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O processo de ensino-aprendizagem na disciplina de Química Geral necessita de 
constantes mudanças de atitudes com ênfase na evolução didática e na compreensão 
dos alunos. Isso implica na adoção de metodologias para transmitir o conhecimento e 
na postura frente ao conhecimento já adquirido. Para lecionar Química, é necessário ter 
além do domínio do conteúdo, proatividade para buscar novos métodos didáticos que 
estimulem os alunos a desenvolverem competências e habilidades pertinentes a sua 
formação. Nessas condições, muitos educadores acabam realizando experimentos que 
envolvem materiais alternativos de baixo custo, que são encontrados de forma fácil, 
principalmente por aqueles que lecionam em instituições com poucos recursos 
financeiros ou em lugares onde não há comércios especializados em produtos químicos. 
Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi elaborar aulas práticas experimentais para a 
disciplina de Química Geral utilizando materiais alternativos de baixo custo e 
equipamentos de fácil obtenção, com uma abordagem metodológica simples e 
interdisciplinar. Para tanto, foi realizada uma revisão da literatura nas bases de dados 
Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódicos Capes e sites das principais 
universidades brasileiras, entre os meses de maio a julho de 2019. Para a busca dos 
trabalhos científicos foram utilizados os seguintes descritores em diferentes 
combinações na língua portuguesa: “Didática”, “Experimentos”, “Materiais alternativos” 
e “Teoria e prática”. Por fim, cinco trabalhos foram selecionados para a composição 
deste resumo e de um manual de aulas práticas utilizado na disciplina de uma faculdade. 
Durante o processo de ensino-aprendizagem, aulas totalmente teóricas desmotivam e 
causam desinteresse dos discentes. Portanto, faz-se necessário promover a 
participação ativa desses alunos em práticas experimentais. Diante disso, a própria sala 
de aula pode ser transformada em um cenário laboratorial, os equipamentos podem ser 
produzidos de forma artesanal a partir de produtos recicláveis e os reagentes comprados 
em farmácias ou supermercados, por exemplo. Uma das práticas compiladas propõem 
a produção de um indicador ácido-base produzido a partir do extrato de repolho roxo que 
pode ser realizado pelos alunos. Após a produção, o indicador é utilizado para determinar 
a acidez de substâncias (pH) encontradas no cotidiano como xampu, refrigerante, suco 
de caixa, água mineral, iogurtes, etc. A segunda experimentação tem como finalidade 
reconhecer a ação de fatores externos, como a temperatura e o pH, sobre a atividade 
enzimática e a extração de proteínas.  
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Os principais materiais e reagentes utilizados foram: batata inglesa e/ou banana, 

peróxido de hidrogênio (H2O2) a 3% m/m (10 volumes), ovos de galinha e leite para a 

extração de ovoalbumina e caseína, respectivamente. O terceiro experimento é a 
caracterização da estrutura do amido e a influência da temperatura sobre sua 
solubilização, utilizando como material básico batata e água fervente. O trabalho 
encontra-se em andamento, porém, os dados até aqui obtidos revelam que as práticas 
auxiliarão significativamente nas aulas para a aquisição de conhecimentos de forma 
mais dinâmica, favorecendo também a contextualização e interdisciplinaridade dos 
conteúdos abordados. A criação do roteiro de prática é de fundamental importância para 
se trabalhar com os experimentos em sala de aula ou no laboratório e contribuirá também 
para outras disciplinas. 
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