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Introdução 
 

A teoria sem atividades práticas em componentes que dependem deste suporte para solidificar a aprendizagem, de 
fato não é eficiente. A assimilação do conhecimento deve caminhar junto, e para quê ocorra este sucesso depende 
deste “elo” entre as duas correntes, a teoria com a prática. 
A BNCC postula a matriz de ciências na base com três unidades temáticas: Matéria e Energia, Vida e Evolução e 
Terra e Universo, e os objetos destes conhecimentos deverão ser distribuídos e trabalhados ao longo dos anos 
contemplando os anos iniciais e finais do ensino fundamental I e II. Esta transformação representa um desafio para a 
formação continuada do docente em adequar e integrar esses conteúdos em todas as unidades, quando 
anteriormente era apenas abordado nos anos finais, como é o exemplo das matérias de Física e Química, que com a 
nova Base essas temáticas deverão obrigatoriamente incluídas nos demais anos. 
A relevância deste trabalho está fundamentada na inserção de atividades práticas no ensino de Ciências, 
experimentando estas reformulações apresentadas no novo documento norteador da educação básica brasileira. Os 
argumentos apresentados nesta pesquisa foram produzidos a partir de uma investigação, que consiste em analisar 
de que forma as aulas práticas podem contribuir para o processo ensino-aprendizagem dos educandos de maneira 
significativa e qualitativa. 
De maneira a melhorar a assimilação e consequentemente a aprendizagem, propõe-se a aplicação de metodologias 
alternativas para o ensino de química que possam inserir professores e alunos numa discussão “no que diz respeito 
às relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente” (SILVA; OLIVEIRA, 2008). Portanto, a experimentação 
seria uma boa estratégia para solucionar este problema, no qual permite articular teoria e prática. A importância da 
inclusão da experimentação está na caracterização de seu papel investigativo e de sua função pedagógica em 
auxiliar o aluno na compreensão dos fenômenos químicos (SANTOS; SCHNETZLER, 1996). 
Conforme aborda este autor, quando a experimentação é bem conduzida e estruturada em bases epistemológicas 
claras, a mesma surge como exercício imprescindível na atividade docente em Química. Ao utilizar a experimentação 
durante as aulas de ciências/química, associando os conteúdos curriculares ao que o educando vivenciou, o 
educador trabalhará de forma mais contextualizada, visando assim à formação de cidadãos mais críticos e ativos na 
sociedade. Segundo DEMO (1999), a contextualização significa a vinculação com a vida do aluno, bem como com as 
suas potencialidades. Deste modo, a contextualização se torna indispensável para que todo o trajeto percorrido até 
que esta sistematização do conhecimento seja concretizada, e que não seja apenas ilustrativo, sendo essencial a 
condução do professor como mediador deste processo de aprendizagem e assimilação na vida do educando. 
A experimentação no Ensino de Química, no processo de ensino-aprendizagem tem sua importância justificada 
quando se considera sua função pedagógica de auxiliar o aluno na compreensão de fenômenos e conceitos 
químicos. A clara necessidade dos alunos se relacionarem com os fenômenos sobre os quais se referem os 
conceitos justifica a experimentação como parte do contexto escolar, sem que represente uma ruptura entre a teoria e 
a prática (PLICAS et al., 2010). 
Em pesquisas realizadas anteriormente por outros autores, todos concluíram que foi possível constatar que os alunos 
realmente veem a experimentação nas aulas de química como algo importante e que contribui para a melhoria do 
ensino e aprendizagem da disciplina (OLIVEIRA et al., 2010). 

Portanto, para isso, é necessário desafiá-los com problemas reais; motivá-los e ajudá-los a superar os problemas que 
parecem intransponíveis; permitir a cooperação e o trabalho em grupo; avaliar não numa perspectiva de apenas dar 
uma nota, mas na intenção de criar ações que intervenham na aprendizagem (GUIMARAES, 2009). 
Este autor relata que as principais funções e a importância da experimentação na ciência, levam a três tipos básicos 
de resposta: as de cunho epistemológico, que assumem que a experimentação serve para comprovar a teoria, 
revelando a visão tradicional de ciências; as de cunho cognitivo, que supõem que as atividades experimentais podem 
facilitar a compreensão do conteúdo; e as de cunho moto-vocacional, que acreditam que as aulas práticas ajudam a 
despertar a curiosidade ou o interesse pelo estudo (BUENO et al., 2007). 
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Dessa forma, este estudo teve como objetivos: utilizar e avaliar a experimentação nas aulas de Química, para as 
turmas do 9º ANO do Ensino Fundamental II, do Centro Tecnológico de Aprendizagem Nossa Senhora Santana – 
CETASS, uma metodologia complementar e observar a eficácia de metodologias ativas no ensino de química. 
Com isso, as institucionais escolares dever repensar em modelos mais atrativos no campo da experimentação e 
investigação, proporcionando espaços com estruturas básicas como o contato destes estudantes no uso de 
laboratórios de modo a incentivar e estimular a curiosidade, fortalecendo aprendizagem, possibilitando mais 
compreensão das temáticas abordadas em sala de aula. 

