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RESUMO

O presente trabalho teve o objetivo de realizar aulas teórico-práticas de química contextualizadas com o cotidiano. Foi
realizado um levantamento de experimentos, direcionados a temática do cotidiano e aos assuntos de química e
posteriormente aplicados através de aulas teóricas-prática por graduandos de Licenciatura em química – UNEAL,
juntamente com os bolsistas BIC-Jr para alunos de nível médio. As aulas ocorreram com aplicação de questionário
antes e após a aula. Foi observado inicialmente, que os discentes apresentaram dificuldades em relacionar o assunto ao
cotidiano, mas com o decorrer das aulas estas e outras dificuldades foram superadas. Deste modo, a utilização de aulas
contextualizadas são fundamentais para melhorar a qualidade da aprendizagem da disciplina de química.
 
Palavras-chave: Experimentação, aprendizagem, educação.
 
ABSTRACT
 
This study aimed to carry out chemistry practical classes in context with every day. A survey of experiments aimed at
everyday themes and chemistry issues and subsequently applied through theoretical and practical lessons for
undergraduate degree in chemistry was performed - UNEAL along with the BIC -Jr scholarship for secondary school
students. Classes took place with a questionnaire before and after school. It was initially observed that the students had
difficulties in relating it to everyday life, but over the classes, these and other difficulties were overcom. Thus, the use of
contextual classes are essential for improving the quality of learning chemical discipline.
  Key-words: Experimentation, learning, education.

INTRODUÇÃO Atualmente a educação, mais precisamente a prática pedagógica, tem se deparado com um problema
que sonda várias disciplinas, que se encontra basicamente vinculado à dificuldade dos alunos em assimilar
determinados assuntos de tais matérias, tornando-as desagradáveis, devido à insatisfação dos discentes em
compreendê-las. Desta forma, enfatiza-se cada vez mais a necessidade da utilização da experimentação vinculada à
teoria em sala de aula, que além de estimular o ensino-aprendizagem aproxima os assuntos de Química da vivencia do
aluno, auxiliando na construção de um ser crítico e conciso (SILVA, 2010).
A utilização de recursos pedagógicos que aproximam a disciplina de química da realidade do discente é essencial para
uma melhor aprendizagem e consequentemente o crescimento perceptivo, que torna o aluno capaz de compreender
como a química vista em sala de aula pode ser compreendida em seu cotidiano, ou seja, a prática experimental é uma
forma de mostrar como os assuntos vistos em sala podem ser reconhecidos no dia -a- dia do estudante, fazendo uma
aproximação da disciplina com a realidade do aluno (SALVADEGO, 2009).
Trabalhar a experimentação fazendo uso de práticas que abordam assuntos de química como reações, ácidos e base
solubilidade dentre outros, contribui para uma aula dinâmica, sendo uma alternativa viável no combate a falta de
interesse dos alunos diante desses assuntos e tantos outros ditos complexos. Este tipo de metodologia pedagógica, na
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qual o prático e teórico são utilizados de forma unificada, favorece muito no desenvolvimento da qualidade das aulas
(BUENO, 2007).
A experimentação possui uma característica investigativa que faz com que o aluno estimule o seu pensamento. Para
facilitar uma melhor compreensão da química no seu cotidiano os experimentos devem possuir parte de seu material de
baixo custo e muitos destes materiais visto pelos discentes em suas casas, tornando assim a prática mais interessante,
desta forma faz a disciplina se tornar próxima da realidade. Deve-se fazer uso de substâncias que façam parte do
cotidiano do estudante, de fácil e segura utilização, devem ser priorizadas na aprendizagem do conhecimento químico,
as práticas relacionadas com os conceitos teóricos (PINHEIRO, 2008).
A contextualização da prática com a teoria é um fator evidentemente importante, pois a partir deste é possível mostrar
ao aluno como assuntos da disciplina de Química estão inseridos na prática, por isso é necessário fazer uso de uma
linguagem clara e dinâmica, com o intuito de ter a atenção do aluno, para que este entenda a teoria que se encontra
presente na experimentação desenvolvida. Os experimentos acompanhados da teoria contribuem de forma significativa
para o ensino de Química, melhorando a prática docente, facilitando a dinâmica na aula e consequentemente o
aprendizado dos alunos, que se tornam mais participativos e envolvidos na disciplina, uma vez que a prática consegue
propiciar mais interesse, instigando de forma criativa a aprendizagem (SUART; MARCONDES, 2008).
Evidencia-se que diversos temas da disciplina de química ministrado na sala de aula estão interligados a produtos
utilizados em ações da vida diária do discente. (FERREIRA; 2010). Os conteúdos para a aprendizagem devem partir de
temas que permitam a contextualização, a fim de expandir o conhecimento do aluno tornando-o capaz de entender que
os assuntos vistos em sala de aula estão presentes em diversos meio como indústrias, agricultura e principalmente em
simples situações diárias (FARIAS et al., 2011).
Pesquisas vêm apontando a necessidade do uso de aulas práticas; segundo Daga e Cottica (2010), ao realizarem uma
pesquisa com 67 alunos do 3º ano do Ensino Médio de uma escola estadual, identificaram que 56% dos alunos
(entrevistados) apresentaram dificuldade em assimilar os conteúdos por serem transmitidos de forma distanciada da
realidade e assim se tornam desinteressante.
 Farias; Basaglia; Zimmermann (2008), afirmam que para melhorar o ensino de química (como o objetivo de despertar o
interesse do aluno) deve-se utilizar uma metodologia que os conhecimentos transmitidos permitam prever ou explicar
situações tanto teórica como de fatos experimentais ocorridos em laboratório ou no cotidiano.
A utilização de metodologias que atuam de forma positiva para aprimoramento do ensino e aprendizagem deve ser
corriqueiramente trabalhada dentro da sala de aula, principalmente quando é capaz de aproximar a disciplina da vida do
discente, fator essencial para o melhoramento do ensino-aprendizagem da disciplina (LIMA, 2012). Desta forma, pode
contribuir para a construção do senso perceptivo que torna o aluno capaz de compreender que a disciplina pode-se
dissipar além da sala de aula, ou seja, a atividade experimental é uma forma de mostrar como os assuntos vistos na
escola podem ser reconhecidos em diversas situações diárias do estudante (PUGGIAN et al., 2012).
Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como objetivo realizar aulas teóricas e experimentais, que
demonstrassem aos alunos como a química se faz presente em seu dia-a-dia; para que assim tanto o desenvolvimento
das aulas e a fixação dos assuntos ocorram com mais facilidade.
 
