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RESUMO: Neste artigo procuramos apresentar os resultados de um projeto desenvolvido no Colégio 
Estadual Dom Manoel Könner, o qual apresentou como principal objetivo otimizar o uso do laboratório 
de Ciências, por professores e alunos, visando melhorar os aspectos pedagógicos por meio de uma 
ferramenta que possibilite a interação teoria-prática. Para tanto pretendemos durante a 
implementação do mesmo, fazer reuniões com os professores da área, incentivando o uso do 
laboratório como ferramenta para melhorar a aprendizagem dos alunos, através de práticas 
laboratoriais que levam o aluno a construção do seu conhecimento. O projeto foi desenvolvido na 
disciplina de química, a partir de abordagens temáticas selecionadas de acordo com o plano de curso 
ou ementa de cada série. Os resultados apresentaram maior interação do educando com a disciplina 
de Química. Espera-se como resultados futuros melhorar aspectos de aprendizagem com a 
conseqüente redução nos índices de repetência e evasão escolar que até agora são elevados. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Este artigo apresenta alguns resultados do desenvolvimento do projeto 

“Otimização do Laboratório de Ciências” que faz parte do Programa de 

Desenvolvimento Educacional- PDE³, turma 2013-2014 e foi desenvolvido no 

Colégio Estadual Dom Manoel Könner com alunos do ensino médio e alguns 

professores das disciplinas de Ciências, Biologia, Física e Química. 

A justificativa para implementação do mesmo, foi a análise dos relatórios 

finais de frequência e desempenho obtidos pelos alunos nos últimos cinco (5) anos, 

onde se constatou que a escola apresenta altos índices de evasão e repetência. 

Observamos também que na área de Ciências Naturais e suas tecnologias e na 

disciplina de matemática, o percentual de alunos reprovados era alto. 
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Ao fazermos um levantamento no laboratório da escola constatamos que 

havia falta de material básico para fazer algumas práticas e também o espaço físico 

era insuficiente para acomodar turmas com maior quantidade de alunos. Buscou- se 

então, através dos órgãos colegiados (APMF e conselho escolar), verbas para 

ampliação do laboratório, através da realização de promoções festivas e culturais e 

pedidos de doações na comunidade. No mesmo ano a escola aderiu o 2programa 

“Brasil Profissionalizado”4, no qual a escola foi contemplada com os laboratórios 

básicos de Química e Biologia, o que resolveria a parte da falta de material nestas 

disciplinas. Depois de passados três (03) anos, onde as condições físicas do 

laboratório melhoraram, bem como o acervo de materiais, percebeu-se que parte 

dos professores apresentavam muita insegurança para fazer uso do laboratório, 

possivelmente por causa de uma formação acadêmica que não privilegiou este 

aspecto. 

No ano letivo de 2012, após um período de afastamento para desempenhar 

funções administrativas, ao retornar as atividades letivas com aluno procurei motivar 

envolver os professores da área de Ciências incentivando as atividades 

experimentais para propiciar uma nova ferramenta para melhorar o processo ensino 

aprendizagem através de aulas mais contextualizadas que relaciona a teoria-prática. 

Outro aspecto a ser considerado é a possibilidade de desenvolver nos alunos o 

gosto pela área cientifica, criando habilidades que possam conduzir o aluno a 

compreender a ciência do seu cotidiano, no meio em que vive, para solucionar 

problemas através de uma interação com este meio sem agredi-lo. Da mesma 

forma, promover o acesso do aluno no laboratório para que possa interagir com 

materiais, reagentes e equipamentos, apropriando-se das formas de manipulação, 

cuidados com sua segurança e fazer as observações que sejam pertinentes para 

construção do seu conhecimento. 
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2. OTIMIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 

 

 O ensino de ciências, durante muitos anos tem se tornado uma mera 

memorização de conceitos, fórmulas e nomenclaturas, sem, no entanto levar em 

consideração o contexto social em que o aluno esta inserido. Os conceitos 

apresentados estão desconectados e descontextualizados da realidade do aluno, o 

que fazem com que o mesmo não consiga fazer a interação entre conteúdo e 

realidade, não formando uma opinião crítica em relação aos fenômenos que ocorrem 

no seu dia a dia. 

 Segundo Santos e Schnetzler (2003), cabe ao professor propor situações e 

aprendizagens que possibilitem um pensar crítico, ou seja, uma formação para a 

cidadania. Educar para cidadania é preparar individuo para o exercício pleno da 

democracia. 

