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RESUMO 
 

 Este trabalho apresenta os resultados de uma investigação sobre o uso do 

laboratório de Ciências em escolas do município de Caçapava do Sul/RS. De acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), busca-se a 

implementação de experiências como forma de contextualização da teoria com a 

prática, visando no ensino da Química uma conexão com o mundo em que os alunos 

estão inseridos. O objetivo desta pesquisa foi de investigar as razões que levam os 

professores a fazer uso ou não do Laboratório de Ciências, e a importância que eles 

atribuem ao estudo teórico e prático em aulas de Química. A pesquisa foi feita na 

forma de questionários, utilizando as respostas dos professores como forma de 

análise do uso dos Laboratórios em aulas de Química para o Ensino Médio, nas 

escolas do município de Caçapava do Sul/RS. De acordo com os resultados desta 

pesquisa, percebeu-se que a maioria das escolas não proporciona o incentivo 

necessário para execução de aulas práticas. Portanto, é relevante não apenas o uso 

do laboratório mas como esse laboratório promove a relação entre a teoria e prática 

fazendo da experimentação uma importante ferramenta didática no ensino de 

Química para alunos do Ensino Médio. 

 

Palavras-Chave: Contextualização, Laboratório de Ciências, Teoria e Prática. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (BRASIL, 2000) 

trazem orientações a respeito de oportunizar aos alunos uma visão geral de mundo 

contemporâneo. Nesse sentido permite ao aluno, durante sua formação básica, um 

conhecimento não apenas acumulativo, mas que priorize as contextualizações das 

aulas de Ciências. 

Atualmente o ensino de Química é abordado principalmente pela transmissão 

de informações, admitindo que o aluno absorva as informações transmitidas e as 

armazenem para a obtenção do conhecimento acumulado. Segundo os PCNEM, a 

Química é simploriamente entendida como um conjunto de problemas isolados, 

prontos e acabados, que não fazem relação com a sociedade.  

Nas escolas de modo geral, a Química é trabalhada a partir do 9º ano do 

Ensino Fundamental como disciplina de Ciências e se baseia na união de fórmulas 

matemáticas e regras, assim como conceitos desvinculados da experimentação e 

abstrai a teoria ligada diretamente à prática. 

Desta forma, o ensino de Química deve contribuir para a formação de um 

cidadão critico capaz de tomar decisões e se posicionar perante a sociedade. O 

PCNEM enfatiza que o que é ensinado nas escolas está longe da realidade dos 

alunos, há apenas a preocupação de reduzir o conhecimento químico em aplicação 

de regras e fórmulas tornando o aprendizado mecânico e exaustivo.  

A Química ensinada nos contextos das salas de aula não é mais do que 

simplesmente replicar fórmulas e regras (BRASIL, 2000). Esquece-se de trabalhar 

com o cotidiano dos estudantes, por exemplo, há vários exemplares clássicos de 

Química que podem ser trabalhados nos contextos das aulas de ciências e que 

muitas vezes são ignorados devido os professores darem mais importância a 

Química teórica e por dar preferência a matematizar esta disciplina. Um exemplo 

clássico pode ser aquele relacionado às reações rápidas de combustão e explosão, 

as reações lentas como o enferrujar de um prego (metal) e o amadurecimento de 

frutas. Esse exemplo é tão corriqueiro que acaba não sendo trabalhado quando o 

professor aborda o conteúdo de oxirredução. 

 A Química é um dos ramos da ciência que visa compreender a natureza, 

explicá-la e controlá-la, trata de produtos químicos que fazem parte do mundo à 

nossa volta e trata igualmente das transformações que neles se verificam, auxiliando 
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a compreensão do mundo que nos cerca, nesse sentido, a Química do cotidiano 

deve ser mais bem explorada nos contextos das salas de aula por sua relevância no 

contexto social (BRASIL, 2000). 

 A Química utiliza ferramenta associada aos fenômenos macro e microscópio 

com o objetivo de desenvolver competências e habilidades nas relações lógico-

empíricas, lógico-formais, hipotético-lógica e de raciocínio proporcional. Devemos 

lembrar que fórmulas e regras não desenvolvem competências, por isso devemos 

organizar estratégias metodológicas que priorizem um trabalho mais articulado e que 

desenvolvam uma série de competências e habilidades que os alunos poderão 

também usar fora dos contextos escolares (BRASIL, 2000). 

