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RESUMO 

 

Este estudo apresenta como tema as dificuldades de aprendizagem de Química. A pesquisa 

partiu da seguinte questão problema: quais as dificuldades de aprendizagem de Química 

descritas pelos alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola pública estadual, do município 

de Belém do Piauí? Com isso, tomar conhecimento dos fatores que dificultam a aprendizagem 

dos alunos na disciplina. Definiu-se como objetivo geral: investigar as dificuldades no processo 

de aprendizagem de Química relatadas por alunos do 2º ano do Ensino Médio de escola pública 

estadual, no município de Belém do Piauí. Como objetivos específicos: identificar junto aos 

alunos as dificuldades no processo de aprendizagem na disciplina de Química; conhecer que 

elementos mediadores do ensino facilitam a aprendizagem. Eis alguns teóricos fundamentaram 

este estudo, dentre eles: Silva (2013), Rocha e Vasconcelos (2016) e outros. No 

desenvolvimento da pesquisa elegeu-se como método o Estudo de Caso, pautado na abordagem 

qualitativa, em que os dados da pesquisa foram colhidos mediante a aplicação de um 

questionário. Os resultados alcançados revelaram que parte das dificuldades de aprendizagem 

destes alunos são decorrentes da forma como os conteúdos de Química estão sendo ministrados. 

Constatou-se que o ensino prioriza práticas metodológicas que privilegiam mais a teoria do que 

a prática, sendo as aulas pautadas na exposição oral dos conteúdos, dessa maneira os alunos 

ignoram a disciplina. No entanto, evidencia-se ainda que o ensino de Química ainda está 

distante do que propõem os Parâmetros Curriculares Nacionais.  

 

Palavras-chave: Educação. Dificuldades de aprendizagem. Ensino de Química. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This study presents chemistry learning difficulties as its theme. The research started from the 

following problem question: what are the difficulties of learning Chemistry described by the 

second year of high school students of a state public school, in the municipality of Belém do 

Piauí? Thus, to become aware of the factors that make it difficult to learn students in the 

discipline. It was defined as a general objective: to investigate the difficulties in the chemistry 

learning process reported by 2nd year high school students from state public school in the 

municipality of Belém do Piauí. As specific objectives: to identify with students the difficulties 

in the learning process in the chemistry discipline; know which mediating elements of teaching 

facilitate learning. Bethers based this study, including Silva (2013), Rocha and Vasconcelos 

(2016) and others. The case study was elected as a method, based on the qualitative approach. 

The research data were collected through the application of a questionnaire. The results 

achieved revealed that part of the learning difficulties of these students are due to the way 

chemistry contents are being taught. It was found that teaching prioritizes methodological 

practices that favor theory more than practice, and classes are based on oral content exposure, 

thus students ignore discipline. However, it is also evident that the teaching of Chemistry is still 

far from what the National Curriculum Parameters propose. 

 

Keywords: Education. Learning disabilities. Chemistry Teaching 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Este estudo concentra suas discussões sobre as dificuldades de aprendizagem na 

disciplina de Química, a partir de relatos de alunos do 2º ano do Ensino Médio de uma escola 

pública estadual, do município de Belém do Piauí. O tema desta pesquisa surgiu de experiências 

como aluna dessa escola, que permitiram ter conhecimento da complexidade dos conteúdos de 

química e de como acontece o ensino nessa disciplina, especificamente, os fatores que 

dificultam e interferem na aprendizagem dos alunos na disciplina.  

À propósito, a escolha por investigar as dificuldades no processo de aprendizagem de 

Química, e não em outras disciplinas de ciências naturais, surgiu também por questões de 

afinidade com a temática, considerando as experiências proporcionadas ao realizar o trabalho 

intitulado “Estudo de Química: uma observação no espaço físico e a prática pedagógica 

docente”, sob orientação de um professor do curso de Licenciatura em Educação do Campo/ 

Ciências da Natureza, da Universidade Federal do Piauí, campus Senador Helvídio Nunes de 

Barros.   

O que fundamentou, também, a escolha do tema foi a necessidade e relevância de 

conhecer essas dificuldades que os alunos apresentam ao estudarem Química, o que possibilita 

subsidiar discussões nessa perspectiva. Vários autores fundamentaram este estudo, dentre eles 

Silva (2013), Rocha e Vasconcelos (2016), que apresentam discussões sobre o tema em questão 

explicitando suas ideias e os conceitos discutidos.  

Na concepção de Rocha e Vasconcelos (2016) o ensino de Química é geralmente 

estruturado em torno de práticas pedagógicas tradicionais e descontextualizadas, isto é, “o 

ensino de Química segue ainda de maneira tradicional gerando nos alunos desinteresse pela 

matéria mesmo a Química estando presente no dia a dia” (SILVA, 2013, p. 1612).  

