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2. Resumo do Trabalho
O curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de Santa Catarina campus São José
(IFSC São José) apresenta em sua grade curricular diversos componente curriculares experimentais,
distribuídas ao longo do curso, que buscam demonstrar as aplicações dos conhecimentos teóricos e
desenvolver as habilidades práticas e técnicas necessárias a formação do discente. É inegável o
interesse dos estudantes pelas aulas experimentais; no entanto, a assimilação e compreensão dos
conteúdos trabalhado experimentalmente, geralmente, é pequena. Um dos motivos é os estudantes
serem meros reprodutores dos roteiros experimentais e não construtores do conhecimento. Assim, o
laboratório deve ser, para o estudante, um espaço de descobertas, de curiosidade e de assimilação de
diferentes conhecimentos. Os objetivos deste projeto permeiam a elaboração de uma apostila de roteiros
experimentais para o componente curricular Química Geral Experimental II (QGEII) do curso de
Licenciatura em Química do IFSC São José, contendo roteiros que incentivem os alunos a se tornarem
protagonistas do seu aprendizado e que apresente, além dos roteiros experimentais voltados à
graduação, experimentos correlatos direcionados à educação básica. A presença destes auxiliará os
estudantes na percepção de como determinados conteúdos podem ser trabalhados em diferentes
contextos e que não é necessário grandes investimentos financeiros para fazer uma aula prática, já que
estes experimentos serão de baixo custo. Inicialmente, fez-se uma pesquisa de campo com os
estudantes do curso de Licenciatura em Química para conhecer como forma suas vivências nas
atividades experimentais desenvolvidas nos laboratórios ao longo do curso ou suas expectativas em
relação aos componentes curriculares experimentais, caso ainda não tivessem concluído algum
componente experimental. Conhecendo um pouco mais sobre as experiências e expectativas dos
estudantes e após a análise da ementa do componente curricular de QGEII, dividiu-se os conteúdos em
oito tópicos principais. Para cada tópico, foi elaborado uma introdução teórica, abordando os principais
conceitos que o estudante deverá saber para realizar e compreender os experimentos. Na sequência,
foram selecionados os experimentos (para a graduação e educação básica) para compor cada tópico,
totalizando doze experimentos para a graduação e outros doze experimentos para a educação básica.
Nos experimentos para a educação básica foram apresentados onde poderiam ser encontrados
determinados materiais e/ou reagentes e como estes poderiam ser adaptados em casos de falta destes

materiais no ambiente escolar/laboratorial. Infelizmente, devido a pandemia de COVID-19, os
experimentos ainda não foram testados no Laboratório de Química do IFSC São José.
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