MATERIAL E MÉTODOS
Foram realizadas pesquisas bibliográficas em sites da internet e blogs de química, a fim de buscar práticas de química
que mais se aproximassem da temática do cotidiano e que tivessem relação com assuntos de química do nível médio,
dentre eles densidade, pH, funções inorgânicas, reações químicas, pressão e fluídos. Sendo assim foram selecionadas
um total de 8 (oito) práticas que foram adaptadas para posteriormente serem aplicadas aos discentes através das aulas
teóricas e experimentais, fazendo uso de boa parte do material visto no dia-a-dia do discente.
Alunos do ensino médio bolsista BIC-Jr, foram treinados por graduandos do curso de Licenciatura em Química para
participarem das experimentações químicas aplicadas a alunos do nível médio. Foram apresentados aos discentes às
formas alternativas de contextualizar o material teórico em aulas práticas relacionadas ao cotidiano. Em seguida estes
alunos conduziram aulas experimentais para turmas de ensino médio, sob a supervisão dos monitores (graduandos de
química) e foram avaliados com relação ao domínio do assunto e ao seu desempenho como facilitador da transmissão
de conhecimento e o crescimento de sua aprendizagem.
Foi selecionada uma escola da rede estadual da cidade de Arapiraca estado de Alagoas, a Escola Estadual Costa
Rêgo, sendo beneficiado um total de 100 alunos que compreendiam turmas do 1º, 2º e 3º ano do nível médio.
As aulas teóricas para turmas ocorreram por meio dos graduandos do curso de química da UNEAL, que aplicaram
inicialmente a aula teórica e explicaram a prática, bem como acompanharam seu desenvolvimento. As aulas foram
desenvolvidas no laboratório multidisciplinar de química da Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL, abrangendo os
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mais diversos aspectos da química de forma prática e acessível. As metodologias das práticas foram sempre
direcionadas para o cotidiano e fazendo uso de materiais utilizados rotineiramente pela comunidade, como materiais de
limpeza, alimentos, enlatados, bebidas não alcoólicas industrializadas, produtos fermentados, cosméticos, entre outros.
Os temas aplicados através de aulas foram totalmente contextualizados com o cotidiano. Foram trabalhados assuntos
como: Introdução ao estudo da química, propriedades da matéria, estrutura atômica, tabela periódica e ligações
químicas, biomoléculas, reações químicas, ácido e base e solubilidade entre outros. Houve aplicação de questionários
antes e após aula, a fim de analisar o conhecimento prévio dos discentes, além do aprendizado absorvido após as
aulas, verificando a qualidade e os efeitos benéficos que a utilização desta metodologia proporcionou para uma melhor
qualidade do ensino e aprendizagem da disciplina de Química.
Através dos questionários aplicados antes e após as aulas práticas e teóricas abordando assunto de reações químicas e
pH, foi realizado uma análise estatística para verificar o efeito da aula experimental em relação ao desempenho dos
alunos, os dados obtidos foram analisados estatisticamente utilizando-se o teste t de Student a 1% de probabilidade.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Mediante aos 100 alunos de ensino médio da Escola Estadual Costa Rêgo que participaram das aulas, foi observado
inicialmente que os alunos apresentaram dificuldade em compreender alguns assuntos de química, e a forma como este
se encontra presente na sua vida, tornando nítida a necessidade de desenvolver aulas práticas. No decorrer da aula tais
dificuldades foram sendo sanadas, mediante uma contextualização dos assuntos com o cotidiano, gerando uma
interação e discussão construtiva sobre os assuntos trabalhados.
Os experimentos realizados serviram para exemplificar conteúdos ministrados nas aulas teóricas, comentando com os
alunos sobre produtos que são vistos no dia-a-dia e suas características ácidas ou básicas. Nas reações químicas foi
possível chamar a atenção dos alunos com produtos simples, alguns encontrados em suas casas e que misturados
sofrem reação. As mesmas reações que eles estudam em seus livros-texto, além de outros assuntos vinculados a
disciplina de química. Todas as abordagens que foram feitas promoveram uma assimilação mais construtiva da Química
no seu dia-a-dia e também dos assuntos que foram trabalhados na aula
 
