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RESUMO 

A Química é uma Ciência que está presente em nosso cotidiano e muitas vezes não nos damos 

conta do quanto ela é importante em nossas vidas. Dessa forma o presente trabalho teve como 

objetivo fazer uma análise sobre a percepção de estudantes do ensino médio de uma escola de 

Humaitá - AM sobre a importância da Química. A pesquisa foi realizada através de 

questionários com perguntas abertas envolvendo 22 estudantes do EJA em duas turmas de 2ª 

fase no período noturno. O intuito do questionário foi de verificar como esses alunos 

enxergam a Química no dia a dia. Através da análise de dados foi possível saber o que os 

estudantes pensam sobre a disciplina de Química e qual a importância ela tem em suas vidas. 

Com isso foi possível observar que os alunos possuem dificuldade relacionadas a química por 

envolver cálculos, porém, muitos souberam dar as definições e citar exemplos de produtos 

químicos presentes em seu cotidiano como proposto na pesquisa e com isso afirmaram que 

aulas com experimentos seriam de grande importância para o rendimento escolar dos mesmos. 

Palavras-chave: Compreensão, Educando, Alquimia, Educação. 

 

 

ABSTRACT 

Chemistry is a science that is present in our daily lives and we often do not realize how 

important it is in our lives. Thus the present work had as objective to make an analysis about 

the perception of high school students of a school of Humaitá - AM about the importance of 

Chemistry. The research was conducted through open-ended questionnaires involving 22 EJA 

students in two 2nd phase classes at night. The purpose of the questionnaire was to verify how 

these students see chemistry in everyday life. Through data analysis it was possible to know 

what students think about the chemistry discipline and how important it is in their lives. With 

this it was possible to observe that the students have difficulty related to chemistry because it 

involves calculations, however, many knew how to give the definitions and cite examples of 

chemicals present in their daily lives as proposed in the research and thus stated that classes 

with experiments would be of great importance for their school performance. 

Keywords: Understanding, Educating, Alchemy, Education. 
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1. INTRODUÇÃO 

A palavra "Química", algumas vezes pode estar referida como algo que envolva 

apenas coisas ruins, as pessoas acham que a Química está presente apenas em produtos 

perigosos, tóxicos, ou venenosos, mas não é somente nesses casos em que ela se encontra. A 

Química está constantemente presente em nossas vidas como em produtos consumidos, 

medicamentos, tratamentos médicos, alimentação, combustíveis, geração de energia, 

propagandas, tecnologia e meio ambiente. 

É um desafio ensinar Química para os alunos do Ensino Médio na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com Bonenberger et al. (2006, p.1) muitas 

vezes os alunos da EJA apresentam dificuldades e consequentemente frustrações por não se 

acharem capazes de aprender química, e, por não perceberem a importância dessa disciplina 

no seu dia a dia. 

 Levando em consideração os diversos aspectos, os alunos em sua maioria têm pouco 

tempo de estudo e muitas responsabilidades financeiras e familiares, sendo que a grande 

maioria são trabalhadoras e responsáveis pelo sustento de sua família. Sua rotina é cansativa e 

a falta de motivação desses estudantes também está relacionada com o grande sentimento de 

culpa, vergonha por não ter concluído seus estudos na época oportuna. 

O EJA é uma modalidade de ensino reconhecida na LDB 9.394/96, que no seu art.37 

destaca: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria” (BRASIL, 1996, 

p.15).  

Assim, podemos observar que a Química está presente em todos os momentos de 

nossa vida, visto que podemos observar no nosso dia a dia o seu estado sólido, líquido ou 

gasoso. Viver sem Química é impossível, uma vez que ela tem presença garantida em tudo 

que usamos como, por exemplo, na alimentação, saúde e em equipamentos modernos que 

facilitam nossa vida. 

No ensino da Química, pode-se perceber que os alunos, muitas vezes, não conseguem 

aprender, não são capazes de associar o conteúdo estudado com seu cotidiano, tornando-se 

desinteressados pelo tema. Isto indica que este ensino está sendo feito de forma 

descontextualizada e não interdisciplinar (NUNES; ADORNI, 2010). 

