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Introdução 
A Base Nacional Comum Curricular - BNCC, com suas habilidades e competências, retrata a importância do aluno 
protagonista da sua aprendizagem (BNCC, 2020).  Na área da ciência da natureza a experimentação é algo que se 
destaca na promoção do protagonismo, porém como fazer experimentos sem estrutura? Neste contexto surge a 
importância de metodologias diferenciadas que se adequem a realidade da escola pública. O objetivo deste trabalho é 
mostrar a viabilidade de práticas simples, que possam ser realizadas em sala de aula atingindo os objetivos esperados 
pelo docente de forma leve e significativa. A prática realizada nesse estudo é a produção de etanol. A reação que da 
origem ao etanol é a reação de fermentação realizada por microrganismos que degradam a matéria orgânica 
transformando em compostos mais simples e energia (DUARTE, 2014). 

Metodologia 
A prática foi realizada em uma turma de 9° ano do ensino fundamental II, durante o conexão, projeto de aulas durante 
as férias promovidas pelo Ensina Brasil. A turma foi dividida em três grupos. Para o experimento em sala de aula foram 
utilizados os seguintes materiais: 02 colheres de açúcar, 100 mL de água, 20g fermento biológico, 3 copos descartáveis, 
3 colheres descartáveis. Procedimento experimental: Dissolver 10g de fermento biológico em 50mL de água e 
homogeneizar bem. Adicione 01 colher (sopa) de açúcar em cada copo. Homogeneizar a mistura. Esperar agir e pedir 
para que os alunos anotem as observações. O experimento tem duração aproximada de 40min o que auxilia o professor 
na gestão do tempo em sala. Metodologia adaptada de (RAMOS et al., 2012). 
 

Resultados e Discussão 
Utilizar experimentos como recurso facilitador da aprendizagem pode melhorar o desempenho do aluno (SALVADEGO, 
2008). A reação de fermentação, foi a prática utilizada para demonstrar a aplicabilidade de experimentos simples em 
sala. Normalmente uma aula tem duração de 50 min o que não favorece a inclusão de práticas em seu planejamento. 
Este experimento especificamente acontece simultaneamente com a aula, ou seja, enquanto o professor aborda os 
aspectos teóricos da reação ela já está acontecendo otimizando o tempo. Como podemos observar na figura 1-a 10 
min, 1-b 20min e 1-c 35min de prática respectivamente.  
 

Figura 1. Reação de fermentação, realizada em sala de aula. 

 
Fonte: Autores 2020 

 

Considerações Finais 
Apesar das dificuldades principalmente da falta de recurso e apoio da educação básica brasileira é possível sim planejar 
uma aula dentro das habilidades propostas pela BNCC, utilizando experimentos simples e principalmente focada na 
aprendizagem significativa dos alunos.  
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