Arroyo (1988, p. 79) faz a seguinte relação entre educação e cidadania: 

 

“[...] no sentido de que a luta pela cidadania, pelo legítimo, 
pelos direitos, é o espaço pedagógico onde se dá o verdadeiro 
processo de constituição do cidadão. A educação não é uma 
precondição de democracia e da participação, mas é parte, 
fruto e expressão do processo de sua constituição”. 

 

De acordo com Santos e Maldaner (2011) destacam que ensinar Química no 

ensino médio, significa oferecer instrumentos aos cidadãos brasileiros, através de 

conhecimentos químicos, para que os mesmos venham a ter participação no 

processo de construção da sociedade, no que se refere à tecnologia e à ciência. 

Para os autores, isso é possível se os conteúdos forem selecionados rigorosamente 

e desenvolvidos nos processos de mediação que propiciam o desenvolvimento 

cognitivo, para o sucesso da aprendizagem, e ainda para o desenvolvimento de 

valores comprometidos com a sociedade. 

 Para tal, é necessário que o educador relacione a aprendizagem do saber 

científico com uma observação do cotidiano em que está inserido, podendo ser feito 

através de diferentes formas como a realização de atividades demonstrativas e 

investigativas, bem como apresentação de trabalhos e elaboração de relatórios das 

atividades práticas realizadas (SILVA, MACHADO e TUNES, 2011). 

  De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica – Química,  

 



As atividades experimentais, utilizando ou não o ambiente do 
laboratório convencional pode ser o ponto de partida para a 
apreensão de conceitos e a sua relação com as idéias a serem 
discutidas em aula. Os estudantes, assim estabelecem relações 
entre a teoria e a pratica e, ao mesmo tempo, expressam ao 
professor suas duvidas (PARANÁ, 2008, p.67). 

 

Consta ainda nesse documento que as atividades experimentais, seja ela 

demonstrativa ou não, não necessitam de um aparato experimental sofisticado. O 

que realmente é importante diz respeito “ [...] à sua organização, discussão e 

analise, possibilitando interpretar os fenômenos químicos e a troca de informações 

entre o grupo que participa da aula” (PARANÁ. 2008, p 67).  

De acordo com Guimarães (2009), 

 

No ensino de ciências, a experimentação pode ser uma estratégia 
eficiente para criação de problemas reais que permitem a 
contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. 
Nessa perspectiva, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como 
resposta aos questionamentos feitos pelos educandos durante a 
interação com o conteúdo criado (GUIMARÃES, 2009, p.198).  

 

Ainda segundo Guimarães (2009), essas aulas experimentais não podem ser 

pautadas no recebimento de um roteiro para ser seguido, onde os aprendizes devem 

obter os resultados que o professor espera se tornando uma mera observação. 

 As aulas experimentais podem, atuar como um contra ponto das aulas 

teóricas, contribuindo para o processo de construção de novos conhecimentos, pois 

esta forma de participação contribui para a aprendizagem do conteúdo relacionado a 

experimentação realizada, modificando a concepção de que as atividades 

experimentais servem como comprovação da teoria (CAPELETTO, 1992, apud 

Possobom, Okada e Diniz, 2003).  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 É importante que o processo pedagógico parta do conhecimento prévio dos 

estudantes através das concepções que o estudante adquire no seu dia a dia e da 

interação em seu espaço de convivência. Por este motivo, foram realizadas 

atividades planejadas no laboratório de Ciências do Colégio Estadual Dom Manoel 



Könner, com o objetivo de desenvolver o projeto que transcorreu de acordo com 

seguintes etapas: 

 1ª Etapa- Com o início do ano letivo de 2014, foi realizada uma reunião com 

professores da área de Ciências Naturais para expor o projeto, seus objetivos e 

ainda definir as metas, de acordo com as práticas laboratoriais que cada disciplina 

iria desenvolver no primeiro semestre.  

 Foi acordado ainda que todas as atividades deveriam partir de uma situação 

problema, pois através dela há um confronto dentre o sujeito e a realidade, exigindo 

um novo olhar por parte do aluno e um amplo processo de observação, 

experimentação, formulação e análise de hipóteses que possibilitam uma verdadeira 

construção do conhecimento. Decidiu-se, portanto, a possibilidade da realização da 

interdisciplinaridade, quando possível. 

