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Pesquisas no âmbito educacional destacam a importância da utilização da 
experimentação em aulas de Química como ferramenta no processo de ensino 
e aprendizagem. Dentre as vantagens tem-se: a motivação e promoção da 
correlação entre o estudo da sala de aula e situações do cotidiano. A 
experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a problematização que 
permite a contextualização, além do estímulo ao questionamento. O presente 
trabalho teve por finalidade realizar uma revisão dos artigos publicados na 
revista Química Nova na Escola e na biblioteca digital, de livre acesso, Scielo, 
nos últimos 10 anos, com a temática “experimentação no ensino de química”. A 
metodologia incluiu a análise qualitativa, seleção e categorização verificando: 
como a experimentação vem sendo utilizada nas aulas, quais trabalhos 
avaliavam a utilização de experimentos como parte do processo de 
aprendizagem e quais apresentavam, apenas, como uma proposta didática. Os 
critérios de escolhas, da revista e do Scielo, basearam-se no fato de serem 
amplamente citados, utilizados por professores e estarem disponíveis online. 
Como resultado das análises pôde-se perceber que os trabalhos publicados 
reconhecem a importância da experimentação no processo de ensino-
aprendizagem. Neste contexto, o uso de experimentos vem sendo utilizados de 
modo a ilustrar aquilo que é exposto durante o estudo teórico, permitindo a 
problematização, contextualização e estímulo ao questionamento. Percebe-se 
também a preocupação em fornecer experimentos alternativos, com a 
utilização de materiais de baixo custo, uma vez que, muitas escolas não 
possuem acesso ao laboratório. Porém, estes são mostrados apenas como 
uma sugestão de recurso didático para as aulas de Química, e não são 
avaliados se, de fato, contribuem para compreensão e/ou abstração dos 
conteúdos. Desta forma, durante a análise do material pesquisado foram 
poucos os trabalhos encontrados que ao final da experiência avaliassem como 
se deu as contribuições para o ensino e aprendizagem de Química. Nesta 
perspectiva conclui-se que é de suma importância o desenvolvimento de 
trabalhos que, além de demonstrar uma proposta prática, avalie, também, o 
impacto da utilização de experimentos nas aulas e, como estes podem 
contribuir para que a aprendizagem ocorra de forma significativa.  
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