Metodologia 
Para concretização da pesquisa utilizou-se de métodos de abordagem e métodos de procedimento, no qual os 

resultados foram avaliados quantitativamente baseando-se em questionários com perguntas fechadas. A pesquisa foi 

realizada com os estudantes do Ensino Fundamental II do Centro Tecnológico de Aprendizagem Nossa Senhora 

Santana – CETASS, Alagoinhas, Bahia, utilizando-se o suporte do delineamento experimental, no qual foi aplicado 

um total de duas aulas teóricas e uma aula prática que abordavam o conteúdo Misturas e Reações Químicas. Essas 

aulas práticas foram aplicadas na disciplina de Ciências, com Introdução aos Conceitos de Química com 

aproximadamente 13 alunos do 9º ANO. Os experimentos foram realizados em área externa da Escola, em formato 

de Workshop, em 4 bancadas com diferentes experimentos. 

A pesquisa teve início com introdução a temática, resumos e fichamentos explicativos e como podem ser observados 

no dia-a-dia. a escolha das turmas e os conteúdos que seriam ensinados. As abordagens nos conteúdos neste Ano, 

ainda são muito sucintas e sua aplicabilidade é muito vaga. A quantidade de aula é insuficiente, e outros assuntos 

nem são vistos, o que o compromete a aprendizagem destes estudantes nas próximas séries. No entanto, trabalhar 

conceitos práticos contribui para que o processo de um ensino mais concreto, favorecendo uma aproximação do que 

seria na realidade me outros espaços formativos. Simular estas vivências ainda na escola permite ao educando ter 

uma formação mais segura e mais próxima da necessidade que a sociedade espera destes novos produtos que 

sairão das instituições escolares. As práticas foram organizadas por meio de roteiros, no qual continham o 

procedimento experimental e situações para serem discutidas e resolvidas após cada análise dos experimentos. As 

turmas foram conduzidas para área externa, em cada mesa continham os roteiros de cada prática, e cada grupo ficou 

responsável por executar as atividades, enquanto os demais observavam e realizavam as anotações. Esta dinâmica 

foi assim realizada também pelos demais grupos. Ao final da aula prática, dialogamos sobre cada prática, 

relacionando ao dia-a-dia, sobre os perigos e cuidados com a saúde, e a forma de como os produtos devem ser 

manuseados. Um questionário foi aplicado a turma para se obter dados passíveis sobre a alternância de aulas 

práticas, observando-se as opiniões, sugestões, críticas e/ou melhorias  a cerca da metodologia aplicada, na 

disciplina de ciências com abordagem no Ensino de Química e se a estratégia foi eficaz para aprendizagem e 

entendimento dos conceitos adotados em sala de aula. 
 

Resultados e Discussão 
Para entendimento do conteúdo sobre Misturas e Reações Químicas montamos uma estrutura em formato de 
Workshop. Em cada mesa ficaram disponibilizados experimentos, onde cada grupo deveria ler o roteiro, executar as 
orientações, observar o passo-a-passo e compreender as reações ocorridas (Figura 1). Neste momento, a medida 
que os grupos realizam as atividades podemos perceber como é importante a prática nas aulas de Ciências e 
Química. Dar realidade o que está expresso em livros didáticos, é possibilitar para estes educandos um mundo de 
possibilidades, de realidades alcançáveis a partir dos métodos e a obediência em seguir corretamente os protocolos 
de segurança e de aplicação dos materiais. 
Diante do exposto, notamos que, as aulas expositivas são fundamentais durante e após as investigações no 
laboratório, pois sem elas “o conteúdo ficaria solto”, dando a sensação aos aprendizes de que o conteúdo não tivesse 
sido trabalhado. Isso significa, segundo dizem os alunos, que os melhores resultados na aprendizagem ocorrem 
quando há aulas de reflexão concomitante após a investigação. 
Vale ressaltar, e concordamos com o autor, é a dificuldade, que muitas vezes apontadas pelos aprendizes, é quanto 
à utilização dos livros didáticos, os quais apresentam o conteúdo de forma fragmentada, sem um contexto que 
favorece a aprendizagem mecânica, o mesmo não apresenta atividades práticas fáceis e que possam ser realizadas 
em casa (GUIMARÃES, 2009). A formulação dos conceitos e o método adotado não atende a linguagem que o 
educando tanto espera encontrar nos livros  didáticos. O difícil entendimento encontrado nestes materiais tem 
causado um efeito negativo na execução das aulas práticas. Por isso se faz importante enquanto educador avaliar 
estes recursos antes de apresentar aos alunos, pois isto pode definir o sucesso ou o fracasso da aprendizagem. 
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Figura 1. Execução da Aula Prática de Reações e Misturas Químicas, em área externa, CETASS, Alagoinhas, Bahia. 

