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Introdução 
Quando se refere ao ensino de Química, 

analisa-se que é indispensável à existência de um 
laboratório nas escolas para que professores 
possam desenvolver seus experimentos, o que não 
é verdadeiro, pode-se trabalhar em outros espaços 
como a sala de aula, por exemplo.  

A aprendizagem dos alunos deve ser 
baseada em princípios fundamentais da química 
mediante a observação e interpretação de 
fenômenos químicos, sem a necessidade de 
grandes quantidades de reagentes e técnicas com 
maior sofisticação1. A afirmação de que o uso de 
materiais alternativos no ensino de química serve 
para que o aluno descubra o mundo que o cerca, e 
entenda que não são apenas com materiais 
previamente preparados como reagentes, soluções, 
vidrarias, destiladores que se pode entender e 
estudar a parte experimental da Química. Ao 
contrário, a Química pode ser trabalhada com 
materiais encontrados e manipulados no dia-a-dia 
do aluno, sem, contudo, desmerecer a importância 
do laboratório e de recursos apropriados para este 
fim. Por isso, que os materiais utilizados são 
classificados como materiais alternativos.  

Assim, propomos neste trabalho uma reflexão 
e possíveis mudanças no processo ensino-
aprendizagem da Química na E. E. E. M. Liberdade, 
localizada na área urbana do município de Marabá-
PA. 

Resultados e Discussão 
Com a finalidade de verificar em que medida 

o ensino de Química tem conseguido fazer a 
articulação entre teoria e prática, e mostrar que é 
possível realizar aulas experimentais com o uso de 
materiais alternativos, mesmo com a ausência de 
um espaço específico como um laboratório. Foi 
utilizado para a realização deste trabalho uma 
abordagem mista (quantitativa / qualitativa)2, para a 
coleta de dados estatísticos, bem como a realização 
de entrevistas abertas com uma amostra de 01 
professora, de um universo de dois professores da 
disciplina, e 29 alunos, entre meninos e meninas, 
que fazem parte da turma 2MR01, do 2º ano do 
ensino médio do turno da manhã, selecionada de 
forma aleatória, entre as turmas do 2º ano da 
escola, além da ministração de uma aula prática.  

 
Com base na entrevista realizada com a 

professora da disciplina com questões voltadas para 
entender, de que forma ela ministra suas aulas, 
quais as dificuldades, os recursos que ela incorpora 
em seu trabalho em sala de aula, além de perguntas 
relacionadas às aulas experimentais e a respeito de 
aulas com materiais alternativos destacamos alguns 
pontos: Dificuldade em tornar as aulas mais 
atraentes e dinâmicas (somente aulas teóricas), 
utilização de poucos recursos didáticos (quadro 
branco e livro didático), sobrecarga de horário 
(muitas turmas). Para os alunos, não diferente do 
que pensa a professora, as aulas de Química 
deveriam acontecer também de forma prática, em 
um espaço adequado (laboratório). Mas 
reconhecem que a sala de aula também pode servir 
para a realização de experimentos.   

Conclusões 

A inserção de aulas práticas utilizando 
materiais alternativos na E. E. E. M. Liberdade foi 
motivadora para toda comunidade escolar. É certo 
que não se tem a pretensão de estabelecer uma 
receita a ser seguida pelos professores, como 
também se tem clareza de que o uso de materiais 
alternativos não irá resolver todos os problemas 
metodológicos da disciplina, isso dependerá muito 
da disponibilidade do professor, do projeto político 
pedagógico da escola e do envolvimento de todos 
para a realização de tal proposição. Mas, fica a 
proposta como alternativa para estimular uma nova 
forma de se trabalhar o ensino da Química, 
acreditando que é possível melhorar o ensino e a 
construção do conhecimento mesmo diante das 
dificuldades. 
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