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DESAFIOS E DIFICULDADE

QUÍMICA NA PERCEPÇÃO

ESCOLA

 

RESUMO 

A importância do estudo de Química é essencial para o ser humano 
documentos que orientam sobre os
um indivíduo – especialmente, pela ampla possibilidade de compreensão do mundo e das 
coisas que nos cercam, fatos, reações e fenômenos e assim, qualificar o indivíduo para 
intervir de maneira consciente e r
profissional e/ou cidadão que integra esse meio. No entanto, mesmo diante de tantos 
argumentos que defendem o estudo da química, não é raro encontrar alunos que 
propagam não gostar e/ou não conseguir entend
dessas contradições, na Disciplina de Prática Pedagógica do curso de Licenciatura em 
Química, nasceu a inquietação por adentrar nesse universo 
imaginário dos alunos da Licenciatura do 
trabalho teve como objetivo, analisar as principais dificuldades e desafios no ensino e na 
aprendizagem da química, na percepção de professores e alunos de uma escola no 
município de Floresta-PE, por entendermos qu
processo de tematização da prática pedagógica e a pesquisa, o elemento capaz de fazer 
essa escuta importante e indispensável que é o alimento do processo reflexivo que requer 
o fazer docente. Para a realização desta
bibliográfico sobre o tema, seguido da elaboração de questionários para nortear o registro 
das informações/percepções. Em seguida, algumas visitas foram realizadas para 
observação, conversas informais e aplicaçã
informações. Ao analisar as respostas de professores e alunos, percebemos que vários 
fatores foram apontados como responsáveis diretos pela dificuldade no ensino 
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A importância do estudo de Química é essencial para o ser humano –
documentos que orientam sobre os conhecimentos necessários à formação integral de 

especialmente, pela ampla possibilidade de compreensão do mundo e das 
coisas que nos cercam, fatos, reações e fenômenos e assim, qualificar o indivíduo para 
intervir de maneira consciente e responsável no meio em que vive e atua 
profissional e/ou cidadão que integra esse meio. No entanto, mesmo diante de tantos 
argumentos que defendem o estudo da química, não é raro encontrar alunos que 
propagam não gostar e/ou não conseguir entender a importância dessa disciplina. Diante 
dessas contradições, na Disciplina de Prática Pedagógica do curso de Licenciatura em 
Química, nasceu a inquietação por adentrar nesse universo – que permeia 
imaginário dos alunos da Licenciatura do IF SERTÃO-PE Campus Floresta. Assim, este 
trabalho teve como objetivo, analisar as principais dificuldades e desafios no ensino e na 
aprendizagem da química, na percepção de professores e alunos de uma escola no 

PE, por entendermos que o diálogo é princípio indispensável ao 
processo de tematização da prática pedagógica e a pesquisa, o elemento capaz de fazer 
essa escuta importante e indispensável que é o alimento do processo reflexivo que requer 
o fazer docente. Para a realização desta primeira etapa do trabalho, houve um estudo 
bibliográfico sobre o tema, seguido da elaboração de questionários para nortear o registro 
das informações/percepções. Em seguida, algumas visitas foram realizadas para 
observação, conversas informais e aplicação dos instrumentos de coleta e registro das 
informações. Ao analisar as respostas de professores e alunos, percebemos que vários 
fatores foram apontados como responsáveis diretos pela dificuldade no ensino 
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– de acordo com 
conhecimentos necessários à formação integral de 

especialmente, pela ampla possibilidade de compreensão do mundo e das 
coisas que nos cercam, fatos, reações e fenômenos e assim, qualificar o indivíduo para 

esponsável no meio em que vive e atua – seja como 
profissional e/ou cidadão que integra esse meio. No entanto, mesmo diante de tantos 
argumentos que defendem o estudo da química, não é raro encontrar alunos que 

er a importância dessa disciplina. Diante 
dessas contradições, na Disciplina de Prática Pedagógica do curso de Licenciatura em 

que permeia – inclusive – o 
PE Campus Floresta. Assim, este 

trabalho teve como objetivo, analisar as principais dificuldades e desafios no ensino e na 
aprendizagem da química, na percepção de professores e alunos de uma escola no 

e o diálogo é princípio indispensável ao 
processo de tematização da prática pedagógica e a pesquisa, o elemento capaz de fazer 
essa escuta importante e indispensável que é o alimento do processo reflexivo que requer 

primeira etapa do trabalho, houve um estudo 
bibliográfico sobre o tema, seguido da elaboração de questionários para nortear o registro 
das informações/percepções. Em seguida, algumas visitas foram realizadas para 