O ensino da Química atual está voltado mais precisamente em abordar os conteúdos e 

as afirmações através de leis e teorias. Porém essa disciplina tem uma finalidade maior que é 

contribuir na formação de cidadãos, de alunos pensantes e com atitudes em uma sociedade. O 

ensino da Química atual está voltado mais precisamente em abordar os conteúdos e as 
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afirmações através de leis e teorias. Porém essa disciplina tem uma finalidade maior que é 

contribuir na formação de cidadãos, de alunos pensantes e com atitudes em uma sociedade.  

Nessa perspectiva considera-se a aula de Química como espaço de construção do 

pensamento químico e de (re) elaboração de visões de mundo; nesse sentido, é espaço de 

constituição de sujeitos que assumem perspectivas, visões e posições nesse mundo – sujeitos 

que aprendem várias formas de ver, conceber e de falar sobre mundo (MORTIMER; 

MACHADO, 2011, p. 26) 

O domínio do conhecimento científico juntamente com as aplicações na vida cotidiana 

é apontado como sendo fundamental desde as séries iniciais da vida escolar. As experiências 

pessoais e os fatos da vida diária dos alunos, adquiridos desde o ensino fundamental, fazem 

parte de um círculo mais amplo, onde os valores culturais, percepções do mundo gerado em 

um contexto social são fatores de extrema influência no aprendizado de cada elemento.  

Essas concepções prévias devem ser trabalhadas através de ideias de mudanças 

conceituais, nas quais a transformação dessas concepções estabeleça de maneira sistemática 

uma ligação entre os conhecimentos científicos escolares e o cotidiano, assumindo uma 

racionalidade científica como critério de análise de problemas do dia a dia e na tomada de 

decisões para sanar esses problemas. 

Sendo assim, pode-se perceber que a química está no dia a dia das pessoas mais do 

que elas imaginam, pois quando uma pessoa acorda, pela manhã, o seu organismo irá realizar 

inúmeras reações Químicas, sem mesmo a pessoa saber ou querer. Verifica-se a necessidade 

de falar em educação Química, priorizando o processo ensino-aprendizagem de forma 

contextualizada, ligando o ensino aos acontecimentos do cotidiano do aluno, para que estes 

possam perceber a importância socioeconômica da Química, numa sociedade avançada, no 

sentido tecnológico (TREVISAN; MARTINS, 2006). Torna-se evidente a necessidade de 

mudar a forma de ensino, para isso, é preciso expor o conteúdo relacionando ao contexto em 

que o aluno está inserido, para que assim ele possa ter uma visão mais ampla e crítica do 

conhecimento. 

É nesse contexto que Laburú (2006) diz que: Motivar para aprender implica lançar 

mão de recursos não exclusivamente pontuais que obedeçam apenas um momento 

determinado, pois envolver os alunos num processo de estudo não é suficiente despertar a sua 

atenção, mas é necessário, também, mantê-la desperta. 

Sendo assim a falta de dinamização na disciplina de química faz com que muitos 

alunos tenham dificuldades e revelem certo desinteresse em assimilar certos conteúdos 

referente a disciplina. Em relação a esse assunto, Penin (2001, p.37) diz que o acesso ao saber 
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não mais seguirá apenas a ordem hierárquica e progressiva como geralmente é disposta na 

programação de uma disciplina ao longo das séries escolares. A tecnologia disponível no 

mundo atual hoje, sobretudo através da Internet, também em programas já existentes, como os 

de vídeo, possibilita diferentes formas de acesso ao saber.  

A disciplina de Química é vista por muitos alunos do ensino médio como um 

obstáculo, pois é uma disciplina muito abrangente e em alguns pontos complicada de se 

entender, e se o aluno não tiver atenção durante as aulas ele não consegue compreender aquilo 

que está sendo passado a ele. Nem todos os estudantes estão interessados em tudo que lhes 

ensinam, mas isto nem sempre possui uma ação corretiva por parte dos professores ou da 

escola, e com isso permanecem concepções tradicionais sobre o processo de ensino 

aprendizagem.  

