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No contexto da sociedade atual a química é trabalhada como uma disciplina 
decorativa, cheia de fórmulas e equações, sem contextualização e distante da 
realidade do aluno. Para o ensino de química é necessário não somente a 
abordagem teórica do assunto, mas também aulas práticas que promovam a 
realização de experiências baseadas em temas que se pretende levar para a 
sala de aula, em que o professor deve ter o papel de instigar os alunos a 
questionar e levantar hipóteses para a construção do seu conhecimento. 
Segundo SCHNETZLER (2002), as atividades experimentais são de suma 
importância quando relacionadas a um caráter investigativo e a sua função 
pedagógica em auxiliar o aluno na compreensão de fenômenos. De acordo 
com FONSECA (2001), o trabalho com a experimentação tem o intuito de 
estimular o desenvolvimento conceitual, fazendo com que os alunos explorem, 
supervisionem e elaborem suas ideias, relacionando com o pensamento 
cientifico, pois desta maneira elas terão um papel importante no 
desenvolvimento cognitivo. Nesse sentido este trabalho tem como objetivo aliar 
a prática com a teoria, realizar experimento que provoque curiosidades e 
através dele mostrar o conceito químico envolvido, e assim possibilitar a 
construção de um conhecimento significativo. Para a realização da aula 
experimental o ambiente não precisa ser necessariamente em um laboratório, 
mas os materiais a serem utilizados podem ser encontrados em laboratórios de 
química, farmácias e supermercados. Deste modo, um exemplo de 
experimento que pode ser apresentado é o da decomposição da água 
oxigenada (peróxido de hidrogênio) mas conhecido como pasta de dente de 
elefante. Neste experimento é utilizado 20 ml de água oxigenada em um 
recipiente de vidro, mais 10 ml de detergente para formar a espuma, 3 gotas de 
anilina para colorir a reação e por último o iodeto de potássio que será o 
catalisador, pois ao reagir com a água oxigenada irá acelerar a reação de 
decomposição. Através deste experimento é possível compreender o assunto 
sobre reações químicas, especificamente a reação de decomposição ou 
análise. A partir deste experimento, é esperado que os alunos compreendam e 
entendam o assunto abordado, então uma alternativa para finalizar a didática 
da aula, o docente poderá realizar algumas perguntas relacionadas ao 
experimento. Onde através destas perguntas espera-se que ocorra uma 
interação entre os alunos e o professor, favorecendo assim, o diálogo, sendo 
este uma ferramenta importante para os sujeitos envolvidos. Sendo assim, este 
trabalho possui o intuito de uma alternativa para os professores de química 
inserirem um método didático, no qual compreende a teoria aliada a prática 
sendo uma maneira de fácil compreensão dos conteúdos de química, deste 
modo, contribuindo na construção do conhecimento. 
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