O desenvolvimento da experimentação no Ensino de Química demonstrou ser um elemento eficaz, pois foi capaz de
desenvolver as habilidades e percepções que proporcionaram um melhor aproveitamento da aula, fazendo os alunos
questionar refletir e argumentar. Através das experimentações simples e contextualizadas com o cotidiano, foi extraída
uma melhor participação e interação dos alunos com a disciplina. Os passos utilizados para a execução da atividade
experimental permitiram aos alunos envolvidos não só a ampliação de seus conhecimentos para questões ambientais,
mas mediante a tudo que se encontra a sua volta. E a prática docente também se tornou proveitosa e mais eficaz para
um desenvolvimento mais aprimorado do ensino e aprendizagem.
Na realização das aulas práticas e teóricas ficou notório o aproveitamento do conteúdo ministrado, diante do entusiasmo
e participação dos alunos em realizar as práticas, além de compreender a fundamentação teórica da química naquela
experimentação, atribuindo à utilização desta metodologia uma fundamental importância para o campo educacional.
Através dos questionários antes e após a aula, foi possível observar a evolução da aprendizagem dos discentes, por
meio da realização da aula contextualizada com teoria e as práticas experimentais, principalmente no que diz respeito
ao conhecimento dos alunos sobre os assuntos de química abordados. Pois, foi possível notar que os conhecimentos
prévios dos alunos sobre os assuntos abordados eram baixos, enquanto que após a aula este conhecimento melhorou
crescentemente o rendimento do alunado, ou seja, os alunos progrediram bastante no que diz respeito à aprendizagem.
Por intermédio dos resultados dos acertos médios obtidos antes e após a aula experimental, foi possível verificar que a
experimentação surtiu efeito de forma significativa (p<0,01) já que antes da experimentação o percentual de acerto tinha
sido de apenas 19,43% e, após a frequência de acertos passou para 70,14% (Tabela 1).
Tabela 1 Análise estatística dos resultados dos questionários. Dados da pesquisa.
CONDIÇÃO DO ALUNO ACERTOS
Antes da experimentação 1,36 (19,43%) b
Após da experimentação 4,91 (70,14%) a
Médias seguidas da mesma não diferem estatisticamente entre si pelo teste t ao nível de 1% de
probabilidade.
 
Diante dos resultados apresentados foi possível confirmar a relevante importância da utilização das práticas unificadas a
teoria, pois estas atuam de forma proveitosa no rendimento da aprendizagem e qualidade do ensino ministrado. Desta
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forma, metodologias pedagógicas que atuam de forma positiva na absorção do conhecimento, propiciam uma
aprendizagem do conteúdo ministrado mais eficaz contribuindo no desempenho mais crescente do alunado em relação
ao conteúdo de química trabalhado.
 
CONCLUSÃO
A utilização da metodologia prática unida à teoria contextualizada com o cotidiano se mostrou muito valiosa, levando a
concluir por meio dos resultados, que tem um benefício inestimável e consideravelmente positivo em termos de
aprendizagem e posteriormente ensino. Como foi possível verificar nos resultados dos dados obtidos nos questionários
através do rendimento dos alunos após a aula, ficou ainda mais notório a contribuição das aulas para a expansão e o
aprofundamento da aprendizagem, produzindo no aluno a satisfação pelo trabalho realizado e a efetiva assimilação do
conhecimento.
Ficou explicito o quanto é necessário ter sempre em mente que o discente que compreende o Ensino Médio precisa ter
os conhecimentos de Química que lhe possam ser úteis no seu cotidiano e que posteriormente o torne um cidadão mais
consciente e esclarecido. Atividades práticas como essa com materiais tão comuns a vida do estudante, vinculados à
teoria contextualizada, favoreceram e muito a aprendizagem dos assuntos desenvolvidos nas aulas, mostrando que a
química não está somente interligada a um conjunto de conceitos a serem memorizados e mais tarde esquecidos, mas
que essa disciplina tem seus assuntos relacionados com o cotidiano.
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