Percebeu-se durante a disciplina de Estágio Supervisionado de Ensino III que há uma 

grande dificuldade e desinteresse por parte dos alunos quando se fala de química, pois os 

mesmos acham a disciplina muito difícil e por esse fato os alunos não tem tanta motivação, 

curiosidade e interesse pelas as aulas de química na escola. Sendo assim, sentiu-se a 

necessidade de investigar a opinião dos alunos e descobrir o que os levam a demonstrar 

desinteresse e falta de atenção pela disciplina de Química na escola. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL  

• Analisar a percepção de estudantes do EJA do ensino médio sobre a importância da 

Química no Sul do Amazonas. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Investigar as percepções dos estudantes da EJA sobre a importância do estudo da 

Química para suas vidas. 

• Caracterizar através de um questionário a motivação dos estudantes da EJA para 

aprendizagem de Química. 

• Identificar os fatores ou conteúdos que os estudantes da EJA possuem maior 

dificuldade. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 O ENSINO DE QUÍMICA 

A escola é local onde se desenvolve a formação intelectual da criança, e esse processo 

deve abrir espaços para que o educando adquira a visão de homem e de mundo por meio do 

conhecimento, e possibilite a integração do indivíduo à sociedade de forma mais ativa e 

consciente (MORIN, 2008). 

Segundo Chassot (2003) é essencial que o professor conheça o início e a criação do 

conhecimento que propõe-se levar aos seus alunos. Sendo assim os professores levam para a 

sala de aula o que acreditam e expõem aos alunos as concepções da ciência, passadas de modo 

claro ou racional na forma de cumprir o currículo; se há uma visão mais crítica por parte do 

professor o conhecimento chegará ao aluno de forma menos ingênua, mais realista, até mesmo 

útil e prática. 

É importante que ao ensinar esta disciplina o professor contextualize em sua aula que a 

Química está presente na nossa vida de maneira que sem ela nada existiria. Nós, os objetos 

que nos rodeiam, o nosso alimento, a possibilidade de respirarmos, de digerirmos o alimento 

não existiriam e não seriam explicados, caso não existisse a Química (USBERCO; 

SALVADOR, 2007). 

Esta Ciência, como todas as outras, possibilita-nos identificar melhor o ambiente no 

qual se vive e as novas conquistas científicas que podem acometer diretamente ou 

indiretamente nossas vidas. Os conhecimentos químicos facilitam para o ser humano uma 

melhor forma de fazer um bom aproveitamento dos materiais acessíveis e a viver melhor, sem 

causar transtornos e nem destruir o meio ambiente onde vivemos (ALVES, 1999). 

Ainda  que existam mestres entusiasmados por seu trabalho e vários recursos com 

viabilidade de serem utilizados, a realidade mostra que o Ensino de Química ainda possui 

muitas deficiências. Não é de baixo nível, porém, apenas não segue o crescimento que 

transcorre nos tempos atuais (HENNIG, 1994). 

O ensino da Química não continua o mesmo de anos atrás, porem podemos dizer que 

esse ensino ainda continua de forma tradicional, mas que nos dias atuais existem ferramentas 

que o professor pode utilizar em suas aulas para chamar a atenção dos alunos. 
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3.2 PERCEPÇÃO DOS ESTUDANTES NO ENSINO DE QUÍMICA 

É visível que os alunos do ensino médio enfrentam dificuldades relacionadas à 

disciplina de Química. Poucas escolas ministram aulas de química enfatizando a parte prática, 

pois na maioria das escolas o que se observa é apenas a parte teórica sendo ensinado aos 

alunos de forma tradicional e talvez esse seja um dos motivos nos quais os alunos tenham 

dificuldade com a disciplina fazendo com que haja o desinteresse por parte dos mesmos.  

