discentes, 
tornando assim, as aulas mais dinâmicas e desenvolvendo nos mesmos a capacidade de 
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compreender os fenômenos químicos presentes em seu dia a dia. Nesse sentido, os 
integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET), do curso 
do Instituto Federal da Paraíba 
atividade de extensão denominada 
promover uma maior interatividade dos discentes com a supramencionada disciplina, por 
meio do uso de experimentação, a fim de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. O 
desenvolvimento da pesquisa fundamentou
atividade supracitada ocorreu durante a XIV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia 
SECT da referida instituição, sendo o público alvo, discentes oriundos de escolas públicas 
do município de João Pessoa e de cida
aproximadamente 20 (vinte) participantes. O Show da Química consiste na execução de 
uma sequência de experimentos de forma interativa e dinâmica, que possuam relação com 
o ensino da Química e que favoreçam sua con
Para tanto, na presente ocasião foram desenvolvidos 09 (nove) experimentos químicos, 
destacando-se por apresentar efeitos visuais, tais como mudança de coloração, liberação de 
gás e formação de chamas. A cada pr
forma voluntária, a executar o experimento, sendo indagados, no fim de cada prática, sobre 
o motivo da causa daquela reação. Nessa conjuntura, as metodologias utilizadas 
favoreceram uma discussão mais aprof
eles, conceitos mais amplos da cinética química, decorrente dos experimentos denominados 
“Pasta de Elefante” e “Maisena Inflamável”
de Elefante”, foi possível observar a velocidade de uma reação através da decomposição do 
peróxido de hidrogênio (H2O
potássio (KI), processo este intitulado de catálise. A velocidade de uma reação Química 
também pode ser alterada a partir da sua superfície de contato, o que facilita a interação 
entre duas áreas. Esse fenômeno pôde ser observado no experimento da “
Inflamável”, que demonstrou a combustão de pequenas partículas de amido, quando 
expelida pela boca. Além diss
participante teve a experiência de agregar conhecimento científico ao conhecimento 
empírico, bem como proporcionar a troca de saberes entre os discentes e os PETianos. 
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compreender os fenômenos químicos presentes em seu dia a dia. Nesse sentido, os 
integrantes do Programa de Educação Tutorial (PET), do curso de Licenciatura em Química, 
do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, Campus João Pessoa, desenvolveram uma 
atividade de extensão denominada “Show da Química”, com o objetivo de aproximar e 
promover uma maior interatividade dos discentes com a supramencionada disciplina, por 
meio do uso de experimentação, a fim de facilitar o processo de ensino e aprendizagem. O 
desenvolvimento da pesquisa fundamentou-se nas metodologias qualitativa e participante. A 
atividade supracitada ocorreu durante a XIV Semana de Educação, Ciência e Tecnologia 
SECT da referida instituição, sendo o público alvo, discentes oriundos de escolas públicas 
do município de João Pessoa e de cidades circunvizinhas da Paraíba, totalizando 
aproximadamente 20 (vinte) participantes. O Show da Química consiste na execução de 
uma sequência de experimentos de forma interativa e dinâmica, que possuam relação com 
o ensino da Química e que favoreçam sua contextualização com o cotidiano dos discentes. 
Para tanto, na presente ocasião foram desenvolvidos 09 (nove) experimentos químicos, 

se por apresentar efeitos visuais, tais como mudança de coloração, liberação de 
gás e formação de chamas. A cada prática realizada, os discentes eram convidados, de 
forma voluntária, a executar o experimento, sendo indagados, no fim de cada prática, sobre 
o motivo da causa daquela reação. Nessa conjuntura, as metodologias utilizadas 
favoreceram uma discussão mais aprofundada de vários conteúdos da disciplina, dentre 
eles, conceitos mais amplos da cinética química, decorrente dos experimentos denominados 

“Maisena Inflamável”. Dentro desse contexto, no experimento 
servar a velocidade de uma reação através da decomposição do 
O2) por meio de sua reação com um catalisador, o iodeto de 

potássio (KI), processo este intitulado de catálise. A velocidade de uma reação Química 
da a partir da sua superfície de contato, o que facilita a interação 

entre duas áreas. Esse fenômeno pôde ser observado no experimento da “
”, que demonstrou a combustão de pequenas partículas de amido, quando 

expelida pela boca. Além disso, por intermédio dos demais experimentos, o público 
participante teve a experiência de agregar conhecimento científico ao conhecimento 
empírico, bem como proporcionar a troca de saberes entre os discentes e os PETianos. 
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