Uma das estratégias metodológicas que pode ser usada para desenvolver 

uma série de habilidades e competências seria priorizar a experimentação no ensino 

de Química. A experimentação da escola pode ser trabalhada em sala de aula ou 

em laboratório de ciências visando uma articulação entre teoria e prática (BRASIL, 

2000). 

Baseado na ideia que “A Química está em tudo ao nosso redor”, PCNEM 

defende que:  

Na interpretação do mundo através das ferramentas da Química, é essencial 
que se explicite seu caráter dinâmico. Assim, o conhecimento químico não 
deve ser entendido como um conjunto de conhecimentos isolados, prontos e 
acabados, mas sim uma construção da mente humana, em contínua 
mudança. A História da Química, como parte do conhecimento socialmente 
produzido, deve permear todo o ensino de Química, possibilitando ao aluno a 
compreensão do processo de elaboração desse conhecimento, com seus 
avanços, erros e conflitos. (BRASIL, 2000) 

 
Apesar das orientações do PCNEM serem favoráveis a um ensino mais 

contextualizado, que privilegie a teoria e prática, podemos observar que isso não é 

encontrado na maioria das Escolas. O conteúdo de Química desenvolvido hoje pelos 

professores desvincula a teoria da prática, sendo baseado quase que em sua 

totalidade em decorar conteúdos pré-estabelecidos em uma grade curricular que em 

muitas situações não fazem sentido aos estudantes. 

Percebendo a defasagem de contextualizar o ensino de Química, o presente 

trabalho foi composto por uma pesquisa qualitativa com o objetivo de analisar o uso 

da experimentação nas aulas de Química. Esta pesquisa foi realizada com os 

professores da rede pública do município de Caçapava do Sul para analisar a 

situação dos laboratórios de ciências e como este espaço é utilizado pelos 
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professores da área em relação à ligação teoria – prática nos experimentos 

realizados com suas turmas.  

A seguir serão abordados alguns pressupostos teóricos que achou-se 

importantes, onde serão descritos a metodologia e o contexto da pesquisa. Desta 

forma, os resultados alcançados serão discutidos ao aplicar-se um questionário onde  

algumas conclusões serão expostas através do desenvolvimento deste trabalho. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

 A escola segundo documentos oficiais tem o papel, perante a sociedade de 

levar o conhecimento até o cotidiano do aluno, fazendo ligações com o mundo em 

que vive e suas evoluções  através de pontes entre a prática e a teoria.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio - PCNEM 

(BRASIL, 2000), o ensino de Química tem se reduzido à transmissão de 

informações, definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do aluno, 

exigindo deste quase sempre a pura memorização, restrita a baixos níveis 

cognitivos.  

Desta forma o ensino de Química hoje vistos nas instituições de ensino, 

desarticula teoria e prática, se torna abstrato, pois a Química, se reduz a fórmulas 

matemáticas e regras, como é relembrado pelos documentos oficiais, PCNEM. 

Reduz-se o conhecimento químico a fórmulas matemáticas e à aplicação de 
“regrinhas”, que devem ser exaustivamente treinadas, supondo a 
mecanização e não o entendimento de uma situação-problema. Em outros 
momentos, o ensino atual privilegia aspectos teóricos, em níveis de abstração 
inadequados aos dos estudantes (BRASIL, 2000). 

 

 Assim sendo, estes documentos oficiais do Ministério da Educação ressaltam 

ainda que, deve ficar claro que a experimentação na escola tem função pedagógica, 

diferentemente da experiência conduzida pelo cientista. Sabemos que a 

experimentação formal em laboratórios didáticos, por si só, não soluciona o 

problema de ensino-aprendizagem em Química. Contudo, acreditamos que destacar 

o Laboratório de Ciências, seria não fazer ciência. Nesse sentido qualquer que seja 

a atividade a ser desenvolvida, deve-se ter clara da necessidade de períodos pré e 

pós atividade, visando à construção dos conceitos, e não desvinculando “teoria” e 

“prática” (BRASIL, 2000). 