Na maior parte das escolas tem-se dado maior evidencia à informação de conteúdos e 

à memorização de fatos, símbolos, nomes, fórmulas, deixando de lado a formação do 

conhecimento científico dos alunos e a associação entre o conhecimento químico e o 

cotidiano dos mesmos. Essa prática tem persuadido de forma negativa no conhecimento 

adquirido pelos alunos, uma vez que os mesmos não conseguem distinguir a relação entre 

aquilo que estudam na sala de aula, a natureza e a sua própria vida (MIRANDA; COSTA, 

2007). 

Para Maldaner (2000) o professor, para a nova realidade que chega ao mundo, 

precisará se formar em diferentes instâncias, que vão desde a universidade até sua vivência e 

convivência no cotidiano, valendo-se das dimensões psicológicas, epistemológicas, políticas, 

ideológicas, para que se reflitam nos seus procedimentos didáticos. Uma formação de tal 

magnitude não se completa de uma só vez, mesmo porque o conhecimento é dinâmico e a 

realidade mudável, logo a formação de um professor de Química deve ser permanente, 

contínua e continuada, para transformar a sua prática conforme a necessidade de seus alunos. 

Neste sentido, tanto no ensino básico quanto na universidade, é bem frequente a 

propagação de conceitos e de princípios químicos salientando as expressões matemáticas e 

teorias associadas a eles, em detrimento do significado lógico e da descrição Química e 

Físico-Química dos fatos correspondentes. Essas circunstancias fazem com que o Ensino de 

Química no Brasil se estabeleça num sistema de instrução com propósitos intencionais, 

práticas sistematizadas e alto grau de distribuição, definido assim um ensino particularmente 

conservador (GIESBRECHT, 1994). 

Observa-se que os professores são muito técnicos ou ainda cobram que o aluno decore 

conceitos ou formulas que envolvam esta disciplina. A Química tem que se tornar ao aluno 

uma disciplina que realmente ele julgue importante ao seu aprendizado e que ele mesmo tenha 

em mente que pode utilizar esses conhecimentos adquiridos em sala de aula para sua vida 

futura ou até em casa, porém sem deixá-lo com medo. 
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3.2 A IMPORTÂNCIA DA EJA 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que consiste em 

um “conjunto variado de processos formais e informais de aprendizagem pelos quais as 

pessoas enriquecem seus conhecimentos, cultura e qualificações profissionais para satisfazer 

as necessidades individuais ou coletivas.” (DI PIERRO, 2017, p. 10).  

Sendo assim o ensino do EJA é uma modalidade que busca oferecer uma oportunidade 

de estudo para as pessoas que por algum motivo não conseguiram concluir a base da educação 

em uma escola. Essa busca se torna um pouco extensa se tratando principalmente com relação 

aqueles que ficaram anos sem estudar. 

Especialmente no contexto da Educação de Jovens e Adultos, não basta apenas 

informar os alunos, mas capacitá-los para aquisição de novas competências, preparando-os 

para lidar com diferentes linguagens e tecnologias e para responder aos desafios de novas 

dinâmicas e processos (PICONEZ, 2002, p. 108). 

Quando se fala de química esse assunto se torna mais complexo para o entendimento e 

compreensão do estudante, onde de uma maneira geral muitos não conseguem relacionar o 

conteúdo estudado com o seu próprio cotidiano. Essa realidade encontra-se presente na vida 

de muitos estudantes mesmo após a conclusão do ensino básico.  

Se tratando do EJA, essa questão é ainda mais complexa, pois “muitas vezes os alunos 

apresentam dificuldades e consequentemente frustrações por não se acharem capazes de 

aprender química, e, por não perceberem a dimensão da importância que essa disciplina tem 

no seu dia a dia”.  

Com isso, necessita-se desenvolver novas práticas de ensino, conhecendo um pouco da 

realidade dos alunos, pensar nas especificidades dos educandos em relação à sua faixa etária e 

estimular a ser motivadores.  

