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RESUMO 
 
O intuito deste trabalho é esboçar através do experimento prático de ordem qualitativa 
os conceitos de ensino da química aplicada no laboratório, bem como as funções 
inorgânicas, onde se desenvolveu um experimento com o objetivo de identificar 
soluções de potencial hidrogeniônico (pH) e potencial hidroxiliônico (pOH). Para pautar 
a parte teórica quanto à experimental, foram realizadas pesquisas em livros e sites. No 
experimento prático realizado com os alunos, foi possível constatar um melhor 
entendimento do conteúdo aprendido em sala de aula na qual os mesmos perceberam 
a diferença entre a aprendizagem da aula teórica para aula experimental. Longe de 
delimitar o fim da pesquisa o estudo desempenhado não abrange toda a sua 
totalidade. Afinal as experiências 
quando não há professores capacitados ou sem estímulo para este tipo de aula, 
tornando o aluno desestimulado quando o conteúdo apresentado em sala de aula não 
é mostrado na prática. Conclui
ensino médio na identificação de soluções ácidas e bases, teve como objetivo instigar 
a curiosidade por parte do aluno pela disciplina, com resultados positivos, no qual os 
alunos interagiram entre si e de forma lú
funções inorgânicas – ácido e base, através do “experimento do repolho roxo”.  Notou
se que durante o experimento prático realizado com os alunos, foi possível constatar 
um melhor entendimento do conteúdo aprendido e
perceberam a diferença entre a aprendizagem da aula teórica para aula experimental, 
através de questionários feitos e com respostas satisfatórias realizados no final do 
experimento. Por fim, pode
rendimento do aprendizado dos educandos foi satisfatório. Foi preciso, após a 
execução dessas experiências, que os alunos elaborassem um relatório sucinto sobre 
as atividades desenvolvidas no laboratório.
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O intuito deste trabalho é esboçar através do experimento prático de ordem qualitativa 
os conceitos de ensino da química aplicada no laboratório, bem como as funções 
inorgânicas, onde se desenvolveu um experimento com o objetivo de identificar 

potencial hidrogeniônico (pH) e potencial hidroxiliônico (pOH). Para pautar 
a parte teórica quanto à experimental, foram realizadas pesquisas em livros e sites. No 
experimento prático realizado com os alunos, foi possível constatar um melhor 

o conteúdo aprendido em sala de aula na qual os mesmos perceberam 
a diferença entre a aprendizagem da aula teórica para aula experimental. Longe de 
delimitar o fim da pesquisa o estudo desempenhado não abrange toda a sua 
totalidade. Afinal as experiências laboratoriais na aula de química tornam
quando não há professores capacitados ou sem estímulo para este tipo de aula, 
tornando o aluno desestimulado quando o conteúdo apresentado em sala de aula não 
é mostrado na prática. Conclui-se que o experimento prático realizado pelos alunos do 
ensino médio na identificação de soluções ácidas e bases, teve como objetivo instigar 
a curiosidade por parte do aluno pela disciplina, com resultados positivos, no qual os 
alunos interagiram entre si e de forma lúdica compreender melhor a disciplina de 

ácido e base, através do “experimento do repolho roxo”.  Notou
se que durante o experimento prático realizado com os alunos, foi possível constatar 
um melhor entendimento do conteúdo aprendido em sala de aula na qual os mesmos 
perceberam a diferença entre a aprendizagem da aula teórica para aula experimental, 
através de questionários feitos e com respostas satisfatórias realizados no final do 
experimento. Por fim, pode-se observar que o interesse dos alunos pela disciplina e o 
rendimento do aprendizado dos educandos foi satisfatório. Foi preciso, após a 
execução dessas experiências, que os alunos elaborassem um relatório sucinto sobre 
as atividades desenvolvidas no laboratório. 
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a diferença entre a aprendizagem da aula teórica para aula experimental. Longe de 
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laboratoriais na aula de química tornam-se inviáveis 
quando não há professores capacitados ou sem estímulo para este tipo de aula, 
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