A aprendizagem de Química deve possibilitar aos alunos a compreensão dos fenômenos 

presentes em tudo que fazemos, atribuindo significado a essa ciência, pois o que é notório e 

confrontando com o que Silva (2013) e Rocha e Vasconcelos (2016) discutem, o ensino de 

Química é nos dias de hoje meramente técnico e desvinculado da vida. Diante dessas discussões 

tornou-se necessário debruçar sobre o seguinte questionamento: quais as dificuldades de 

aprendizagem em Química. Nesse sentido, traçou-se o seguinte objetivo geral: investigar as 

dificuldades no processo de aprendizagem de Química relatadas por alunos do 2º ano do Ensino 

Médio de escola pública estadual, no município de Belém do Piauí. Como objetivos 

específicos: identificar junto aos alunos as dificuldades no processo de aprendizagem na 

disciplina de Química; conhecer que elementos mediadores no Ensino de Química facilitam a 
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aprendizagem. Esta pesquisa deve contribuir para as discussões e reflexões sobre a prática 

docente em Química, tanto durante o estágio obrigatório quanto na vida profissional. Essa ação 

investigativa se torna necessário para a construção de um professor capaz de refletir 

sistematicamente sobre a sua ação pedagógica. É importante e necessário que o professor tenha 

conhecimento dos fatores que dificultam o aprendizado dos alunos em Química, a fim de 

identificar quais elementos mediadores do Ensino de Química facilitam a aprendizagem.  

Este estudo traz em sua estruturação, esta introdução, que encontra-se o tema, a 

problematização, os objetivos, a justificativa e a relevância da pesquisa. Em seguida, 

apresentamos a fundamentação teórica base para as discussões sobre as dificuldades de 

aprendizagem em Química. Na seção seguinte há o delineamento dos pressupostos 

metodológicos que nortearam a pesquisa, no que diz respeito à escolha do método, os 

instrumentos de produção dos dados e os interlocutores. Depois de discorrer sobre o percurso 

metodológico, apresenta-se a análise dos dados, mediante o relato dos alunos de uma escola 

pública. Além disso, a seguir temos as considerações finais as discussões alcançadas, as 

referências e os apêndices. 
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2 AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM DE QUÍMICA 

 

As dificuldades de aprendizagem de Química para Silva (2013), Rocha e Vasconcelos 

(2016), Schnetzler e Aragão (1995), Souza (2015), Voigt (2019) e também descrito nos 

PCNEM  são decorrentes de práticas pedagógicas, na maioria das vezes fundamentadas em 

aulas expositivas em que o professor é o único detentor do conhecimento, de modo que a 

aprendizagem é viabilizada pela repetição de exercícios, memorização e fixação, que testam o 

conhecimento das teorias expostas, restrita a baixos níveis cognitivos, sem desafiar e despertar 

no aluno o interesse pelos conteúdos da disciplina. Enquanto isso o aluno é um mero agente 

ouvinte e incapaz de construir conhecimentos. “A aula expositiva é um modo de se ministrar 

aula, mas não é e não pode ser a única maneira” (SOUZA, 2015, p. 27). 

Na visão de Silva (2013) são muitos os fatores que interferem e dificultam essa 

aprendizagem e a partir dessa percepção se faz necessário compreender essas dificuldades 

enfatizando pesquisas nessa problemática. Ao desencadear discussões sobre o Ensino de 

Química, Silva (2013) nos deixa perceber que a principal dificuldade de aprendizagem dos 

alunos na disciplina de Química refere-se aos cálculos matemáticos seguido também de 

interpretação de questões, em especial as que envolvem cálculos, e assimilação dos conteúdos.   

Para Rocha e Vasconcelos (2016) as dificuldades de aprendizagem envolvem a uma 

multiplicidade de fatores que impedem a normalidade do processo de aprender, que vão desde 

fatores escolares envolvendo a práxis pedagógica, o método, a relação professor aluno, como 

também fatores sociais, emocionais, motivacionais e intelectuais.  E que no contexto especifico 

do Ensino de Química, essas dificuldades de aprendizagem vêm sendo geralmente estruturadas 

em torno de métodos de ensino adotados pelos docentes, contribuindo para a desmotivação dos 

alunos em aprender Química.  Ainda segundo os autores e em conformidade com as ideias de 

Voigt (2019) uma das alternativas para o enfrentamento dessas dificuldades e para melhoria na 

qualidade do ensino de Química é a adoção de materiais e metodologias diferenciadas. 

 A Aprendizagem Baseada na Resolução de Problemas (ABRP), é na percepção de 

Rocha e Vasconcelos (2016), uma estratégia metodológica potencialmente significativa no 

ensino de Química, tanto para a realização de aprendizagens quanto para o desenvolvimento de 

competências essenciais para a formação humana do aluno como cidadão. Outra vertente 

evidenciada é a ênfase na experimentação nas aulas de Química, em oposição a esse modelo de 

ensino, viabilizando assim a não dicotomia entre teoria e prática.  