 2ª Etapa - Ao iniciar as aulas, o projeto foi apresentado especificamente a 

cada turma da disciplina de Química, onde foram realizadas as atividades propostas 

na fase anterior ao desenvolvimento do mesmo (produção didática). Desta forma, 

foram expostos os objetivos do projeto e foram propostas as mudanças nos 

encaminhamentos metodológicos da disciplina que até então eram feitas de uma 

maneira tradicional. 

 3ª Etapa - A partir da terceira semana de aula foi discutida, a questão da 

segurança no laboratório através do reconhecimento do espaço e demonstração de 

alguns procedimentos de segurança. 

 4ª Etapa – A primeira unidade temática desenvolvida com os estudantes do 4º 

ano de Formação de Docentes, com o conteúdo de Funções Inorgânicas (extraído e 

adaptado do Roteiro de Aulas Práticas – Química I, Volume I; Ijuí/ RS: Editora 

Livraria Unijuí, 1989 de Otavio Aluísio Maldaner), onde foram abordados os 

seguintes tópicos: comportamento de ácidos e bases típicas frente aos indicadores 

fenolftalina, solução de alaranjado de metila e papel tornassol universal; teste de 

condutividade elétrica dos ácidos e bases em solução aquosa; reações de 

neutralização entre ácidos e bases formando sais, obtenção de óxidos e suas 

características. 

 5ª Etapa - A unidade temática “tipos de misturas” foi desenvolvida com alunos 

do 3º ano de Formação de Docentes, no período vespertino que foi extraído e 

adaptado do roteiro descrito da 4ª etapa, onde foram abordados inicialmente os 

conceitos de sistemas homogêneos e sistemas heterogêneos e em seguida 



propostos métodos de separação de misturas homogêneas e misturas 

heterogêneas. 

 6ª Etapa – Esta unidade temática foi desenvolvida no 3º ano de Formação de 

Docentes, turno vespertino, sendo referente às Leis de Combinação, enunciadas por 

Lavousier e Proust, igualmente extraído e adaptado do citado da 4ª etapa, onde 

foram abordados a Lei de Conservação de Massa (Lei de Lavousier) em sistemas 

abertos e fechados, bem como a Lei de Proust, ou seja a Lei das Proporções 

definidas. 

 7ª Etapa – Refere-se à unidade temática (Natureza Elétrica da Matéria) e foi 

desenvolvida no 3º ano de Formação de Docentes, turno vespertino, extraído e 

adaptado, idem 4ª etapa, onde foi abordado a capacidade de algumas substâncias 

de conduzir a corrente elétrica em solução (soluções eletrolíticas) e outras que não 

conduzem a corrente elétrica em solução (soluções não eletrolíticas). Também foi 

proposto a eletrólise em meio aquoso. 

 8ª Etapa – Avaliação dos resultados do desenvolvimento do projeto por 

professores participantes e proposição de novas metas a serem alcançadas até o 

final do ano letivo de 2014. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para melhor compreensão dos resultados que ocorreram durante o 

desenvolvimento do projeto, apresentamos um quadro demonstrativo das etapas 

realizadas, apontamos os participantes, a temática, o número de aulas e a data de 

sua realização e posteriormente serão descritos detalhadamente uma a uma. 

 

Quadro 01 – Cronograma de Atividades do Desenvolvimento do Projeto. 

ETAPAS PARTICIPANTES 
 

TEMÁTICAS NÚMERO 
DE AULAS 

DATA 
 

1° etapa Professores Apresentação do 
projeto e definição 
de metas. 

04 horas/aula  
07/02/2014 



2° etapa Alunos Objetivos do 
projeto e 
encaminhamentos 
metodológicos. 

02 horas/aula 17/02/2014 à 
28/02/2014 

3° etapa Alunos  Normas de 
Segurança. 

04 horas/aula 28/02/2014 à 
07/03/2014 

4° etapa Alunos do 4° ano 
formação de 
Docentes 

Funções 
inorgânicas. 
 

08 horas/aula 21/03/2014 à 
04/04/2014 

5° etapa Alunos do 3° ano 
formação de 
Docentes 

Tipos de Misturas. 04 horas/aula 02/04/2014 à 
09/04/2014 

6° etapa Alunos do 3° ano 
formação de 
Docentes 

Leis de 
Combinação. 

06 horas/aula 07/05/2014 à 
28/05/2014 

7° etapa Alunos do 3° ano 
formação de 
Docentes  

Natureza elétrica 
da matéria. 

02 horas/aula 25/06/2014 

8° etapa Professores Avaliação do 
projeto e 
encaminhamentos. 

