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Introdução

Um dos maiores desafios do ensino da Química, nas 
escolas de nível fundamental e médio é construir uma 
ponte entre o conhecimento escolar e os alunos.

Quando o ensino é tratado apenas sob uma 
abordagem formal e tradicional, acaba-se por não 
contemplar as várias possibilidades de tornar a 
Química uma disciplina mais fácil de ser entendida e 
perde-se a oportunidade de associá-la com avanços 
tecnológicos que afetam diretamente no aprendizado 
[1].

É de conhecimento dos professores de Química o 
fato de que a experimentação desperta um forte 
interesse entre os alunos de diversas turmas e que aulas 
realizadas nos laboratórios didáticos, aumentam a 
capacidade de aprendizado dos alunos, pois estas 
funcionam como ferramenta facilitando muito mais o 
entendimento do assunto abordado [2].

Sabendo desta situação, o Governo Estadual está 
investindo na implantação de laboratórios didáticos de 
Química em escolas públicas, o que facilita como dito 
antes a aprendizagem de alunos. Com esses recursos as 
escolas, tanto da rede pública quanto da particular 
conseguem desenvolver mais a capacidade de 
raciocínio de seus alunos, e ainda ampliam o ambiente 
escolar.

As aulas de Química ministrada na maioria das 
escolas são apenas teóricas o que impossibilita o aluno 
a prática de assuntos que são fundamentais para a 
melhor aprendizagem dos educandos .

Assim como nas escolas, os alunos matriculados nas 
disciplinas de Prática de Ensino de Química e 
formandos do curso de Licenciatura Plena em Química, 
por exemplo, têm dificuldade em planejar/aplicar aulas 
práticas ou experimentais que enfatizem a construção 
do conhecimento, servindo estas apenas para 
comprovar aquilo que foi dito em aula teórica anterior 
[3].

O uso da experimentação é uma prática quase 
inexistente na rotina dos professores e que quando 
ocorre freqüentemente serve para enfatizar os dados 
teóricos, ou seja, como confirmação das teorias 
estabelecidas historicamente e ensinadas na “aula 
teórica”.

Material e Métodos

Para o presente trabalho foram realizadas pesquisas 
nas escolas da rede pública e particular do município

Resultados e Discussão

Em pesquisa feita nas escolas do município de Triunfo 
- Pernambuco foi comprovado diversos fatos para o 
não uso dos laboratórios didático, assim como também 
foram vistos que os laboratórios de algumas escolas 
são bem elaborados e possuem diversos  equipamentos 
e materiais.

Na escola 1 , foi possível encontrar em seu 
laboratório didático, diversos reagentes (Fig.1) 
equipamentos, vidrarias e quites para segurança. 
(Fig.2).  A escola diz que o laboratório não é usado 
pelo fato de ter alguns ácidos evaporando, o que 
dificulta o acesso de alunos no mesmo, uma vez que o 
ácido que está evaporando é nocivo a saúde, também 
diz que não possui um profissional em tempo integral, 
a técnica que trabalha na escola, trabalha como 
voluntária e só fica no período da manhã, e a escola 
atende aos alunos nos três turnos. 

A escola 2 possuía laboratório, porém ainda não 
tinha sido inaugurado devido a escola  não ter técnicos 
e suas instalações ainda eram muito recentes.

As demais escolas pesquisadas não possuíam 
laboratório didático de Química.

Dentre as escolas pesquisadas foram muitos os 
problemas citados, problemas estes que tem solução 
com a ajuda de professores, gestores e profissionais.

O primeiro e grande problema encontrado foi, a 
falta de técnicos nesses laboratórios, uma vez que não 
se é possível ministrar uma aula experimental sem a 
presença de um profissional que auxilie o professor nas 
práticas que estão sendo realizadas, pois se caso não 
ocorra a presença desse técnico pode ocasionar 
acidentes, o que é muito perigoso, tanto para o aluno 
que pode sofrer conseqüências, assim como o 
equipamento que é de alto custo.

Um outro problema encontrado foi que, as escolas 
muitas vezes não possuem verbas para a realização de 
determinadas experiências. Para isso é proposto as 
experiências de baixos custos ou de sucatas. A 



experiência de baixo custo representa uma alternativa 
cuja importância reside no fato de diminuir o custo 
operacional dos laboratórios e gerar menor quantidade 
de lixo químico. A maior desvantagem desta opção é 
que os experimentos são quase sempre qualitativos e 
mesmo assim nem sempre obtêm êxitos, pois é difícil 
realizar um experimento que preconizem variáveis 
controladas quando esses materiais  não possuem esse 
controle[4].

A professora Cintia Beatriz de Oliveira, em parceria
com os alunos da Universidade Federal Rural de 
Pernambuco- Unidade Acadêmica de Serra Talhada 
está desenvolvendo um programa de extensão, onde os 
alunos  estarão auxiliando os professores nas escolas 
que não possuem  profissionais qualificados na área. A 
pareceria das escolas com a Universidade, irá melhorar 
o ensino bem como, estará capacitando futuros 
profissionais.

Conclusão

A partir dos resultados apresentados, fica claro 
que para que se haja a utilização dos laboratórios 
didáticos de química é necessário que as escolas e 
governantes capacitem e contratem profissionais que 
possam trabalhar nessa área, ou seja técnicos, pois a 
presença dos mesmos é de suma importância para o 
auxilio nas práticas que serão realizadas. 

É também necessário um investimento nos 
locais onde os laboratórios funcionam, pois para que 

funcione o local tem que está de acordo com normas 
estabelecidas pelo manual dos laboratórios didáticos de 
química [5].

Seguindo essas exigências é possível a utilização 
dos laboratórios didáticos de química, o que possibilita 
a melhor aprendizagem dos alunos na disciplina de 
química.
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Anexos

Figura 1 Reagentes e equipamentos para serem utilizados

Figura 2 Vidrarias e quites de segurança, usados nas experimentais de química

  