Compreender todos os conceitos científicos que envolve a disciplina não é fácil, 

principalmente quando se tem um Ensino de Química carente de novas abordagens 
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metodológicas, que dificultam a aprendizagem, estruturado na memorização de informações, 

de fórmulas com base matemática. Essa falta de atribuição de significados a Química contribui 

para a desmotivação e desinteresse dos alunos em aprender a matéria, isso porque os conteúdos 

abordados em sala de aula não ultrapassam o livro didático, pois o ensino de Química pelo 

professor se restringe ao uso convencional do livro, este muitas vezes é descontextualizado. 

Como definição, um livro contextualizado é aquele que adequa os conhecimentos 

curriculares ao cotidiano dos alunos e não os apresenta de maneira isolada e fragmentada, mas 

sim vinculada com mundo real, de modo que o aluno consiga perceber a Química presente no 

dia-a-dia. “Portanto um dos eixos norteadores para o professor de Química deve ser a 

contextualização, abordando os conteúdos químicos a partir de temas cotidianos, dando 

significados a estes conteúdos”. (SOUSA, 2015. p. 58)  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) o 

aprendizado de Química pelos alunos no Ensino Médio: 

 
[...] Implica que eles compreendam as transformações químicas que ocorrem 

no mundo físico de forma abrangente e integrada e assim possam julgar com 

fundamentos as informações advindas da tradição cultural, da mídia e da 

própria escola e tomar decisões autonomamente, enquanto indivíduos e 

cidadãos. Esse aprendizado deve possibilitar ao aluno a compreensão tanto 

dos processos químicos em si quanto da construção de um conhecimento em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 

sociais, políticas e econômicas (BRASIL, 1999, p. 31). 
 

Aproximar esse conhecimento Químico com as transformações químicas que rodeiam 

o meio em que vimemos é muitas vezes ausente no ensino de Química. Isso dificulta a 

compreensão do aluno na disciplina e há, consequentemente, rejeição da mesma. No entanto, 

os fatores que dificultam essa aprendizagem precisam ser superados e cabe ao docente, 

enquanto educador contemplar isso, se tornando assim a ponte entre o conhecimento químico 

com o mundo em que os alunos estão inseridos.  

Um aspecto importante nesse contexto segundo estes teóricos é pensar acerca dos 

métodos e técnicas de ensino adotadas pelos professores (ROCHA; VASCONCELOS, 2016). 

Portanto, é relevante aos professores de Química um amplo conhecimento acerca das 

dificuldades de aprendizagem dos discentes, assim como uma análise dos métodos de ensino 

adotados. Assim os mesmos saberiam como lidar com isso. Com base nessas indagações a 

recusa do aluno em gostar de Química tem de certa maneira influência do professor, mais 

precisamente do “ensinar Química”.  É exclusivamente papel dos docentes aproximar a química 

da sala de aula à realidade do aluno.  
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Nesse sentido, os PCNEM defendem que os conhecimentos de Química difundidos no 

ensino devem contribuir para que o indivíduo se veja como participante de um mundo em 

constante transformação, possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades 

cognitivas e efetivas, possibilitando a construção de um conhecimento e suas implicações.  

(BRASIL, 1999).  

Com isso, podemos perceber que nos PCNEM o ensino de Química visa contribuir para 

o desenvolvimento dos valores humanos, das competências, habilidades cognitivas e efetivas. 

E além disso visa também um ensino que possibilite uma melhor compreensão do mundo físico 

e construção da cidadania e que possa integrar á vida do aluno (BRASIL, 1999). “O ensino de 

Química praticado em grande número de escolas está muito distante do que se propõe, é 

necessário então que ele seja entendido criticamente, em suas limitações, para que estas possam 

ser superadas” (BRASIL, 1999, p. 32).  

Esse modelo de Ensino de Química, consequentemente, as dificuldades de 

aprendizagens, geralmente fazem parte da realidade das escolas públicas, devido ao fato de que 

“a formação dos professores ainda se baseia, na sua grande maioria, na forma conteudista, que 

pouco auxilia para a formação que aponte para práticas reflexivas e que preparem os futuros 

professores para as mudanças que a educação contemporânea necessita” (VOIGT, 2019, p. 

217). Segundo a autora os problemas de aprendizagens são também provenientes de 

deficiências na formação inicial do professor, das concepções de ensino e de aprendizagem das 

grades curriculares das universidades brasileiras que não ensinam o professor a trabalhar a 

contextualização no ensino de Química. Cabe-se então ao professor reproduzir essas práticas 

ineficientes. “Por isso, a memorização deve ser descartada e superada por meio de competências 

adquiridas no processo de formação do professor tanto, em sua formação inicial como em sua 

formação continuada” (VOIGT, 2019, p. 258).  

Schnetzler e Aragão (1995) ao discutirem o tema em questão, deixa explicito que a 

concepção de que há problemas de aprendizagem e não de ensino, precisa ser desmistificada. É 

preciso investigar, romper com essa visão simplista e retrógrada de conceber o ensino somente 

como prática de retenção e de transmissão dos conhecimentos programáticos. Torna-se vigente 

a necessidade de um professor crítico, pesquisador e capaz de refletir a sua prática, contribuindo 

positivamente com o seu desenvolvimento profissional e melhoria na formação e ação docente. 