04 horas/aula 29/07/2014 

 

Ao concluirmos o desenvolvimento e implementação do projeto, 

apresentamos os resultados obtidos em cada etapa destacadas no quadro 1: 

 Na etapa 01, uma das dificuldades apresentadas foi de como fazer a 

problematização das atividades que foram propostas e a preparação das mesmas. 

Segundo professor n° 01, quando indagado sobre as dificuldades apresentadas 

salientou: “a escola deveria dispor de um auxiliar de laboratório, pois a ausência ou 

inexistência dificultam a preparação das atividades práticas”. O Professor nº 02 

comentou: “a minha dificuldade maior é a falta de material e equipamentos para a 

disciplina de Física, o que me impede a realização de algumas atividades 

experimentais, sendo necessária adaptação, ou até mesmo a confecção de algum 

material”. Em contrapartida ao aspecto da problematização houve um esforço muito 

grande na realização de um planejamento coletivo dos professores das disciplinas 

afins. 

Na etapa 02, após breve exposição dos professores e discussão com os 

alunos foi aplicado um questionário, onde foram consultados cento e sessenta e oito 



(168) alunos dos quais cento e vinte e três (123) responderam que poderia ser uma 

ferramenta de uma melhor compreensão de conteúdos, vinte e oito assinalaram que 

seria uma maneira de sair da rotina das aulas, 9 responderam que não ajudaria em 

nada e 8 não responderam. Outro fato marcante na pesquisa foi na questão: Você já 

teve alguma atividade prática no laboratório de Ciências no decorrer de sua vida 

estudantil? Dentre as respostas, aproximadamente 53% dos estudantes mesmo 

estando no ensino médio nunca tiveram acesso a ele. Fato positivo constatado na 

maioria dos alunos foi a expectativa de uma mudança na metodologia das aulas, ou 

seja, a perspectiva de aulas mais atrativas.  

Na etapa 03, onde foi abordado o tema segurança no laboratório, através de 

alguns procedimentos de segurança e culminou com a realização de palestras sobre 

como proceder no caso de algum acidente com produto químico em casa e no 

laboratório. Também houve demonstração do uso do extintor, onde alguns alunos de 

cada turma foram treinados, ministrados por soldados do corpo de bombeiros (figura 

1). Houve muita agitação dos alunos que demonstraram grande interesse em 

participar desta atividade, sendo necessário fazer sorteio para definir os 

participantes no treinamento, pois ficaram motivados ao se deparar com a 

possibilidade real de apagar o fogo. 

 

Figura 01 – Palestra ministrada pelo Corpo de Bombeiros  

 

Fonte: Equipe pedagógica Colégio Estadual Dom Manoel Könner. 

 

 A etapa 04, que abordava as funções inorgânicas, começou com exposição 

do professor, a turma foi dividida em grupos e em seguida foram realizados 

questionamentos, indagando quais substâncias que conheciam eram ácidos, bases, 

sais e óxidos. No que diz respeito a parte experimental propriamente dita, houve 

dificuldade no uso e manipulação correta da vidraria e equipamentos, o que 



comprometia muitas vezes o cumprimento das normas de segurança. No final foi 

feita uma ampla discussão das atividades desenvolvidas, momento em que 

percebemos a motivação dos alunos em relação à teoria prática através da 

comparação de algumas substâncias do dia a dia com os usados nos experimentos, 

pois os mesmos demonstraram um interesse maior na participação das discussões 

em grupo. Foi relatado por uma aluno que afirmou: “agora consigo entender como as 

substâncias químicas fazem parte da nossa vida, que não é uma coisa que a gente 

estuda apenas pela memorização de nomes e fórmulas”, no caso do uso de 

indicadores outro aluno relatou: “sempre achei que isso era coisa dos programas da 

TV escola, jamais pensei que eu iria fazer isso na prática”. 

 

Figura 02 – Alunos realizando a parte experimental das funções inorgânicas 

 

Fonte: Equipe pedagógica Colégio Estadual Dom Manoel Könner. 

  

Na etapa número 5, com a temática tipos de Misturas, foram abordadas 

inicialmente algumas misturas do cotidiano do aluno, tais como: ar atmosférico, o 

café, a areia, o sangue, o leite, a gasolina, entre outros. Foi realizado ainda, um 

breve comentário sobre substâncias puras, sistemas homogêneos e sistemas 

heterogêneos. Em seguida foram realizados dois questionamentos: todas as 

misturas são semelhantes? Ou existem diferenças entre elas? Também durante a 

realização das atividades experimentais houve dificuldade no uso e manipulação de 

vidrarias e equipamentos. Ao final da unidade temática, cada grupo relatou um 

processo por ele efetuado, o que levou a uma ampla discussão sobre os principais 

processos de separação utilizados. 

