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O presente resumo apresenta a experienciação do mestrando, Luciano Castro, 
no ensino de química através de aulas experimentais executadas durante seus 
quatro anos trabalhado em um pré-vestibular comunitário. Ao decorrer dos 
anos a associação da química para com o cotidiano se tornou mais evidente 
nas provas de acesso ao ensino superior, como uma estratégia de aproximar 
os conceitos aprendidos dos estudantes para com o universo das ciências, o 
mestrando identificou a necessidade de levar experimentos de baixo custo que 
dessem uma visão diferenciada dos conteúdos teóricos. A partir de suas 
práticas relacionamos o entendimento dos estudantes antes e após a aplicação 
dos experimentos. E com isso fizemos uma discussão da temática com o 
ensino de química voltado para projetos sociais comunitários que visam a 
inserção de alunos de classes inferiores ao ensino superior.  A finalidade do 
trabalho foi identificar, relacionar e discutir se os estudantes do pré-vestibular 
comunitário compreenderam os conteúdos teóricos com as atividades práticas. 
O caminho pedagógico se baseou em três etapas: aula teórica, 
contextualização e experimentação. Esse procedimento foi aplicado em dez 
aulas ministradas durante os anos de práticas do mestrando no pré-vestibular 
comunitário. Assim como na maioria dos cursos preparatórios, o mestrando 
iniciou a parte teórica do assunto a partir de aula expositiva (quadro e caneta), 
desta forma pontuando os principais tópicos cobrados nos exames de acesso 
ao ensino superior. Ao decorrer da aula, os alunos receberam um texto que 
continha uma problemática abordada pela mídia que estava relacionada ao 
assunto explicado. Através desse material o professor iniciou discussões sobre 
o assunto, como também fez correlações com exemplos da comunidade em 
que eles moravam.  No momento final da aula o professor apresentou alguns 
experimentos que evidenciavam tudo que fora aprendido anteriormente. De 
acordo com a orientação do professor, os alunos fizeram tais experimentos e 
anotaram o que acharam daquele momento. Essas observações feitas por eles 
foram expostas de forma oral e discutida com os demais. Baseado nos relatos 
orais dos estudantes podemos identificar que a realização dos experimentos 
auxiliara no processo de entendimento sobre os temas abordados. Ficaram 
evidentes as correlações entre o assunto teórico para com os experimentos, e, 
para além disso, a identificação de situações problemas onde a química tem 
grande significado, seja no aspecto positivo ou negativo. Podemos constatar 
que a experimentação em pré-vestibulares comunitários é essencial no que 
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tange o processo de ensino-aprendizagem. Os estudantes têm enormes 
dificuldades devido a defasagem de conhecimento relacionada ao ensino 
básico de má qualidade. É necessário fazer a diferença e trazer algo que tenha 
significado para a realidade desses sujeitos. Dessa forma, o ensino de química 
precisa ser composto por mais estratégias de ensino, que juntas podem 
contribuir significativamente na formação de cidadãos críticos.  
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