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O ensino de química é culturalmente descrito como complexo ou desinteressante 
pelos alunos, nesta perspectiva os docentes de química buscam desenvolver 
atividades que têm por objetivo um melhor aprendizado de seus alunos, aliando-
se assim o conteúdo lecionado em sala com atividades lúdicas ou experimentais 
para criar um ambiente de contextualização. Segundo Guimarães (2009, p. 198) 
no ensino de ciências a experimentação pode ser uma das estratégias para a 
criação de problemas reais que possibilitem a contextualização e o estímulo de 
questionamentos de investigação, porém este tipo de metodologia não deve 
estar baseado em apenas experimentos com um roteiro fixado pelo professor, 
obtendo-se somente os resultados que o docente espera. Este trabalho tem por 
finalidade fazer uma relação do processo de ensino-aprendizagem a partir de 
experiências vivenciadas no PIBID e a influência de atividades de 
experimentação em química como recurso didático. Foi realizado a análise das 
atividades de experimentação desenvolvidas no laboratório de química da EREM 
Nicanor Souto Maior-Caruaru/PE. Nessa perspectiva, o conteúdo cinética 
química atuou como norteador para planejamento das atividades, sendo 
elaborados dois experimentos que buscaram relacionar o aprendizado dos 
alunos com o fenômeno apresentado nos seguintes experimentos: (i) dissolução 
de comprimidos efervescentes em água com diferentes temperaturas para 
verificação da influência da temperatura no tempo de dissolução (ii) utilização de 
diferentes substâncias em contato com pedaços de carne bovina para 
verificação da influência de catalisadores/inibidores na conservação do alimento. 
A partir da análise durante as experimentações realizadas, foi perceptível que é 
necessário elaborar um planejamento da proposta didática de conteúdos a 
serem lecionados em sala, além de observar os recursos didáticos disponíveis 
para que em seguida possa ser realizada uma experimentação. Gandin (2014, 
p. 27) conceitua planejamento como definir os objetivos, verificar a distância ao 
qual estamos do ideal e decidir o que pode ser realizado para diminuir esta 
distância. No ensino de química, o planejamento é essencial para a atuação 
efetiva do docente no contexto escolar.  
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Nesta perspectiva de ensino por meio de experimentação, os alunos 
demonstraram maior interesse pelo estudo dos conceitos durante as vivências 
no laboratório de química, além de ter ocorrido o diálogo entre os próprios alunos 
para chegar as prováveis conclusões dos experimentos. Entretanto, foi notável 
que o planejamento é essencial para que o aluno possa fazer a relação entre o 
conceito químico e o fenômeno prático visualizado nos experimentos. Portanto, 
pode-se concluir que o ensino por meio de experimentação é viável, 
considerando as variáveis do processo de planejamento da atividade a ser 
realizada, como a infraestrutura da escola, quantidade de alunos, tempo mínimo 
necessário, além de ser uma metodologia satisfatória para o ensino de química. 
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