 

Fonte: Arquivo pessoal do autor Dantas (2018). 
 

 
Os dados apresentados foram analisados de questões aplicadas a turma após a realização de cada experimento. O 
questionário possui 10 questões com alternativas, que permeia sobre assuntos como: Teoria, Práticas experimentais 
no Ensino de Química, na disciplina de Ciência em Turma do 9º ANO, do Ensino Fundamental II. Para compor o 
tratamento dos dados, colhemos 4 questões mais relevante para esta pesquisa. As perguntas selecionadas foram: 
Questão 1. Você gosta de ter aulas práticas na disciplina de Ciências (Química)?; Questão 2. As aulas práticas são 
importantes na sua aprendizagem?; Questão 3. Se não tivesse aulas práticas, isso prejudicaria a aprendizagem?; 
Questão 7. A prática experimental contribuiu para a assimilação do conteúdo de Substâncias e Misturas. 
De acordo com os resultados obtidos nas Figuras 02, 03 e 05, podemos observar que na questão 2, 3 e 5, todos os 
alunos responderam  as perguntas com  “SIM”, totalizando 100%.  Na  questão 07 (Figura  5),  98%  dos alunos 
responderam “SIM”, contra 2% dos que opinaram “NÃO”. Na questão 1, todos gostam das aulas práticas (100%), 
questão 2, concordam que as aulas práticas são importantes para aprendizagem, e a questão 3, todos os estudantes 
afirmaram que se não houvesse práticas, prejudicaria a aprendizagem. Para a questão 7, 98% compreendem que a 
prática experimental contribui para assimilação, contra 2% da turma que assinaram contrário. 
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Figura 2. Questão 1. Você gosta de ter aulas práticas na disciplina de Ciências (Química)? 
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Fonte: Dados do autor Dantas (2018). 
 

Figura 3. Questão 2. As aulas práticas são importantes na sua aprendizagem? 
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Fonte: Dados do autor Dantas (2018). 
 
Apesar disso, em resultados obtidos em levantamento realizado por Oliveira (2010) com cinquenta questionários 
respondidos por alunos do ensino médio de uma escola pública, apesar de 80% dos alunos terem confirmado a 
importância de aulas experimentais no ensino de química, a maioria (72%) nunca teve uma aula experimental 
(OLIVEIRA et al., 2010). 

 
Figura 4. Questão 3. Se não tivesse aulas práticas, isso prejudicaria a aprendizagem? 
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Fonte: Dados do autor Dantas (2018). 
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Figura 5. Questão 7. A prática experimental contribuiu para a assimilação do conteúdo de Substâncias e Misturas. 
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Fonte: Dados do autor Dantas (2018). 
 
Estes resultados corroboram os encontrados por autores que defendem a experimentação prática como aliada de 
modo a maximizar o conhecimento apontado por (PLICAS et al., 2010); (OLIVEIRA et al., 2010); (SILVA; OLIVEIRA, 
2008); (GUIMARAES, 2009). 

 
 

Considerações Finais 
 

Os resultados obtidos na pesquisa realizada apontaram que a maioria dos educandos aprova o método das aulas 
práticas na compreensão dos conceitos no ensino de Química. No entanto, devemos enquanto educadores criar 
mecanismos para que esta prática seja efetiva e garanta bons efeitos aos alunos. Uma aula prática bem direcionada 
proporciona maturidade e uma sistematização do conhecimento mais solidificado, e que possam em outros espaços 
utilizar destes aprendizados produzidos nas escolas. Contudo, percebe-se que prática experimental no ensino básico, 
é de fundamental relevância para construir uma aprendizagem significativa, estimulando no educando o interesse 
pelas aulas, dando exemplos como a química tem sua função na vida cotidiana, e para o processo de e para o 
processo de ensino-aprendizagem. 
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