“A resistência de experimentar algo novo é justificada, por alguns professores, pelo fato de que 

o Ensino Médio deve preparar o aluno para ingressar no curso superior levando a manutenção 

dos conteúdos tradicionais, que são exigidos nos vestibulares” (SOUZA, 2015, p. 18). Desse 



13 
 

 

modo a concepção pedagógica do ensino de Química proposta nos PCNEM deixa de cumprir 

sua função, tornando a abordagem da matéria abstrata e irrelevante.   

Estudiosos, como Voigt (2019) defendem que o pensamento crítico do aluno precisa ser 

instigado e cabe ao professor conduzir esse processo, possibilitando ao aluno a capacidade de 

solucionar problemas com a utilização de conteúdos, assim como o reconhecimento da 

necessidade da disciplina no seu contexto social, para que assim o conhecimento tenha valor 

para o aprendiz. No entanto o estudar Química pelo aluno não deve ser somente por obrigação 

acadêmica. O ensino de Química preconizado deve dar ênfase a importância socioeconômica 

da Química na formação social do aluno como cidadão e não somente o compromisso de 

ingressá-lo numa faculdade. “A educação dessa forma, não emancipa os indivíduos, não auxilia 

os alunos a serem mais críticos e a compreenderem que o conhecimento que poderão construir 

deve ter uma utilidade social em suas vidas” (SOUZA, 2015, p 34).  

. 
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3 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 

Este trabalho se caracteriza como uma pesquisa de abordagem qualitativa, que segundo 

Ludke e André (1986, p.13) “envolve a obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto 

do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se 

preocupa em retratar a perspectiva dos participantes”.  A metodologia utilizada foi o estudo de 

caso que é conceituado por Ludke e André (1986, p.17) como “O caso é sempre bem delimitado, 

devendo ter seus contornos claramente definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser 

similar a outros, mas é ao mesmo tempo distinto, pois tem interesse próprio, singular”. 

O estudo de caso para Yin (2005, p. 27) é uma “estratégia de pesquisa escolhida ao se 

examinarem acontecimentos contemporâneos, mas quando não se pode manipular 

comportamentos relevantes”. Consiste em estudar um caso específico dentro de algo muito 

amplo. É sob essa perspectiva que a pesquisa se caracteriza como um estudo de caso de caráter 

qualitativo. Essa abordagem específica de investigação foi realizada em uma Escola Pública 

Estadual, localizada no município de Belém do Piauí, entre os meses de abril a novembro de 

2019. 

Para obtenção dos dados da referida pesquisa foi utilizado como instrumento um 

questionário (APÊNDICE B) com perguntas abertas, aplicados em uma turma de 2º ano do 

Ensino Médio, distribuídos para 30 alunos presentes no dia da aplicação. Foram recebidos 16 

questionários. Entretanto, dos 16 questionários, apenas 5 alunos apresentaram justificativas nas 

respostas do questionário. Esses 5 alunos foram identificados na análise por letras do alfabeto, 

com intuito de garantir o anonimato dos participantes, selecionados pelo critério de adesão 

voluntária a pesquisa, mediante assinatura de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICE A), que esclarece a finalidade da pesquisa e garantia do sigilo das identidades.  

Os dados produzidos foram de suma importância para se concretizar e fundamentar a 

pesquisa, através deles foi possível ter conhecimento junto dessas dificuldades, relatadas por 

aluno, no processo de aprendizagem de Química. Preparar-se para a coleta de dados é segundo 

Yin (2005, p. 79) uma “atividade complexa e difícil. Se não for realizada corretamente, todo o 

trabalho de investigação do estudo de caso poderá ser posto em risco, e tudo o que foi feito 

anteriormente terá sido em vão”.  

Depois da produção dos dados, foi realizada a organização das respostas seguindo as 

temáticas do questionário, em seguida concentrou-se esforços na leitura dos relatos e análise à 

luz do referencial teórico. 
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4 ANÁLISE DAS DIFICULDADES: O QUE DIZEM OS ALUNOS 

 

Nesta seção buscamos apresentar as visões dos alunos do 2º ano do Ensino Médio sobre 

as dificuldades de aprendizagem na disciplina de Química. A análise dos dados foi produzida 

por intermédio das respostas de 5 alunos que responderam ao questionário desta pesquisa, 

conforme os questionamentos a seguir. 

