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Introdução

A maioria das vezes a ciência e feita por e para 
cientistas, consequentemente, população acaba 
desconhecendo os inúmeros estudos e progressos 
realizados pela comunidade acadêmica. É nesse ponto 
que a divulgação científica, através do laboratório 
ambulante de química, entra como ferramenta para 
modificar a realidade, tendo em vista também o 
desencanto dos jovens para estudar as ciências, tidas 
como difíceis excessivamente abstratas e 
aparentemente descontextualizada das situações da vida 
cotidiana. Fourez [1] sinaliza esta percepção com: ‘ o 
esforço para aprender as ciências, para os jovens, 
parece não valer a pena’.

É importante ampliar o conhecimento das pessoas 
para além do senso comum, fazendo com que 
desenvolvam novas estruturas mentais ou novas formas 
de pensar, nas quais utilizem o conhecimento 
científico. Somente desta forma, conforme Santos [2] 
será possível construir um País verdadeiramente 
democrático, pois as pessoas poderão atuar como 
cidadãos quando forem solicitadas a opinar sobre 
decisões cientificas que dizem respeito à sociedade.

Com o trabalho experimental há um despertar no 
aluno quanto ao interesse pelas aulas de ciências, como 
Glordan [3] destaca: “os alunos também costumam 
atribuir a experimentação um caráter motivador, lúdico, 
essencialmente vinculado aos sentidos”. O objetivo, 
portanto, é o de construir e saber se servir de 
representações adequadas. Desta forma, a necessidade 
de atividades experimentais, a oportunidade dos alunos 
vivenciarem alguma situação de investigação, 
possibilita aprender como se processa a construção do 
conhecimento químico. 

Logo o objetivo deste trabalho foi auxiliar os 
estudantes e professores do município de Garanhuns no 
aprendizado da disciplina de Química, através de kits, 

que funcionou como Laboratórios Ambulantes. As aulas 
práticas foram realizadas no campus da UAG e em duas 
Escolas públicas.

Material e métodos

       O período de desenvolvimento do projeto teve 
duração de 180 dias (abril/2000 a     agosto/2009) e foi 
dividido em dois momentos: I - pesquisa de campo e II -
pesquisa experimental.

I – Pesquisa de campo
                Atividades desenvolvidas
1. Escolha das escolas a ser objeto de estudo

Primeiramente, houve uma consulta a GRE (Gerencia 
Regional de Educação) para a identificação das escolas de 
sua jurisdição, conforme os seguintes critérios: localização, 
modalidade de ensino, classe social dos estudantes e da 
comunidade na qual a escola está inserida. Foram 
selecionadas aleatoriamente duas escolas.
2. Elaboração e aplicação de questionário
       Em seguida ocorreu uma visita in locus, as duas 
escolas selecionadas, onde ocorreram entrevistas com os 
alunos, professores e gestores.
3. Elaboração de cartilha e divulgação na comunidade

Aproveitando os dados dos estudos anteriores, foram 
elaboradas cartilha informativa, jornais e folder para 
divulgação na comunidade escolar.

II – Pesquisa Experimental
       Atividades desenvolvidas

1. Elaboração de manuais com experimentos simples e 
jogos químicos

Inicialmente, foram confeccionados manuais de 
experimentos práticos com materiais alternativos, como um 
meio de auxiliar os professores durante as aulas prática. Os 
jogos químicos foram confeccionados com o intuito de 



promover o ensino/aprendizagem de conceitos 
químicos. Roram confeccionados, também CD’s com 
aplicativos de química (CARBOPOLIS, CIDADE DO 
ÁTOMO, CENTRAMAX CHEMICAL, 
QUIPTABELA 4.01, CHEMLAB entre outros) para os 
alunos.
2. Laboratório ambulante

    Quanto ao laboratório ambulante, este é 
constituído de kits (vidrarias, reagentes, equipamentos 
de laboratório e procedimento experimental), no qual 
professores e estudantes encontram aulas práticas 
prontas para a realização de experimentos. 
3. Realização de experimentos

As aulas experimentais consistiram de: a) 
identificação dos aparelhos do laboratório, bem como 
utilização; b) montagem de experimentos com 
aparelhagens convencionais e alternativas; c) 
identificação de substâncias estranhas presentes no 
leite; d) realização de experimentos simples utilizando 
temáticas diversas como alimentos, medicamentos e 
meio ambiente.