Grünfeld de Lucca (2001), no texto “O Ensino de Química e algumas 

considerações”, aborda a questão de que se a Química faz parte do nosso cotidiano 

através das inúmeras substâncias que se apresentam a cada instante, poderia então 

afirmar que ela está no cotidiano e que o saber destas substâncias se faz essencial 

na vida do ser humano. Mas não é o que vemos hoje em dia nas escolas, onde o 

ensino se torna cada vez mais focado em uma matriz curricular, na qual a Química é 

apresentada como uma disciplina não muito fácil e talvez por isso os alunos não 

conseguem aprender os conceitos desenvolvidos.  
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 Partindo do mesmo conceito de Grünfeld de Lucca (2001), os autores 

Trevisan e Martins (2008), no artigo “O professor de Química e as aulas práticas” 

enfatizam a ideia de que o ensino de Química deve ser um facilitador da leitura do 

mundo, considerando que tudo a nossa volta é Química, então, por que não ensiná-

la com base no cotidiano do aluno. Chassot (2003) lembra que a transmissão de 

conteúdos químicos deve ser mais direta a realidade dando maior ênfase na 

aprendizagem, destacando o papel da mesma na sociedade, tornando o 

conhecimento um instrumento para facilitar uma leitura do mundo mais adequado e 

mais crítica. 

 Sendo assim, ensinar Química permite que o cidadão possa interagir melhor 

com o mundo, desenvolver suas atividades revendo que esta disciplina nunca estará 

pronta e acabada, mas em constante atualização com o mundo, assim percebendo 

no seu dia a dia onde ela está presente. 

  Conforme, González (1992), as práticas realizadas podem servir como um 

instrumento de ensino que favoreça questões fundamentais para o entendimento e 

construção de ensinamentos perante os alunos. Para esta prática ser bem sucedida 

ela deve ser avaliada através dos olhos dos alunos e constatar o que eles realmente 

estão compreendendo no seu aprendizado (INSAUSTI, 1997). 

 Sendo assim, muitos professores quando questionados sobre a 

implementação das aulas experimentais em sala de aula argumentam que as 

escolas não têm um espaço apropriado e equipamentos para a realização dos 

experimentos mas apenas uma sala muitas vezes considerada como almoxarifado 

da escola o que não basta para a realização de suas práticas (GOI, 2004). 

Entretanto, como afirma Axt (2002), não é necessário um laboratório 

totalmente instalado para a realização das aulas experimentais, pode-se improvisar 

materiais, como também confeccionar pequenos laboratórios portáteis que atendam 

às necessidades da classe.  

Outra questão relevante em relação aos professores das escolas que alegam 

não fazer a experimentação por não terem “tempo” para realização das práticas e 

necessitam ocupar o seu tempo com a preparação de aulas teóricas (GOI, 2004). 

Conforme Faria, Silva e Chibelli (2005) há um grande número de problemas 

envolvendo o ensino de Química na atualidade, sendo que vários deles não são 

recentes. Propostas para solucioná-los também aparecem em quantidade 
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expressiva, apesar de ainda haver pouca aplicação desses resultados em sala de 

aula para a obtenção de resultados.  

Um importante tema abordado nas pesquisas, é a questão da motivação dos 

estudantes. Sabe-se que o ensino de Ciências por meio de aulas práticas tem 

aceitação unânime entre professores e estudantes, no entanto, por diversos fatores 

este ensino experimental não se viabiliza em nossas escolas públicas, pelo fato 

muitas vezes das escolas não possuírem um espaço para utilização dessas aulas, 

assim como um auxilio por parte da escola (FARIA, SILVA, CHIBELLI, 2005, GOI, 

2004). 

 Alguns dos fatores que dificultam a implantação de aulas práticas, segundo 

Rosa e Silva (2007) são a falta de condições apropriadas, de tempo e de verbas, e, 

o mais preocupante, segundo relato de vários professores, a falta de preparação 

adequada nos cursos de licenciatura.  

A despeito das tentativas de modernização, parte-se da constatação de que 

pouco mudou no ensino de Química nos últimos anos, embora seja reconhecida a 

importância de abordagens que se voltam para o cotidiano de professores e alunos. 

Para tentar contornar esta situação, busca-se encontrar uma alternativa que consiga 

fundir o ensino de Química com as descobertas e criações da ciência, levando o 

estudante do ensino médio ao laboratório para que seja desenvolvido o elo entre os 

saberes adquiridos em sala de aula, a experimentação e a ligação entre a teoria e 

prática (ROSA e SILVA, 2007). 

 As sugestões de atividades práticas, geralmente expressam intenção de 

demonstrar o que já foi dito e não de despertar o espírito de investigação. O ensino 

laboratorial das Ciências nas escolas é demasiado prisioneiro do passado, sendo 

necessário reexaminar criticamente o seu papel, atualmente, enquanto auxiliar da 

aprendizagem da Ciência para os alunos (MALDANER, 1995).  