 

4.1 Gosta ou Não Gosta de Química? 

 

Iniciamos questionando os pesquisados se gostavam ou não de Química, a fim de 

evidenciar através dessa questão, os afetos que os mesmos direcionam à disciplina e se isso 

causa impactos negativos ou positivos na aprendizagem. Buscamos nesse questionamento 

reflexos da forma como o ensino comumente ministrado e se isso influencia no aprendizado da 

disciplina. Os resultados demonstraram que metade dos participantes não gostam de Química, 

vejamos alguns dos relatos: 

 
Não. Porque não sou muito boa na parte de cálculos. (Aluno A)  

 

Não. Porque não é uma disciplina que eu me identifico e nem que me desperta 

muito interesse. (Aluno B) 

 

Gosto não, porque é cheia de complicação. (Aluno C)  

 

Conclui-se diante desse resultado obtido que a Química, embora esteja totalmente 

presente na realidade, consequentemente, na realidade dos alunos, não se apresenta como uma 

disciplina que desperta o interesse por parte dos estudantes. Devido, principalmente, a sua 

complexidade, a exemplo do relato do Aluno A que associa o não gostar da disciplina à 

dificuldade que possui com a modelagem matemática, ou seja, fato de envolver cálculos 

matemáticos. Isso acaba despertando desinteresse pela disciplina fazendo com que os mesmos 

não se identifiquem com a Química. Embora haja dificuldades, houve relato de quem se 

identifica com a disciplina: 

 

Sim. Por que se prestar bastante atenção na aula dá pra você entender a matéria 

sem complicação nenhuma. (Aluno D) 

 

Ao falar de educação Química, Voigt (2019) nos deixa perceber que muitos alunos 

apresentam dificuldades de aprendizagem por não perceberem o sentido real de estudar 

Química, não são instigados a perceber a importância socioeconômica da disciplina. Essa falta 
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de compreensão não traz vontade de estudar determinados conteúdos, consequentemente há 

uma rejeição pela disciplina, certamente este aluno estará predestinado a não gostar ou não 

mostrar interesse pela disciplina, concebendo o ensino de Química como algo abstrato e 

irrelevante. 

  

4.2 Elementos que Dificultam e facilitam a Aprendizagem 

 

Pudemos perceber ao analisar as dificuldades de aprendizagem que o sentimento de 

repúdio pela química reflete também nas dificuldades de aprendizagem dos discentes, na 

disciplina. Segundo os PCNEM o ensino de Química praticado é, na maioria das vezes, 

reduzido a uma linguagem matemática privilegiando cálculos, fórmulas e como consequência 

um ensino de Química descontextualizado e monótono, sem aprendizagens significativas. 

Constatamos isso ao questionarmos sobre quais dificuldades em aprender os conteúdos de 

Química e grande parte dos alunos afirmaram que são os cálculos. Isso ocasionou de certa forma 

resistência pela disciplina. Vejamos as respostas:  

 

A maioria das vezes é a parte de entender os cálculos. (Aluno A) 

 

Dificuldades em fazer contas, que a química exige. (Aluno C) 

 

São as fórmulas. (Aluno D) 

 

Eu não sou muito boa com números, por isso sinto dificuldade em aprender 

Química. (Aluno E)  

   

Vale ressaltar que, na contramão do que foi relatado pelos pesquisados, não são os 

cálculos por si só que dificultam a aprendizagem, mas a forma como eles vem sendo 

apresentadas aos alunos podem interferir na aprendizagem da disciplina de Química. Sobre essa 

perspectiva, Rocha e Vasconcelos (2016), essas dificuldades de aprendizagem vêm sendo 

geralmente estruturadas em torno de métodos de ensino adotados pelos docentes, contribuindo 

para a desmotivação e desinteresse dos alunos em aprender Química.  

Voigt (2019) enfatiza que a aprendizagem da Química tem necessariamente uma 

linguagem representada por fórmulas, equações e símbolos, elementos estes difíceis de serem 

absorvidos. Esses conhecimentos desenvolvidos em sala de aula, privilegiam mais a 

memorização que a aprendizagem e é para os alunos algo sem aplicação e sem sentido real. 

Porém, houve participantes que apresentaram argumentos diferentes dos mencionados 

anteriormente, no relato sobre as dificuldades de aprendizagem, elencando os seguintes 

elementos:  
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As poucas aulas que temos acaba dificultando a nossa aprendizagem e um dos 

maiores motivos é a falta de alguns assuntos que deveríamos ter visto antes, 

pois como somos do 2º ano, mas que não foram repassados, sendo assim 

ficamos atrasados e com dificuldades para aprender conteúdos mais 

complexos. (Aluno B) 

 

O Aluno B apresenta nas entrelinhas do seu relato, dificuldades acumuladas de anos 

anteriores, em especial, a ausência de conhecimentos prévios para os conteúdos em curso no 

seu ano escolar.  

Ao discutir sobre a formação de professores, Voigt (2019) evidencia que o trabalho 

docente passa por inúmeros desafios que compromete o processo de ensino e aprendizagem, 

pois o professor é confrontado com uma exaustiva quantidade de conteúdos que precisam ser 

trabalhados no decorrer do período letivo. Esse fator, impossibilita o ensino, pois o professor 

se ver obrigado a contemplar a grade curricular de Química ou a trabalhar superficialmente os 

conteúdos pré estabelecidos, acarretando em um baixo nível de aprendizagem. 