 A etapa de número 6 referente, às Leis de Combinação, um dos fatos 

observados foi a grande participação dos componentes dos grupos durante a 



realização das atividades práticas, pois alguns resultados eram diferentes porque 

houve alteração da massa antes e depois da reação. Após houve a discussão de 

algumas questões contidas no roteiro, tais como: o que é um sistema aberto? Um 

sistema fechado, ou isolado? Como você concilia essa Lei com os resultados de 

suas experiências? 

 Na unidade temática, Natureza Elétrica da Matéria, percebi uma sensível 

melhora o manuseio de vidrarias e equipamentos, pois os alunos já estavam 

familiarizados com os mesmos e também constatou-se uma interação de alunos com 

a teoria, a prática e o seu cotidiano. Segundo a afirmação de um aluno: “a condução 

elétrica de algumas substâncias está diretamente relacionada com a dissociação 

dos íons contidos em uma solução aquosa, pois o mesmo permite a movimentação 

de cargas elétricas nos pólos fechando o sistema ou circuito, explicando assim o 

porque de se levar um choque elétrico ao mexer no chuveiro ligado”. 

 No questionário de avaliação do projeto nas turmas em que o mesmo foi 

desenvolvido, quando questionado sobre a metodologia desenvolvida nas atividades 

práticas, em torno de noventa e sete por cento (97%) responderam que contribuiu e 

muito com a aprendizagem. Segundo os alunos as aulas tornaram-se mais atrativas, 

contribuindo para uma melhor compreensão dos conteúdos. Quando questionados 

sobre a importância das aulas práticas no processo de ensino e aprendizagem, um 

aluno respondeu: “através das atividades práticas deixamos de ser meros 

assistentes, passamos a ser agentes ativos da aprendizagem o que contribuiu e 

muito na construção do nosso conhecimento”. 

 Na avaliação dos professores, foi positiva a forma do encaminhamento 

metodológico que propiciou um melhor interesse dos alunos, pois foram eles os 

agentes da aprendizagem, que aconteceu de uma forma concreta e que possibilita a 

construção do saber. Conforme citado pelo professor 03 “percebi uma grande 

melhora em relação à concentração e a motivação dos meus alunos, cujo resultado 

refletiu nas notas bimestrais”. Outro aspecto apontado, que dificulta as atividades 

práticas e o excesso de alunos por turma que na maioria das vezes ultrapassa trinta 

e cinco alunos, o que requer a divisão das mesmas em dois grupos, sendo que um 

grupo vai para as atividades praticas e o outro grupo fica resolvendo atividades 

escritas e teóricas na própria sala de aula.  

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As reflexões e avaliações feitas ao final da implementação deste projeto nos 

mostram que os objetivos foram plenamente alcançados, apesar de algumas 

dificuldades ocorridas, quanto ao cumprimento de normas de segurança, a falta de 

hábito do aluno a ir ao laboratório, o manuseio incorreto das vidrarias e 

equipamentos, a dificuldade de problematização das atividades práticas sugeridas, a 

falta de materiais na disciplina de Física, turmas superlotadas e a falta de um auxiliar 

de laboratório. Houve uma ampla participação dos professores envolvidos, buscando 

assim desenvolver da melhor maneira possível e pelo relato dos mesmos a 

interação teoria-prática como estratégia de ensino contribui para melhor 

aprendizagem, pois essas facilitam a compreensão do aluno e análise dos 

fenômenos da natureza, estando associado ao seu cotidiano, lugar em que vive, 

tendo assim uma aprendizagem significativa. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é o melhor desempenho dos alunos, 

pois os conteúdos passam a ser mais contextualizados a sua realidade, tornando a 

aula mais produtiva, pois pela investigação através das atividades práticas o aluno 

constrói o conhecimento de forma lúdica e concreta. O uso do laboratório como 

ferramenta pedagógica ajuda na construção do saber, agregando o conhecimento 

no aluno e tornando-o um cidadão critico frente à demanda da vida diária. 

Ao terminar o PDE, temos a certeza da continuação do projeto no sentido de 

melhorar o que não deu certo e aprimorar cada vez mais, através de uma analise 

critica e constante do processo ensino-aprendizagem, de forma que a atividade 

pratica contribua para a efetiva aprendizagem dos alunos e servir como uma 

alternativa pedagógica. 
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