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Resumo: A Química é uma ciência que estuda as estruturas das substâncias e encontra-se no 

cotidiano dos humanos, dos animais, dos vegetais etc. Contudo, muitos são aqueles que apresentam 

dificuldades para reconhecer a química como parte da vida deles. No sentido de discutir essas 

questões, o presente trabalho objetivou analisar, o processo de ensino-aprendizagem de química, 

a partir do ponto de vista de alunos da educação básica de duas escolas da rede pública de Marabá 

ao mesmo tempo em que se propôs fazer uma reflexão sobre a importância de ensinar por meio de 

aulas interativas que proporcionem ao aluno maiores facilidades para aprender química, 

eliminando barreiras que possam dificultar o aprendizado. No sentido de concretizar os referidos 

objetivos, além da pesquisa bibliográfica, trabalhamos com um questionário o qual foi respondido 

oralmente por cinquenta alunos do segundo e terceiro ano do ensino médio de duas escolas da rede 

pública de Marabá. Constatamos que a química faz parte da vida das pessoas, mas a maioria dos 

alunos têm dificuldades em aprender essa disciplina visto que muitas vezes os conteúdos ensinados 

não encontram lugar na vida prática deles. Foi possível constatar também que a maioria dos 

professores usa tão somente o livro didático e o quadro para anotações naquilo que podemos talvez 

denominar de “método professor-quadro-aluno”, dificultando, muitas vezes o processo de 

aprendizagem. Vimos ainda que os professores enfrentam muitas dificuldades no exercício da 

docência, indo de problemas relacionados à formação continuada às más condições de ensino.  
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Abstract: Chemistry is a science that studies the structures of substances and is found in the daily 

lives of humans, animals, plants, etc. However, many are those who find it difficult to recognize 

chemistry as part of their lives. In order to discuss these issues, the present work aimed to analyze 

the teaching-learning process of chemistry, from the point of view of students of basic education in 

two schools of the public network of Marabá, while proposing to make a reflection on the 

importance of teaching through interactive classes that provide the student with greater facilities to 

learn chemistry, eliminating barriers that may hinder learning. In order to achieve these objectives, 

besides the bibliographic research, we worked with a questionnaire which was answered orally by 

fifty students of the second and third year of high school in two schools of the public network of 

Marabá. We find that chemistry is a part of people's lives, but most students find it difficult to learn 

this discipline because often taught content has no place in their practical lives. It was also possible 

to see that most teachers use only the textbook and the notepad in what we may call the "teacher-

student-teacher method", often hindering the learning process. We also saw that teachers face many 

difficulties in teaching, going from problems related to continuing education to poor teaching 

conditions.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

As ciências naturais, física, biologia, matemática e química estão ligadas diretamente ao 

estudo de objetos e fenômenos da natureza, tendo como finalidade estudar tais fenômenos que 

ocorrem no dia a dia. A química é o estudo das substâncias, da sua composição, da sua estrutura e 

das suas propriedades a qual se encontra no cotidiano seja dos humanos seja dos animais, seja dos 

vegetais. Ou seja, é algo que se encontra em toda parte. Exemplo disso é ao passar o café, nos 

confrontamos diretamente com algum tipo de reação química, as quais, de certa forma, ocorrem a 

todo o momento. As transformações na natureza são em sua grande maioria em razão das reações 

químicas. É a química agindo no meio em que vivemos.  

A partir das análises acima apresentadas, podemos então afirmar que a química faz parte de 

nossa vida e teremos muitas dificuldades em viver sem ela. Contudo, inúmeras são as pessoas que 

tem dificuldades para compreender isso. Como somos alunos do curso de Licenciatura em Química, 

resolvemos visitar uma escola da rede pública da cidade de Marabá para conversar sobre o ensino 

de química. Lá constatamos que os alunos, em sua grande maioria, encontram muitas dificuldades 

quando se trata de reconhecer a química como algo do cotidiano deles. Ficamos então pensando que 

essa dificuldade pode estar ligada diretamente ao ensino e aprendizagem das ciências exatas, porque 

a partir do momento em que aluno começa a se deparar com essa área do conhecimento, cheia de 

termos científicos, vários conceitos, esse aluno talvez não irá compreender o verdadeiro sentido de 

se estudar ciências. Essa forma de enxergar e compreender as ciências pode, talvez, influenciar 

negativamente na aprendizagem dos alunos, uma vez que eles não conseguem perceber a relação 

entre aquilo que estuda em sala de aula, a natureza e a sua própria vida (MIRANDA & COSTA, 

2007).  

É possível, a partir de um ensino que não seja pautado nas dinâmicas do dia a dia ter uma 

certa dificuldade de vincular um determinado conteúdo ao cotidiano de um estudante. Talvez 

mostrando a química como algo simples, não apenas cálculos complexos, mas aquilo que faz parte 
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de nossa vida, que precisa ser compreendida, que é utilizada em coisas cotidianas pode, talvez ajudar 

muito no ensino de química.  

Quer dizer, a dificuldade que muitos alunos têm pode estar relacionado ao ensino feito 

somente por meio da transferência de conteúdos na relação professor-quadro-aluno, causando, 

assim, um certo distanciamento entre o que é ensinado em sala de aula e a vida prática dos alunos. 