Ainda buscamos saber quantas aulas de Química havia por semana e se era suficiente 

ou não. A maioria dos discentes afirmaram que duas aulas de Química por semana são 

suficientes, mas não apresentaram justificativa para tal resposta. Embora não tenham 

apresentado justificativa, é possível refletir que a carga horária da disciplina não é suficiente, 

tendo em vista a expressiva narrativa de dificuldades nesse componente curricular. No ensejo 

de identificar as dificuldades presentes no processo de aprendizagem, indagamos sobre a 

metodologia desenvolvida pelo professor, obtivemos as seguintes respostas: 

 

Uma metodologia um pouco antiquada, pois na maioria das vezes é só 

conteúdo do livro e questões para casa. (Aluno A) 

 

A professora repassa o conteúdo e pede a participação dos alunos, passa 

atividades para praticarmos o que aprendemos e é realizado seminário. 

(Aluno B) 
 

A professora lê o conteúdo dado no livro, explica e faz algumas anotações no 

quadro. As vezes pede seminário, experimentos para fazer em casa e resumos. 

(Aluno C) 

 

Percebemos, ao analisar as respostas dadas, que prevalece no âmbito da sala de aula um 

ensino de Química monótono, em que a abordagem metodológica mais utilizada é a exposição 

oral dos conteúdos, tornando o ensino e a aprendizagem limitado à teoria, sem articulação com 

a prática. Notou-se que a escrita no quadro e o livro didático são recursos mais adotados, 

seguido de uma lista de exercícios para fixação e resumos do conteúdo. Segundo Souza (2015) 

a aula expositiva é um modo de se ministrar aula, mas o professor não pode se restringir somente 
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a ela. Diante dessa abordagem, conclui-se que o docente dificilmente traz para sala de aula 

práticas pedagógicas que fogem do tradicionalismo. 

Essa percepção coincide com o que autores discutem sobre o ensino de Química. De 

acordo com Schenetzler e Aragão (1995) o professore restringe o ensino de Química a um 

modelo retrógado de ensinar, pautado exclusivamente na transmissão de informação. Essa 

postura os impede de perceberem a necessidade de pesquisar o ensino e refletir sobre a sua 

própria prática em sala de aula.  

Para Rocha e Vasconcelos (2016) essas dificuldades de aprendizagem vêm sendo 

geralmente estruturadas em torno de métodos de ensino adotados pelos docentes, contribuindo 

então para a desmotivação dos alunos em aprender Química. Precisam ser estudadas e 

enfrentadas, a fim de auxiliar o desenvolvimento do processo educativo nessa relação 

interpessoal entre o aluno e o professor. Questionamos, ainda, que metodologias e/ou recursos 

adotados pelo professor são mais interessantes no contexto da sala de aula, e as respostas dadas 

foram:  

 

As poucas vezes que são realizadas brincadeiras sobre o conteúdo. (Aluno A) 

 

A realização de seminários, pois assim os alunos têm a oportunidade de atuar 

como protagonistas e é uma forma que facilita a aprendizagem dos mesmos. 

(Aluno B) 

 

Seminários, apresentando experimentos. (Aluno C) 

 

A partir dessas concepções é possível perceber que um número considerável de alunos 

preza por metodologias diferenciadas que tornam a aprendizagem mais interessante, dinâmica 

e prática, e consequentemente significativa. Optam por um ensino que não seja restrito somente 

a exposição oral dos conteúdos e que o livro didático não seja o único recurso instrumental.  

Completando a pergunta acima, indagamos aos participantes que, dentre as estratégias 

de ensino e/ou recursos didáticos, qual eles consideram a menos interessante para o processo 

de aprendizagem, as respostas foram:  

 

Passar bastante tempo lendo apenas páginas do livro e no final questionário 

pra casa. (Aluno  A) 

 

Se limitar só em ficar explicando e lendo o livro, o que acaba se tornando 

cansativo. Poderia ser realizado mais seminários ou coisas que despertassem 

mais o interesse dos alunos. (Aluno B) 

 

Diante dessas informações, vale ressaltar que a metodologia que eles acham menos 

interessante é a mais utilizada pela professora, em virtude disso acabam rejeitando a disciplina. 
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Ressaltamos ainda que o ensino ministrado prioriza mais os cálculos, desvalorizando a 

experimentação e a construção científica dos alunos, fazendo com que eles tenham dificuldades 

em aprender a matéria. 

