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Introdução
O Trabalho Experimental é uma estratégia muito 
importante no processo de ensino/aprendizagem1. 
No que concerne aos laboratórios didáticos seu 
papel vai muito além da experimentação e 
comprovação de teorias dado em sala de aula, o 
uso desses espaços provoca os debates e a 
socialização de experimentos que devem levar o 
aluno a repensar de forma contextualizada, fazendo 
com que paradigmas do ensino tradicional sejam 
remodelados às luzes das necessidades de 
interelacionar questões que mostre a relação ciência 
e tecnologia no cotidiano humano. Hofstein e 
Lunetta2 destacam que, a falta de profissionais 
capacitados para uso do laboratório, a concepção 
errônea de ciências por parte desses e a escolha de 
experimentos triviais e trabalhos laboratoriais 
distantes de interesses dos alunos tornam-se como 
agravantes para utilização desses espaços. Em 
função desses fatos, o presente trabalho, 
preliminarmente, visa diagnosticar a metodologia de 
ensino que os docentes de algumas escolas de 
Alagoas têm adotado para o melhor aproveitamento 
dos laboratórios de química.

Resultados e Discussão
O presente estudo que, a priori, é de cunho 
qualitativo foi realizado em três escolas estaduais de 
Alagoas situadas nas cidades de Arapiraca, Lagoa 
da Canoa e Feira Grande. Na primeira fase, foram 
dirigidos aos envolvidos na pesquisa (4 professores 
e 25 alunos) um questionário semi-estruturado. As 
entrevistas foram agrupadas em categorias, por sua 
vez transcritas e a análise desse material consistiu 
no discurso dos professores, bem como na falas dos 
alunos, tendo orientação fenomenológica. Na 
segunda fase, seguiu-se com visita ao laboratório de 
ciências naturais das escolas envolvidas na 
pesquisa a fim de compreender e diagnosticar 
precisamente quais os fatores que estão 
relacionados ao não uso desses espaços. A análise 
acerca das concepções dos professores no que diz 
respeito ao trabalho experimental mostrou que os 
docentes P1, P2, P4 atribuem a esse tipo de 
atividade a crença que a experimentação é 
responsável apenas por vivenciar relações entre 

teoria e prática. No entanto, o professor P3 aponta 
que: “... a experimentação em química deve ser 
usada para motivar, para estabelecer debates e 
negociação da concepção prévia de fenômenos 
concebidos pelo aluno com modelos científicos”. 
Com respeito ao laboratório observou-se sérios 
problemas na utilização destes, sendo um dos 
principais fatores apontados pelos docentes, a falta 
de espaço adequado e materiais para as práticas 
como mostrados na Figura 1. Vale ressaltar que 
todos apontam que carga horária de aulas semanais 
não permite conciliar e planejar esse tipo de 
atividade. Mesmo assim a professora P1 menciona: 
“...levo até a sala de aula práticas simples que não 
oferecem perigo na hora da realização”.
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Figura 1. A) Laboratórios da Escola Estadual de Lagoa da 
Canoa – AL e B) laboratório da Escola Estadual de Arapiraca - 
AL

Conclusões
Com base nos resultados adquiridos no decorrer da 
pesquisa,  ficou  explícito  que  o  laboratório  dessas 
escolas  estão  subinutilizados.  Dessa  maneira,  o 
ensino de química está enquadrado de uma forma 
centrada  e  pontual.  Assim,  o  grupo  de  trabalho 
juntamente com as escolas decidiram elaborar um 
plano  de  ações  que  visa  implantar  novas 
metodologias  quanto  a  melhor  utilização  da 
infraestrutura  existente.  Acredita-se  que  as 
atividades  laboratoriais  planejadas  e  organizadas 
contribuirão  significativamente  com  o  processo 
ensino-aprendizagem dos alunos dessas escolas.
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