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Introdução 
A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) apresenta como desafio integrar as disciplinas básicas com 
profissionalizantes, buscando desenvolver um ensino de qualidade, que prepare o estudante para o mundo do trabalho, 
e promova a emancipação do sujeito (MOL, 2010). Nesse sentido, o ensino de química deve buscar práticas 
pedagógicas que contribuam para a construção de saberes e para o futuro exercício profissional, dessas práticas, 
destaca-se a experimentação. Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado em Educação Profissional e 
Tecnológica que visa o mapeamento e compreensão do uso da experimentação no Ensino de Química na EPT. 

Metodologia 
O trabalho consiste num estudo descritivo, sendo instrumento de coleta de dados um survey: 

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8ve1ilSlkAD3xRyRWr7F7W8zTNpId6v_YoyNmPLym9mpvUQ/viewfor

m>. Foram sujeitos da pesquisa (24) professores, da rede pública e privada, de nível médio integrado e subsequente 

de todas as regiões do Brasil, sendo cinco (5) da Região Norte, três (3) do nordeste, cinco (5) da região centro-oeste, 

três (3) da região sudeste e oito (8) da região sul. 
 

Resultados e Discussão 
A figura 1 apresenta qual a frequência do uso da experimentação. 

 

Figura 1. Frequência do uso da experimentação na EPT 

 

 
Como pode-se observar, a maioria dos respondentes faz pouco uso da experimentação, sendo que apenas 8% a 

desenvolve semanalmente. Segundo os professores o fator para o baixo uso é  principalmente devido ao tempo didático 

limitado para as aulas de Química.  
Quando arguidos sobre o tipo de experimentação mais utilizam, a maior parte aponta ser a experimentação 
investigativa, com 42%, como mostra a figura 2: 
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Figura 2. Tipo de experimentação utilizada 
 

 
Quando questionados sobre uso de roteiros nas aulas experimentais, 62,5 % respondeu que sim. Essa resposta é 
contraditória, pois a experimentação investigativa apresenta como característica principal ser uma atividade aberta, na 
qual não se disponibiliza roteiros, e os problemas não possuem soluções imediatas, sem que haja raciocínio, 
formulação, reflexão e discussão (RAMOS, 2019). 

Considerações Finais 
A experimentação enquanto prática pedagógica para o Ensino de Química na EPT, é pouco explorada, apesar de 
muitos estudos demonstrarem sua potencialidade no engajamento dos estudantes e na compreensão dos conteúdos. 
Apesar de muitos professores afirmarem usar a experimentação investigativa, essa concepção não coincide com o 
aporte teórico, quando comparamos o tipo de experimentação e a forma como ela é trabalhada. 
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