 

4.3 Sugestões para o Ensino de Química 

 

Quando lhes foi perguntado que sugestões dariam para melhorar o ensino de Química, 

os alunos foram unânimes em sugerir metodologias diferentes das adotadas pelo professor, 

como aulas práticas e atividades experimentais, conforme as respostas:  

 

Seria muito bom se a professora trouxesse mais inovações para a sala de aula 

e não tornasse a aula cansativa e chata, uma sugestão seria trazer experiências 

de Química, por exemplo para ser realizado com os alunos para isso seria 

interessante um local na escola mais adequado, como um laboratório. (Aluno 

B) 

 

Que tivesse mais aulas práticas com experimentos. (Aluno C) 

  

Primeiro, de uma base muito boa na disciplina no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio, ter laboratórios. (Aluno A) 

 

Em muitas respostas dadas pelos alunos foi mencionada a necessidade da escola dispor 

de um lugar, um laboratório, para realizar atividades experimentais, uma vez que não é 

necessário um laboratório para que haja uma aula prática, a mesma pode ser realizada na própria 

sala de aula com materiais de baixo custo. O recurso da experimentação é uma ferramenta 

poderosa que auxilia na construção da teoria e quando bem integradas a teoria e a prática, mais 

significativa se torna a aprendizagem.  

Benite e Benite (2005) atribui a experimentação um caráter motivador, uma ferramenta 

poderosa no processo de ensino e de aprendizagem, que contribui para uma melhor 

aprendizagem que auxilia a construção da teoria. Não é a única alternativa para solucionar 

problemas de aprendizagem, mas conduz a um aprendizado significativo. “Devido ao fácil 

acesso aos materiais e o baixo custo deles, é possível que sua aplicação ocorra tanto em escolas 

que têm boa infraestrutura física, como também para as que não possuem” (VOIGT, 2019, p. 

235). Partindo dessas constatações e das sugestões apontadas pelos alunos para melhorar o seu 

aprendizado na disciplina, faz-se necessário que o professor de Química adote uma metodologia 

onde a realização de aulas teóricas não sejam apenas partes integrantes de suas abordagens 

didáticas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na literatura específica e na legislação vigente, a aprendizagem de Química 

deve proporcionar aos alunos a compreensão dos fenômenos presentes em tudo que fazemos, 

possibilitando o desenvolvimento de competências e habilidades e permitindo ao aluno uma 

reflexão mais crítica sobre o seu contexto social. Pois, o que é notório e confrontando com o 

que os autores discutem, o ensino de Química é nos dias de hoje técnico e desvinculado da 

realidade dos sujeitos. Geralmente estruturado em torno de práticas pedagógicas que não 

despertam interesse, seja por dificuldades acumuladas ao longo da Educação Básica e/ou pela 

forma como a disciplina é ministrada.  

Nessa perspectiva, buscamos investigar as dificuldades no processo de aprendizagem 

de Química relatadas por alunos do 2º ano do Ensino Médio de escola pública estadual, no 

município de Belém do Piauí, assim como identificar junto aos alunos as dificuldades no 

processo de aprendizagem na disciplina de Química e identificar que elementos mediadores do 

Ensino de Química facilitam a aprendizagem. É necessário que o professor tenha conhecimento 

dos fatores que dificultam o aprendizado dos alunos em Química, sendo assim capaz de refletir 

sistematicamente sobre a sua ação pedagógica.   

Nesta investigação concluímos que as dificuldades de aprendizagens na disciplina de 

Química e, contudo, a rejeição da mesma pelos alunos, são resultadas da forma como a 

disciplina vem sendo apresentada e das dificuldades com os cálculos matemáticos envolvidos 

na disciplina. No entanto, o ensino de Química praticado é muito distante do que propõe os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o ensino médio (PCNEM). O ensino, pelo relato dos 

alunos, se viabiliza pela exposição oral dos conteúdos, com o auxílio do livro didático, seguido 

principalmente da repetição de exercícios de fixação que testam o conhecimento das teorias 

expostas, sem romper de forma alguma com o trio tradicional: lousa, piloto e livro. 

Nesse contexto, do ensino de Química, o professor precisa além de ter conhecimento 

dos problemas de aprendizagem relacionados ao ensino de Química, refletir sistematicamente 

sobre sua prática pedagógica para mudança nesse paradigma. A referida pesquisa proporcionou 

discutir acerca da compreensão do porque muitos alunos não conseguem aprender Química, 

subsidiando reflexões nessa perspectiva, bem a como a continuidade dessa discussão em 

pesquisas futuras.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESLARECIDO 

 

                                                           

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 

 

Prezado (a),  

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que tem como objetivo 

investigar as dificuldades na aprendizagem em química relatadas por alunos do 2º ano do ensino 

médio de uma escola pública estadual, município de Belém do Piauí. Antes de concordar em 

participar desta pesquisa é importante que compreenda as informações contidas neste 

documento. Assim sendo, leia cuidadosamente o que se segue e, em caso de dúvidas, pergunte 

ao responsável pelo referido projeto de investigação científica proposto.  