Para Gonzalez et al (2003) esse distanciamento está diretamente ligado à maneira como as 

disciplinas didáticas defendem como o conhecimento é ensinado em sala de aula. Embora nos 

últimos cinquenta anos o estudo no campo da didática tenha aumentando consideravelmente, a 

prática dos professores se alterou muito pouco, sobretudo se levarmos em consideração ao ensino 

de química na educação básica (LEVY et al., 2001 apud LEITE & ESTEVES, 2005).  

Estudos têm apontado que a Educação Química que ocorre na escola tem aumentado a 

distância entre os alunos, reforçando a transmissão do conhecimento, tornando-a como uma 

disciplina de difícil entendimento e restringida a nomes, fórmulas e métodos que parecem 

desvinculados da sua realidade (QUADROS 1998; LIMA et al., 2000; GOMES e GOUVEIA, 2012 

apud GOMES et al 2015). Mas por outro lado, o que também pode acontecer é o não entendimento 

por parte dos professores, que em sua grande maioria ensina os seus alunos como foi ensinado no 

ensino básico. Como consequência, o enfoque não seria mais ensinar o aluno a aprender, mas sim, 

aprender a como ensinar à multiplicidade (ZABALA, 2007).  

Portando, o presente trabalho tem como propósito, a partir do ponto de vista de alunos da 

educação básica de duas escolas da rede pública de Marabá, fazer uma breve análise de como vem 

ocorrendo o ensino-aprendizagem de química e, principalmente, fazer uma reflexão sobre a 

importância de ensinar por meio de aulas interativas que proporcionem ao aluno maiores 

facilidades para aprender química, eliminando barreiras que possam dificultar esse aprendizado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A partir de um levantamento biográfico e da necessidade de conhecer a realidade do ensino 

da química na cidade de Marabá-PA foi elaborado um questionário para ser respondido por alunos 

de escolas da rede pública do nível médio. As perguntas foram respondidas oralmente pelos 

entrevistados. Ao todo foram entrevistados cinquenta alunos de duas escolas, na sua grande maioria 

alunos do segundo e terceiro ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Ao analisar as respostas dos entrevistados foi possível perceber que o ensino da química 

nas respectivas escolas está distante da realidade prática dos alunos. Foi possível verificar também 

que os alunos na sua grande maioria não sabem ao menos o conceito básico do que é química. 

 

Como se pode perceber, segundo os alunos, as aulas são chatas e massivas, cheias de cálculos que 

não conseguem entender. Também é possível perceber o uso do quadro e o livro didático como 

principais instrumentos de ensino, naquilo que podemos, talvez, chamar de método professor-

quadro-aluno. Outro ponto que chama a atenção é o fato da resolução de problemas por parte desses 

alunos sem nenhum contato com a realidade em que os mesmos vivem. 

 
A professora explica bem, mas só que parece uns conteúdos que parecem coisas de outro 

mundo, que a gente não compreende, que a gente não pega no primeiro momento e ela tem 

que estar sempre explicando, revisando até a gente aprender (Amanda Santos. Entrevista 

concedida em 30/09/2018). 

 

Como é possível ver no fragmento oral acima, o ensino de química ensinado em algumas 

escolas públicas de Marabá pode estar bem longe da vida prática de muitos alunos, dificultando, 

assim, que aprendam com facilidade e de forma agradável.  

A partir dessa dificuldade apontada pode estar relacionada ao uso do livro didático que 

segundo alguns alunos têm conteúdos complicados demais para se entender, embora outros alunos 

referiram ao não uso do livro em sala de aula como afirmou um entrevistado. Afirmou ele: “a gente 

não usa livro, ela trás as atividades pra gente, escreve tudo no quadro e a gente espera ela responder, 

pois a gente não consegue”. Quer dizer, se por um lado o uso, único e exclusivamente do livro 
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didático pode dificultar o aprendizado dos alunos, o não uso também, demonstrando, claramente 

que as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem pode estar relacionado à prática do 

professor, mas também as falta de materiais didáticos, laboratórios equipados, além de um conjunto 

de equipamentos e infraestrutura adequada como salas de aulas climatizadas entre outras. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Como procuramos demostrar ao longo deste texto, a química está presente em nossa vida 

cotidiana, na nossa prática diária embora poucos compreendam isso. Foi possível demostrar também 

que grande parte dos alunos têm dificuldades em aprender química porque muitas vezes os conteúdos 

são ensinados naquilo que talvez podemos denominar de relação professor-quadro-aluno. Ou seja, os 

conteúdos que são ensinados muitas vezes estão longe da experiência prática dos alunos. É um ensino 

que muitas vezes não é a partir da vida diária dos alunos e pouco contribuiu na sua vivência.  

Foi possível discutir também que o “método professor-quadro-aluno” muitas vezes estão 

relacionado ao tipo de ensino de uso único e exclusivamente do livro didático ou mesmo do seu não uso 

porque a escola nem livros didáticos tem. Ou seja, um tipo de ensino que pode, sim, dificultar o processo 

de aprendizagem dos alunos. 

Mas por outro lado, o ensino de química pautado em algo estático, sem muita dinamização 

e interação pode estar relacionado a uma outra problemática que é a falta ou pouca formação 

continuada dos docentes, além das más condições de ensino como salários baixos, falta de 

equipamentos e materiais didáticos e infraestrutura adequada. 
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