o dos instrumentos de coleta e registro das 
informações. Ao analisar as respostas de professores e alunos, percebemos que vários 
fatores foram apontados como responsáveis diretos pela dificuldade no ensino – apontado  
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pelos professores – e na aprendizagem 
infraestrutura aparece como fator limitante para o desenvolvimento de aulas e 
experimentos práticos, quando citam a ausência de um laboratório e/ou a escassez de 
recursos material, como os reagentes necessários aos ex
infraestrutura que foi um consenso entre as categorias participantes do estudo, ao 
perguntar aos alunos as dificuldades para aprender química, houve uma lista de 
apontamentos que estão diretamente ligados à metodologia de ensino 
professor. Dentre elas: provas como único instrumento para avaliar o rendimento, 
“cálculos difíceis de responder”, uso excessivo de slides e atividades sem explicação. O 
que certamente resulta na falta de interesse citada pelos professores, em
alunos nas aulas/atividades de química. Ou seja, se a metodologia não responde 
satisfatoriamente, o desinteresse é consequência natural e perfeitamente compreensível. 
Para as próximas etapas, buscaremos pela formação do professor como forma de
entender se é fator determinante de um ensino que assegure aprendizagem, ser 
habilitado em química, além de buscarmos pelo plano de formação continuada desses 
professores e assim, fazermos um diálogo teórico para que um mapeamento da realidade 
seja traçado. Com os resultados 
descontextualizadas dificultam o processo de compreensão dos educandos, tornando a 
aprendizagem um processo altamente abstrato, difícil e desarticulado da realidade.

 

Palavras-chave: Educação contextualizada, Ensino 
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e na aprendizagem – apontado pelos alunos. Dentre eles, a 
infraestrutura aparece como fator limitante para o desenvolvimento de aulas e 
experimentos práticos, quando citam a ausência de um laboratório e/ou a escassez de 
recursos material, como os reagentes necessários aos experimentos. Porém, além da 
infraestrutura que foi um consenso entre as categorias participantes do estudo, ao 
perguntar aos alunos as dificuldades para aprender química, houve uma lista de 
apontamentos que estão diretamente ligados à metodologia de ensino 
professor. Dentre elas: provas como único instrumento para avaliar o rendimento, 
“cálculos difíceis de responder”, uso excessivo de slides e atividades sem explicação. O 
que certamente resulta na falta de interesse citada pelos professores, em
alunos nas aulas/atividades de química. Ou seja, se a metodologia não responde 
satisfatoriamente, o desinteresse é consequência natural e perfeitamente compreensível. 
Para as próximas etapas, buscaremos pela formação do professor como forma de
entender se é fator determinante de um ensino que assegure aprendizagem, ser 
habilitado em química, além de buscarmos pelo plano de formação continuada desses 
professores e assim, fazermos um diálogo teórico para que um mapeamento da realidade 

o. Com os resultados – até aqui – obtidos, é possível afirmar que aulas 
descontextualizadas dificultam o processo de compreensão dos educandos, tornando a 
aprendizagem um processo altamente abstrato, difícil e desarticulado da realidade.

: Educação contextualizada, Ensino de química e Prática pedagógica
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apontado pelos alunos. Dentre eles, a 
infraestrutura aparece como fator limitante para o desenvolvimento de aulas e 
experimentos práticos, quando citam a ausência de um laboratório e/ou a escassez de 

perimentos. Porém, além da 
infraestrutura que foi um consenso entre as categorias participantes do estudo, ao 
perguntar aos alunos as dificuldades para aprender química, houve uma lista de 
apontamentos que estão diretamente ligados à metodologia de ensino adotada pelo 
professor. Dentre elas: provas como único instrumento para avaliar o rendimento, 
“cálculos difíceis de responder”, uso excessivo de slides e atividades sem explicação. O 
que certamente resulta na falta de interesse citada pelos professores, em relação aos 
alunos nas aulas/atividades de química. Ou seja, se a metodologia não responde 
satisfatoriamente, o desinteresse é consequência natural e perfeitamente compreensível. 
Para as próximas etapas, buscaremos pela formação do professor como forma de 
entender se é fator determinante de um ensino que assegure aprendizagem, ser 
habilitado em química, além de buscarmos pelo plano de formação continuada desses 
professores e assim, fazermos um diálogo teórico para que um mapeamento da realidade 

obtidos, é possível afirmar que aulas 
descontextualizadas dificultam o processo de compreensão dos educandos, tornando a 
aprendizagem um processo altamente abstrato, difícil e desarticulado da realidade. 
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