1 – Esclarecimentos sobre a pesquisa 

Título do projeto: As dificuldades na aprendizagem de Química: relatos de alunos do 2º ano 

do Ensino Médio do município de Belém do Piauí 

Instituição: Universidade Federal do Piauí - UFPI 

Orientador: Prof.ª Dr.ª Patricia Sara Lopes Melo 

Graduando: Marielle Rosa Ribeiro de Carvalho 

Contato: (89) 99921-7756 

2 – Descrição da pesquisa  

A pesquisa está vinculada à Universidade Federal do Piauí – UFPI, visando investigar 

as dificuldades no processo de aprendizagem em Química relatadas por alunos do 2º ano do 

ensino médio de uma escola pública estadual, no município de Belém do Piauí, assim como 

identificar junto aos alunos as dificuldades no processo de aprendizagem na disciplina de 

Química; identificar que elementos mediadores do Ensino de Química facilitam a 

aprendizagem. Essa pesquisa permitirá ter conhecimento de como acontece o ensino de 

Química, torna-se plausível a necessidade de dar importância aos fatores que dificultam e 

interferem a aprendizagem dos alunos na disciplina.  

 Concordamos que a referida pesquisa configura-se como uma oportunidade, para os 

estudantes da Licenciatura em Educação do Campo/Ciências da Natureza, de iniciação à 

pesquisa sobre as dificuldades de aprendizagem em química subsidiando discussões e reflexões 

a respeito. Nessa perspectiva, este estudo se apoia nos pressupostos da pesquisa , tendo como 

instrumento de produção de dados a aplicação de um questionário com perguntas abertas. 

O referido instrumento irá fundamentar a pesquisa, com vistas investigar quais as 

dificuldades e com precisão a analise dos dados. 

Para os registros das informações utilizaremos como técnicas de coleta de dados um 

questionário conforme o consentimento dos participantes, de modo a auxiliar na analise dos 

dados pelo pesquisador. As informações obtidas durante a pesquisa serão utilizadas na, para 

fins unicamente acadêmicos. Para isso, serão mantidas em sigilo as respostas 

Em suma, esta pesquisa não acarretará nenhum custo a Universidade Federal do Piauí, 

bem como ao Curso de Licenciatura em Educação do Campo, do campus Senador Helvídio 
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Nunes de Barros, locus da pesquisa e nem aos professores (interlocutores da pesquisa), como 

também nenhum dano moral ou físico, nenhum constrangimento pessoal e coletivo, nem 

mesmo institucional, pois trata-se de um trabalho assegurado por princípios éticos estabelecidos 

pela Universidade Federal do Piauí, a fim de resguardar o participante de qualquer dano que 

possam vir a sofrer. Com a presente pesquisa não existe a intenção de comercialização ou 

aferimento de lucros. 

Após ser esclarecida sobre as informações implicações da participação como interlocutor (a) 

neste estudo, caso aceite fazer parte da pesquisa, assine este documento impresso em duas vias. 

Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em caso de recusa você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

 

3 – Consentimento da participação da instituição 

Eu,____________________________________________________________________, CPF 

nº _____________________, abaixo assinado, concordo em participar da referida pesquisa 

como interlocutor, respondendo às técnicas de produção de dados elencadas anteriormente, com 

as devidas orientações e que serão fundamentais para alcançar os objetivos da pesquisa. 

Declaro, ainda, que autorizo minha identificação, uso das imagens e das entrevistas na 

exposição itinerante e publicações acadêmicas.  

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 

utilizados e as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

 

  

Picos-PI, ____ de _____________ de ______. 

 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do interlocutor (a) na pesquisa NOME/CPF 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

TITULO DA PESQUISA: As dificuldades no processo de ensino-aprendizagem em 

química: relato de alunos do 2º ano do ensino médio de uma escola pública estadual, município 

de Belém do Piauí.  

1. Você gosta da disciplina de Química? Por quê?  

2. Quais as suas dificuldades em aprender os conteúdos de Química?  

3. Quantas aulas de Química você tem por semana? É suficiente? 

4. Qual é a metodologia adotada pelo professor (a)? 

5. Que metodologias e/ou recursos utilizados pelo professor de Química você acha mais 

interessante?  

6. Que metodologias utilizadas pelo professor de Química você acha menos 

desinteressante?  

 7. Que sugestões você daria para melhorar o ensino de Química? 
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APÊNDICE C–  AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ – UFPI 

CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS – CSHNB 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO/CIÊNCIAS DA 

NATUREZA 

 

 

 

Eu Marielle Rosa Ribeiro de Carvalho, acadêmica do curso de Licenciatura em 

Educação do Campo/ Ciências da Natureza da Universidade Federal do Piauí, venho através do 

presente instrumento, solicitar a autorização institucional para a realização da pesquisa 

integrante ao Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), orientada pela Profª. Drª.  Patricia Sara 

Lopes Melo, tendo como título as dificuldades na aprendizagem de Química: relatos de alunos 

do 2º ano do ensino médio do município de Belém do Piauí. A coleta de dados será feita através 

da aplicação de um questionário. 

 

 

 

___________________________________________ 

Marielle Rosa Ribeiro de Carvalho 

Matricula UFPI: 20159038389 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
FICHA CATALOGRÁFICA  

Universidade Federal do Piauí 

Campus Senador Helvídeo Nunes de Barros 

Biblioteca Setorial José Albano de Macêdo 

Serviço de Processamento Técnico  
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