Resultados e Discussão

Análise da entrevista e visita in locus
         Após a realização da consulta com a GRE, as 
escolas indicadas foram visitadas. Aplicaram-se as 
entrevistas e, conforme a figura 1 observa-se que os 
professores não são formados em Química, a grande 
maioria tem formação em Biologia, ou seja, 63%. Este 
fato está atrelado à carência de docentes com formação 
profissional na área, e esta disparidade é maior no 
interior do país.

O despreparo do docente levará a uma antipatia 
do discente à Química, pois esta muitas vezes será 
ministrada de forma passiva, sem conectar o cotidiano 
social com o escolar. Desta forma, a falta de aulas 
experimentais, leva-se a um efeito negativo no processo 
de ensino/aprendizagem. Conforme tabela 1, observa-
se a opinião de alunos e professores sobre a quantidade 
e qualidade das aulas práticas. Este fato foi constatado
durante a visita in lócus.

Utilização do laboratório ambulante
 Após visita foram divulgados os materiais 

confeccionados: manual de experiências para os 
professores, CD com aplicativos para os alunos, jogos 
químicos, folder e um jornal químico (figura 2).  Em 
seguida foi apresentado o Laboratório Ambulante
(figura 3), mostrando toda a aparelhagem e reagentes, 

salientando a função e a importância destes, atentando aos 
cuidados de biossegurança. Foram realizados os 
experimentos nos quais os alunos participaram, com o 
auxílio dos extensionistas, manipulando os reagentes, 
utilizando as vidrarias de forma corretas, bem como 
pipetando adequadamente (figura 3). Após a conclusão de 
cada reação, eram debatidos os processos químicos que 
ocorreram e como eles influenciaram na composição do 
alimento, também se faziam algumas ressalvas como no 
caso do peróxido e do amido no leite utilizado para 
mascaramento. Os professores e alunos participaram de 
debates com outras informações, de forma a despertar no 
aluno a curiosidade, o querer saber “o porquê das coisas” e 
consequentemente a construção de conceitos científicos, 
tais como reação, mistura, substâncias, solução, dissolução, 
diluição dentre outros. 

Além da experimentação outras estratégias de ensino 
foram utilizadas, como por exemplos, jogos químicos, 
figuras 4 e 5 (o dominó e jogo da memória e painel 
interativo. 

Conforme a figura 6, 65% dos alunos acharam que os 
jogos químicos deixam as aulas mais interessantes e apenas 
5% acharam que os jogos eram ruins. Alguns alunos 
durante a entrevista declararam que tiveram algumas 
dificuldades, embora os extensionistas estivessem 
auxiliando.

Conclusão

    O laboratório ambulante se constitui em uma 
ferramenta para divulgação das ciências, mas 
especificamente da química, pois um dos agravantes para 
introdução das atividades experimentais de Química nas 
Escolas Públicas é o custo de materiais, instrumentos e 
também pelo fato de alguns professores utilizarem forma 
desarticulada, no ensino de ciências.

Observou-se que os estudantes se envolveram com os 
experimentos, e isto se pode perceber pelo relato oral e 
escrito dos mesmos.
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Tabela 1.  Aulas práticas: opinião de professores e alunos.

Aulas práticas Opinião dos alunos (%) Opinião dos professores (%)
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Figura 3. Estudante realizando uma análise 
química no laboratório ambulante, após ter sido 

orientada pelos extensionistas.

Figura 1 Formação dos professores que ensinam 
Química.

Figura 2  Materiais confeccionados

Figura 4.  Jogo de dominó da química orgânica.

Figura 5. Jogo da memória

Figura 5.  Opinião dos alunos sobre os jogos 
químicos

Figura 6: O que acham dos Jogos Químicos


