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Introdução 
Há diversos artigos publicados comprovando que a 
experimentação ajuda o aluno a compreender melhor 
o conteúdo de química. Mas será que todo aluno 
consegue aprender com a experimentação? Neste 
trabalho objetivou-se verificar se ocorreu 
aprendizagem significativa em um grupo de alunos, 
após aula experimental utilizando o tema separação 
de misturas, para os alunos do 1° ano do ensino 
médio. Segundo teórico David Ausubel a 
aprendizagem significativa ocorre quando uma nova 
informação relaciona-se com o conhecimento que o 
indivíduo já sabe, o subsunçor1. Sendo que para 
verificar se houve tal aprendizagem o aluno deve ser 
capaz de aplicar esse conhecimento a um fato 
diferente daquele que se concretizou. Para verificar 
se houve aprendizagem na aula experimental foi 
proposto a utilização de mapas conceituais. Novak 
precursor de Ausubel desenvolveu a metodologia de 
mapas conceituais procurando representar como o 
conhecimento é armazenado na estrutura cognitiva 
de um estudante. Para isso o aluno deve ser capaz de 
organizar em etapas e hierarquicamente esse 
conjunto de informações dos conceitos mais gerais  
para os mais específicos. A partir da análise dos 
mapas conceituais feitos pelos alunos, foi realizada a 
avaliação.  

Metodologia 
A pesquisa foi realizada em uma escola estadual da 
cidade de Dourados/MS, contemplando uma sala de 
1º ano do ensino médio composta por 25 alunos. 
Inicialmente foi ministrado aula  de forma expositiva, 
com objetivo de inserir futuros subsunçores na 
estrutura cognitiva dos alunos. Em um segundo 
momento, para a atividade experimental, a turma foi 
divida em 5 grupos. No laboratório os alunos 
desenvolveram as atividades propostas, tendo a 
oportunidade de fixar os conceitos trabalhados  
durante as aulas teóricas. Na aula seguinte foi 
ordenados novamente os grupos, em seguida 
ensinado como fazer um de mapa conceitual. Logo 
após foi entregue palavras chaves tais como, 
homogênea, mistura, destilação areia + sal, 
sólido/líquido, etc, e sem a consulta de qualquer 
material, construíram um mapa conceitual de modo 
que ordenassem dos conceitos mais gerais para os 
mais específicos. A aprendizagem pôde ser vista 

conforme o aluno conseguisse organizar o mapa 
ligando as palavras chave que fizessem sentido.  

Resultados e Discussão 
Após a aplicação do método foi verificado as 
concepções dos alunos através dos mapas 
conceituais. Os grupos conseguiram organizar os 
conceitos mais gerais tais como,  mistura, 
homogênea, heterogênea, seguidos por alguns 
conceitos intermediários, como mostra a Figura 1.  
Notou-se que há alguns erros conceituais, como por 
exemplo, limalha de ferro + areia é uma mistura 
homogênea, sendo que o grupo listou sendo mistura 
heterogênea. Somente um grupo não conseguiu 
organizar em hierarquicamente as palavras-chaves 
e não utilizaram termos de ligação. 

 
 
Figura 1. Parte de um mapa conceitual elaborados 
por um dos grupos de alunos. 

Conclusões 
Pretendeu-se verificar como os mapas conceituais 
podem ser utilizados como um método para auxiliar 
na avaliação. No entanto, é necessário que seja 
explicado por quem fez. Nesta pesquisa foi possível 
verificar que a experimentação foi significativa, pois 
a maioria dos alunos conseguiram organizar as 
palavras comprovando que os subunçores foram 
suficientes para ancorar os conceitos trabalhados na 
aula experimental.  
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