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Introdução 
Sendo o Livro Didático (LD) um importante material de apoio, a pesquisa tem seu enfoque analisar a abordagem das 
atividades experimentais. Foram usadas coleções, disponibilizadas para o EM (ensino médio) nas escolas públicas. 
Para análise foi utilizada três categorias: a)Interdisciplinaridade e contextualização; b)Tipos de atividades 
práticas/experimentais e c)Relação com a pesquisa pós experimentação. Com os resultados observou-se que a 
Química escolar é abordada de forma disciplinar, ou seja, não trabalha a interdisciplinaridade, desatendendo ou 
atendendo superficialmente as orientações dos documentos oficiais da educação. Do mesmo modo, compreende-se 
que a proposição das atividades experimentais e suas relações com atividades pós-experimentos também ficaram 

abaixo do esperado. 

Metodologia 
Pesquisa qualitativa que segundo André (2000), é uma abordagem que vai tendo construção e reconstrução em meio 

ao processo da própria, assim as opções metodológicas vão sendo gradativamente explicadas e redefinidas. 

Atentou-se na análise de três coleções de LD do EM e um Volume Único de acordo com o Programa Nacional do Livro 

Didático (PNLD), foram apresentadas no padrão alfanumérico com as letras A, B, C, D, tendo suas identidades 

preservadas. 

Resultados e Discussão 
Primeiro foram observados o número de atividades experimentais, apresentados a Tabela 1. 
 
Tabela 1: Experimentos encontrados. 

Coleção Identificação de livros na pesquisa Número de experimentos por livro 

A 

1A 09 

2A 09 

3A 03 

B 

1B 13 

2B 17 

3B 08 

C 

1C 15 

2C 17 

3C 08 

D D 23 

Total 10 122 

                  Fonte: Autor 

 
Após analisou-se as atividades experimentais, nas categorias: Interdisciplinaridade e contextualização, Tipos de 
Atividades práticas/experimentais e Relação com a pesquisa pós experimentação. Resultados na tabela 2. 
 
Tabela 2: Resultado da Pesquisa  

  

  

Coleção A Coleção B Coleção C  Coleção D 

1A  2A  3A  1B  2B  3B  1C  2C  3C    
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Quantidade de 
experimentos  

9  9  3  13  17  8  15  17  8  23  

Disciplinar  8  9  2  12  13  8  13  15  8  23  

Interdisciplinar  1  0  1  1  4  0  2  2  0  0  

Investigativo  2  2  1  1  4  2  8  10  0  2  

Descritivo  9  8  2  8  12  5  2  0  0  10  

Ilustrativo  1  2  0  4  1  1  5  7  8  8  

Discussão após 
prática  

0  0  0  5  17  0  3  4  0  0  

Relatório após a 
prática  

0  0  0  0  0  1  3  1  0  0  

                Fonte: Autor 

Categorias organizadas após a leituras sobre experimentação no Ensino de Ciências e análise dos livros, assim 
achando que tais atividades devem estar inseridas a uma metodologia que vincule os conteúdos da experimentação 
ao cotidiano do aluno e a interdisciplinaridade.  
As componentes curriculares estão organizadas separadamente por entender que seja melhor a assimilação. Cabe 
abordar o ensino escolar de uma maneira interdisciplinar, desta forma tudo que está complexo e multifragmentado 
deixa de ser apresentado e explicado a partir de uma única visão do conhecimento.  
Para haver relação entre experimentação e atividades pós prática tem-se como obrigatório a necessária do 
entendimento da atividade experimental, com a falta o aluno pode não compreender o desenvolvimento da mesma, 
tornando a experimentação uma prática sem lógica, não atingindo o resultado desejado. 

Considerações Finais 
A Química apresentada está tradicional na maioria das vezes. Nas obras analisadas, a contextualização e 

interdisciplinaridade não é o bastante para desperta o interesse dos alunos, por não apresentarem conteúdos 

relacionados com o cotidiano vivenciado por ele. 

As práticas experimentais em sua maioria são descritivas apresentando as “receitas de bolo”, não propiciando que o 

aluno construa o experimento como forma de aprender, assim também as atividades de pós experimentação, em sua 

maioria não realizadas, neste ponto tem-se a discussão da utilidade da pratica experimental, como mera exibição de 

experimentos que venham comprovar a teoria, faz com que o aluno não consiga adquirir uma aprendizagem.  

Entende-se, que a Química presente nos currículos, deve articular-se a várias áreas do conhecimento, assim atividades 

experimentais surgem como possibilidades de atenuar a abstração dos conceitos que estão presentes na disciplina.  

______________________________________________________________________________________________ 
ANDRÉ, M. E. D. A. A pesquisa no cotidiano escolar. In: FAZENDA, I. (Org.). Metodologia da pesquisa educacional. 6. ed. São Paulo: Cortez, 

2000. p. 35-45..  
.  

 