O ensino de Ciências na escola, sem trabalho laboratorial pode ser 

considerado impensável, embora não possa mais se pensar em atribuir objetivos 

que não podem ser realmente atingidos ou que poderão ser aceitos por meios 

alternativos. De fato, envolver os alunos na realização de trabalho laboratorial tende 

a valorizar as potencialidades destes, no sentido de permitir atingir objetivos 

relacionados com a aprendizagem do conhecimento conceitual e experimental, bem 
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como a aprendizagem de metodologia científica e a promoção de capacidades de 

pensamento (MALDANER, 2010). 

 Segundo Hodson (1990), o trabalho laboratorial, o trabalho de campo e o 

trabalho experimental são modalidades de trabalho prático reconhecidas, quer por 

professores quer por investigadores, como recursos de inegável valor no ensino e 

aprendizagem das Ciências. O trabalho laboratorial refere-se as atividades que 

requerem a utilização de materiais de laboratório, mais ou menos convencionais, 

podendo ser realizadas num laboratório, ou mesmo numa sala de aula, desde que 

não seja necessárias condições especiais, sobretudo de segurança, para a 

realização das mesmas. 

 Sabe-se também que o laboratório didático é muito questionado da maneira 

como é implementado nas escolas, mas, apesar de todas as críticas pertinentes ao 

seu uso, acredita-se que o laboratório didático é fundamental no ensino de Ciências, 

e pensar em descartá-lo seria destruir a Ciência em seu contexto (HODSON, 1994; 

BARBEARÁ; VALDÉS, 1996; TAMIR; GARCIA,1992, entre outros). Nesse sentido, 

várias sugestões foram feitas procurando melhorar a implementação, entre elas 

podemos destacar resolução de problemas (RP), relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS), linguagem e comunicação em sala de aula, modelos e analogias, 

concepções espontâneas e conflito cognitivo, aulas experimentais, uso de novas 

tecnologias na educação, etc. (SCHENETZLER, 2002 apud GOI, 2004). 

Deve-se deixar claro que acredita-se que as aulas experimentais são 

fundamentais para a evolução de um ser humano critico e atualizado na questão que 

se referem a compreender a relação prática - teoria – cotidiano, havendo sempre 

que possível uma ligação entre elas. Porém precisa ficar claro que não se acredita 

em práticas tradicionais que seguem um receituário, mas aposta-se em práticas que 

possibilitem aos estudantes a pensar no que estão desenvolvendo através do 

laboratório didático. 
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3. METODOLOGIA E CONTEXTO DA PESQUISA 
 

Este trabalho de pesquisa foi realizado no município de Caçapava do Sul, RS, 

no ano de 2013 envolvendo quatro professores da rede pública. Esses profissionais 

foram convidados a responder um questionário aberto na forma de entrevista livre 

(VALLES, 1988). Os professores explanaram suas ideias sobre o ensino de Química 

e o uso de Laboratórios de Ciências (o questionário pode ser verificado e localizado 

no Apêndice A). 

Para uma melhor composição dos dados de nossa pesquisa, organizamos 

uma tabela que consta dados que achamos pertinentes na identificação dos 

professores da rede pública. Para preservar a identidade desses professores os 

nomeamos como: P1, P2, P3 e P4. Nessa mesma tabela demonstramos a formação 

dos professores envolvidos na pesquisa, o número de turmas em que trabalha e o 

número de alunos em cada uma dessas turmas.  

 

Tabela 1- Identificação dos Professores 

 

Percebe-se que as escolas do município de Caçapava do Sul/RS contam em 

sua maioria com uma boa infra estrutura para receber seus alunos. As salas são 

amplas e há um espaço disponível destinado ao funcionamento do laboratório de 

Ciências. As questões que compuseram esta pesquisa estão relacionadas ao uso ou 

não uso do Laboratório de Ciências nas escolas públicas e quais os benefícios que 

os mesmos podem trazer quando utilizados para o aprendizado do aluno.  

Tabela relativa à identificação dos professores do Ensino Médio 

Identificação Graduação 
Número de Turmas que leciona 

Química 

Média de 
alunos 

por turma 

P1 

Licenciatura em Química - 
Especialização em Ensino 

de Química 13 25 

P2 

Licenciatura em Ciências 
Exatas - Habilitação em 

Química 2 30 

P3 Ciências Biológicas 5 20 

P4 Ciências Biológicas 
Este professor atua na gestão, 
portanto não leciona atualmente - 
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A partir disso, as tabelas foram analisadas de forma a compor uma série de 

respostas recorrentes entre os professores, quais as dificuldades que esses 

professores encontram ao ministrar suas aulas no laboratório e quais as possíveis 

relações entre teoria e prática e se essas relações podem ser desenvolvidas durante 

as aulas de ciências. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Tabelas foram organizadas para a análise dos resultados, onde alguns temas  

considerados relevantes serão mostrados no decorrer do trabalho, sendo o principal  

a utilização do Laboratório de Ciências.  

 Nota-se com o levantamento dos dados da pesquisa que apenas uma escola 

não possui laboratório disponível para o professor desenvolver suas aulas práticas. 

Acredita-se que tem que haver condições básicas, materiais e equipamentos 

disponíveis para a realização de práticas de cunho investigativo, mas também 

defende-se a ideia de que, a experimentação pode ser realizada na sala de aula ou 

ao ar livre utilizando-se materiais do cotidiano, por isso os professores pesquisados 

são privilegiados por ter um espaço adequado para a realização de sua prática.  

Abaixo segue as tabelas referentes a cada pergunta do questionário aplicado, 

com as réplicas dos professores. 

Tabela 2 - Práticas desenvolvidas. 

Qual a prática desenvolvida? 

Identificação Práticas desenvolvidas 

P1 

Experiências com indicadores ácido-base (repolho roxo e fenolftaleína) 

Sangue de Diabo 

Experiências para visualizar fatores que influem na  velocidade de uma  

reação - cinética química (batata inglesa, água oxigenada, sal de frutas) 

Preparo de Soluções 

Entre outras, as quais os alunos desenvolvem como tema livre 

P2 

Misturas  

Processos de Separação 

P3 Não possui Laboratório a Escola 

P4 
Vários, por exemplo: separação de misturas, confecção de experimentos com 

materiais alternativos, identificar ácidos e bases, teste da chama, etc... 
 
 Na tabela 2, podem-se visualizar os tipos de práticas realizadas pelos 

professores e observa-se que o professor P1 formado em licenciatura em Química e 

especialista no ensino de Química, possui maior facilidade em realizar experimentos 

com seus alunos. Com isso pode-se constatar que os professores que estão mais 

envolvidos em seu processo de formação conseguem diversificar mais os contextos 

de suas aulas práticas. 
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Tabela 3 - Tempo Disponível. 

Você tem tempo disponível para planejar suas práticas? 

Identificação Sim Não Complemento da Resposta 

P1 X   -  

P2 X   Horas atividades na escola 

P3 X   
A medida do possível alguma prática que possa ser desenvolvida 

em sala de aula 

P4   X 
Não tinha o tempo necessário. Tinha que ir em horário inverso na 

escola, nem sempre podia. 

 

Percebe-se pela tabela 3 que a maioria dos professores dispõe de tempo para 

a realização de aulas práticas, pois é muito importante a complementação das aulas 

teóricas com a experimentação para elucidação de conceitos estudados na sala de 

aula. 

Segundo Goi (2004), muitos professores alegam não fazer a experimentação 

por falta de “tempo”, pois necessitam ocupar este tempo para o preparo das aulas 

teóricas. Na presente pesquisa observa-se que o professor tem tempo para preparar 

suas aulas e isso é muito positivo. Porém, ao analisar a tabela 4 verifica-se que falta 

material para o desenvolvimento de suas práticas. 

 

Tabela 4 - Incentivo da Escola 

Qual o incentivo que a escola lhe dá para desenvolver estas práticas?  

Identificação Resposta dos questionários 

P1 Nenhum 

P2 Tenho o laboratório de Ciências sempre à disposição 

P3 
Primeiro por não ter o laboratório às práticas se tornam restritas e isso já é uma 

dificuldade 

P4 Se o professor solicitar,a escola adquire o material necessário. 

 
  Na tabela 4, quando perguntados sobre a questão de incentivo em 

desenvolver suas praticas, nota-se que por vezes a escola não dá incentivo ao 

professor, ou garante que apenas ter o laboratório já é o máximo que a escola pode 

fazer. Sabe-se que não basta o espaço físico, mas o laboratório deve ser utilizado 

de forma que promova o aprendizado nas aulas de Ciências (GOI, 2004). 
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Tabela 5 - Materiais do Laboratório. 

  

A tabela 5 apresenta dois pontos relevantes a considerar. O primeiro está 

relacionado à questão do professor “desejar” desenvolver uma aula experimental e 

não ter material disponível para desenvolver o experimento. O segundo ponto está 

relacionado à questão de verbas escolares que permitem a compra desses 

materiais. Pode-se dizer que a escola tem o papel fundamental de incentivar o 

professor fornecendo material de apoio tanto em sala de aula quanto no laboratório, 

com o objetivo de promover o uso de metodologias variadas 

Segundo Axt (2002), não é necessário um laboratório totalmente instalado 

para a realização das aulas experimentais, podem-se improvisar materiais, como 

também confeccionar pequenos laboratórios portáteis que atendam às necessidades 

da turma para o desenvolvimento dessas atividades. Por isso os professores devem 

repensar os tipos de materiais utilizados nos contexto de laboratório, que muitas 

vezes não precisa de gastos exorbitantes. 

 

Tabela 6 - Contextualização. 

Você aborda algum conteúdo da grade curricular fazendo ligações com a vida do aluno? 

Identificação Respostas dos questionários 

P1 Sim 

P2 Sim 

P3 
Sim, por ser uma escola agrícola algum conteúdo deve ser relacionado a vivencia 

dos alunos. 

P4 
Sim, sempre que possível. Muitos livros didáticos atuais são direcionados dessa 

forma,o que contribui muito. 

   

 Na tabela 6, quando perguntado aos professores sobre a questão de 

desenvolver conteúdos de Química relacionados com a vida cotidiana , as respostas 

foram unânimes, pois todos dizem conseguir trabalhar com teoria associada ao 

cotidiano.  

Se você desenvolver alguma pratica no qual não tem os materiais no Laboratório, a escola 
disponibiliza estes materiais ou você que disponibiliza? 

Identificação Respostas dos questionários 

P1 
Todas as práticas realizadas eu mesma que levei os materiais e reagentes 

necessários.  

  A escola possui laboratório, possui vidrarias, mas não tem reagente algum. 

P2 Caso eu deseje fazer alguma prática no laboratório, eu os disponibilizo 

P3 Não 

P4 A escola disponibiliza, é só solicitar com antecedência e ter verba disponível. 
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Através do argumento do professor P4 pode-se verificar que ele acredita que 

o livro didático trabalha com exemplares do cotidiano e isso estimula ainda mais. Por 

outro lado, como argumenta Chassot (2003), basear-se somente no livro didático 

não se torna a melhor solução para o desenvolvimento do aluno. O autor ainda 

lembra que a transmissão de conteúdos químicos deve ser mais direta a realidade 

do aluno para uma melhor aprendizagem, destacando o papel da mesma na 

sociedade, tornando o conhecimento um instrumento para facilitar uma leitura do 

mundo mais adequado e mais critico. 

 

Tabela 7 - Química no cotidiano. 

Com que frequência você consegue desenvolver a relação conteúdos-cotidiano?  

Identificação Respostas dos questionários 

P1 

Tudo ao nosso redor é química e todos os conteúdos curriculares estão 
interligados com situações do cotidiano do aluno. Eu como professora de 

química, sempre dou exemplos com situações do dia a dia do aluno. 

P2 Em todas minhas aulas, eu procuro ligar a química com o cotidiano do aluno. 

P3 Com pouca freqüência 

P4 Sempre que possível. 

 

Em relação a tabela 7, quando perguntados com que frequência é 

desenvolvida a relação conteúdo-cotidiano, pode-se considerar as respostas 

bastante animadoras. Concordando com a ideia de Trevisan e Martins (2008), de 

que o ensino de Química deve ser um facilitador da leitura do mundo, e 

considerando que tudo a nossa volta é Química, por que não ensiná-la com base no 

cotidiano do aluno.  

 

Tabela 8 - Relações entre teoria e prática. 

Qual a dificuldade que você enfrenta para desenvolver relações entre teoria e prática? 

Identificação Respostas dos questionários 

P1 
Carga horária da disciplina, para trabalhar a prática o aluno precisa ter 

embasamento teórico para entender a mesma. 

  
Outra dificuldade também é o número de turmas que um professor tem, sendo 

difícil ter materiais para todas. 

P2 A maior dificuldade é os alunos conseguirem ligar a teoria e a prática. 

P3 
A maior dificuldade é com relação a não ter um laboratório ou uma sala que 

possa ser usada. 

P4 Fazer essa relação geralmente é algo complexo . 

  

No decorrer da pesquisa, percebe-se que há inúmeras necessidades 

apontadas pelos professores para a execução de aulas práticas. Algumas são de 
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natureza pedagógica como: carga horária, dificuldades dos alunos entenderem os 

conteúdos científicos e não fazerem relação entre teoria e prática, espaço para 

executar as atividades práticas.  

Percebe-se pela resposta do professor P3 na tabela 8, a preocupação  em ter 

um espaço para desenvolver suas aulas práticas. Outras pesquisas revelam que 

essa fala é recorrente na área de ciências. Para Goi (2004) a maioria dos 

professores quando questionados sobre a implementação das aulas experimentais 

em sala de aula argumentam que as escolas não têm um espaço apropriado e 

equipamentos para a realização dos experimentos mas apenas uma sala muitas 

vezes usada como almoxarifado da escola o que não basta para a realização de 

suas práticas. Mas deve-se relembrar que Axt(1991) defende os vários espaços para 

desenvolver práticas e não apenas o laboratório tradicional. 

 

Tabela 9 - Sugestão de melhoria aos Laboratórios de Ciências. 

Qual sugestão você daria para melhoria dos Laboratórios de Ciências? 

Identificação Respostas dos questionários 

P1 

Em primeiro lugar, a escola precisa além de ter o espaço para o laboratório e 
vidrarias, precisa ter reagentes e materiais. Também seria interessante o 

laboratório possuir um técnico (monitor), ou seja, alguém que fique sempre no 
lugar, mantendo organizado, limpo as vidrarias depois de cada aula, pois o 

professore tendo em vista que vai ‘’pulando’’ de sala em sala não tem tempo 
para fazer isso. 

P2 
O laboratório deveria ser unicamente para estudar as aulas com os alunos, mas 

na grande maioria o laboratório se torna um almoxarifado. 

P3 Ser uma sala apenas para laboratório. 

P4 

As escolas não investem em laboratórios porque não há grande procura, 
raramente os professores utilizam Por não terem hábito, por não terem tempo, 

por trabalharem em 2 ou 3 escolas,por não terem quem os auxiliem. 

 
 Conforme as respostas dos professores organizadas na tabela 9, alguns 

fatores dificultam a implementação das aulas práticas. Os professores da pesquisa 

concordam com a ideia de Rosa e Silva (2007) que dizem que a falta de condições 

apropriadas, de tempo e de verbas faz com que o professor não utilize o laboratório.  

 É importante lembrar que segundo Hodson (1990), o trabalho laboratorial 

refere-se a atividades que requerem a utilização de materiais de laboratório, mais ou 

menos convencionais, podendo ser realizadas num laboratório, ou mesmo numa 

sala de aula, desde que não sejam necessárias condições especiais, para a 

realização das mesmas. Nesse sentido, pode-se dizer que as atividades práticas 

podem ser desenvolvidas nos espaços da própria sala de aula. 
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Tabela 10 - Ministrar aulas no Laboratório. 

Você acha importante ministrar aulas no Laboratório? Por quê? 

Identificação Respostas dos questionários 

P1 

Muito importante, levar o aluno a prática depois da teoria, faz com 
que o mesmo, tenha mais interesse e desenvolva uma 

aprendizagem significativa. 

P2 
Sim, pois a química somente teórica se torna algo além do que os 

alunos conseguem visualizar. 

P3 Sim, por ser algo mais atrativo para os alunos. 

P4 
Sim, tornaria as práticas mais ricas, seria mais fácil visualizar as 

teorias. 

 

 Percebe-se pelas respostas dos professores que é importante desenvolver os 

conteúdos científicos através de aulas práticas no laboratório. Para eles as práticas 

realizadas possibilitam uma aprendizagem mais significativa, pois busca-se  uma 

alternativa que consiga fundir o ensino de Química com as descobertas e criações 

da ciência, levando o estudante do ensino médio ao laboratório para que seja 

desenvolvida a experimentação. (ROSA e SILVA, 2007). 

 

Tabela 111 - Interesse na disciplina por parte dos alunos. 

Você acha que seus alunos teriam maior interesse pela disciplina se frequentassem o 
Laboratório? 

Identificação Respostas dos questionários 

P1 
Sim, é visível nas aulas que levo os alunos para o laboratório, um maior 

entusiasmo em aprender o conteúdo. 

P2 Com certeza 

P3 Com certeza 

P4 

Sim, pois seriam práticas mais estimulantes. Mas a escola está muito formatada 
com alunos sentados na sala de aula,recebendo informações e fazendo 

exercícios, e há grande dificuldade em romper com esse modelo. 

 
O último ponto abordado na pesquisa está relacionado ao interesse dos 

alunos pela disciplina de Química, caso o laboratório fosse utilizado com 

determinada frequência. Percebe-se pela fala dos professores que a maioria 

concorda que se fosse desenvolvida a experimentação haveria um interesse maior 

pela disciplina, pois sabe-se que o ensino de Ciências por meio de aulas práticas 

tem aceitação unânime entre professores e estudantes (FARIA, SILVA, CHIBELLI, 

2005). De fato, envolver os alunos na realização de trabalho laboratorial tende a 

valorizar as potencialidades destes no sentido de permitir atingir objetivos 

relacionados com a aprendizagem de conhecimento teórico e prático, como aponta 

Maldaner (2010). 
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5. CONCLUSÕES 

 
Diante dos dados obtidos nas tabelas, notou-se que o ensino de Química no 

município de Caçapava do Sul conta com professores de formações diferentes, 

sendo 50 % destes licenciados em Ciências Biológicas. Isto implica em uma maior 

dificuldade em aplicar aulas práticas de Química no laboratório da escola bem como 

estabelecer a relação teoria-cotidiano. 

Outra questão relevante encontrada nesta pesquisa foi o fato de que a 

maioria das escolas apresenta um espaço destinado ao Laboratório de Ciências e 

que está à disposição do professor, mas nem sempre é utilizado devido à algumas 

dificuldades como a falta de materiais. 

Observa-se, através desta pesquisa, que apesar de os PCNEMs orientarem 

que haja sempre a relação entre teoria e prática através da experimentação, a 

maioria das escolas não proporciona o incentivo necessário para execução de aulas 

práticas e o devido uso do laboratório. 

Outro ponto abordado neste trabalho mostra que todos os professores 

concordam que o interesse dos alunos pela disciplina de Química seria maior caso o 

laboratório fosse utilizado com mais frequência fazendo-se a importante conexão 

entre os conteúdos e as práticas. Sendo assim, o Laboratório de Ciências deve ser 

uma ferramenta de auxilio ao professor e facilitador para a aprendizagem do aluno, 

acreditando que este espaço na escola dará ao aluno maior entusiasmo em 

aprender a disciplina. 

Portanto, de acordo com esta pesquisa é fundamental fundir a teoria com a 

prática utilizando-se a experimentação como importante ferramenta didática no 

ensino da Química para alunos do Ensino Médio, investindo assim no seu futuro 

acadêmico e profissional. 

Trabalhar nessa perspectiva pode contribuir significativamente para 

desenvolver a capacidade cognitiva de cada indivíduo. 

Ao encerrar este trabalho, entende-se ser relevante não apenas o uso do 

laboratório, mas como esse laboratório promove a aprendizagem. Nesse sentido 

para uma pesquisa futura, pretende-se desenvolver com estudantes do Ensino 

Médio um trabalho que articule o laboratório com questões do cotidiano. 
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APÊNDICES A 
 

 
 

Nome do Projeto: 
O USO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE 

CAÇAPAVA DO SUL 

 
Questionário: 

 

Nome do Entrevistado (opcional):________________________________________ 

Formação:__________________________________________________________ 

A escola no qual você trabalha possui Laboratório de Ciências? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Quantas turmas você leciona a disciplina de Química? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Qual a média de alunos por turma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você já desenvolveu alguma prática no Laboratório da Escola? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Qual a pratica desenvolvida? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você tem tempo disponível para planejar suas práticas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Qual o incentivo que a escola lhe dá para desenvolver estas práticas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Se você desenvolver alguma prática no qual não tem os materiais no laboratório, a 

escola disponibiliza estes materiais ou você que disponibiliza? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você aborda algum conteúdo da grade curricular fazendo ligações com a vida do 

aluno? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Com que frequência você consegue desenvolver a relação conteúdos-cotidiano? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Qual a dificuldade que você enfrenta para desenvolver relações entre teoria e 

prática? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Qual sugestão você daria para melhoria dos Laboratórios de Ciências? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você acha importante ministrar aulas no Laboratório? Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Você acha que seus alunos teriam maior interesse pela disciplina se frequentassem 

o Laboratório?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 