Em virtude do histórico sociocultural que os alunos do EJA venham a ter, o uso de 

metodologias ativas e diferenciadas se faz bastante importante para contribuir na 

aprendizagem dos mesmos. Nesse sentido, “repensar a prática pedagógica e as causas que 

levam a evasão escolar é de suma importância na tentativa de minimizar o índice de alunos 

evadidos”. (LAIBIDA; PRYJMA, 2013, p.3) 
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4. MATERIAL E MÉTODOS  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

Esta pesquisa se caracteriza em quali/quantitativa, na região Sul do Amazonas, 

especificamente em uma escola pública no município de Humaitá – AM que foi realizada no 

mês de outubro de 2019. 

A Escola Estadual Duque de Caxias está situada na rua Transamazônica, bairro Nova 

Humaitá, onde possui 43 professores, três turnos (matutino, vespertino e noturno) e 565 

alunos matriculados. A escola possui sete salas de aula, uma biblioteca, uma sala de mídia, 

uma sala de professores com banheiro, uma sala para diretoria, uma sala para secretaria, uma 

cozinha com despensa, banheiro feminino e masculino para os alunos. 

A Escola Estadual Duque de Caxias recebeu esse nome em homenagem ao patrono do 

exército, Luiz Alves de Lima e Silva (Duque de Caxias), pelas vitórias recebeu seu primeiro 

título de nobreza, o de barão de Caxias, outorgado em 1841. O título faz referência a cidade 

maranhense de Caxias palco de batalhas decisivas para a vitória das forças imperiais. A 

Escola Estadual Duque de Caxias, construída em 1979 era mantida pelo município e passou a 

ser estadual em 04 de março de 1980 onde foi reconstruída em 1987 e ampliada em 2006. 

4.2 MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E COLETA DE DADOS 

O projeto foi aplicado em duas turmas, sendo turmas de 2ª Fase (EJA) do ensino 

médio na Escola Estadual Duque de Caxias em Humaitá-AM. A pesquisa foi realizada nessas 

turmas após a gestora da escola tomar o devido conhecimento sobre o projeto e permitir a 

aplicação do mesmo na escola, onde também foi necessário a permissão dos pais dos alunos 

menores de idade para que os mesmos participassem da pesquisa em questão respeitando 

assim as condições éticas conforme a resolução 196/96 da Universidade Federal do 

Amazonas, conforme o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

No momento em que a questão da falta de interesse dos alunos na disciplina de 

química no ensino médio é mencionada, torna-se obrigatória a necessidade que se tenha uma 

visão ampliada da real situação no ambiente escolar onde será trabalhado.  

Dessa forma, a coleta de dados foi realizada através de um questionário 

semiestruturado para desvendar e procurar soluções para o problema da falta de motivação e 

interesse pelos alunos buscando uma melhor visão e compreensão sobre os problemas e os 

sujeitos envolvidos, e por fim avaliar as respostas dos alunos nos questionários sobre o que 

realmente acham sobre a disciplina de química e como ela poderia ser melhorada em sua 

escola. 
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O projeto foi divido em dois momentos:   

1. Coleta de dados: Foi feita através do questionário semi estruturado (apêndice) 

possuindo seis questões relacionadas à disciplina de química que foram 

respondidos pelos próprios alunos.  

2. Análise de dados: Foram reunidas todas as respostas dos alunos e feito 

comparações sobre as opiniões dos mesmos visando à interpretação dos resultados 

com base na análise do discurso, onde foram criadas categorias para a análise das 

justificativas. 

Os cursos de formação inicial geralmente não possuem, em suas grades curriculares, 

aulas práticas durante a formação profissional. Lamentavelmente, nos modelos dominantes de 

ensino ainda predominam as aulas expositivas, onde o aluno continua sendo mero ouvinte, 

enquanto o professor transmite o conhecimento da Ciência, com seus saberes pedagógicos, 

porém, juntamente com os saberes pedagógicos, é preciso que o professor possua 

conhecimento de diversas didáticas para ministrar suas aulas (PREDEBON; PINTO, 2009).       
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados 22 questionários aos estudantes da Escola Estadual Duque de Caxias 

no período noturno (EJA), onde estes que são da 2ª fase concordaram em participar da 

pesquisa mediante a assinatura do TCLE. 

Após a aplicação do questionário, verificou-se que 45% estudantes eram do gênero 

masculino e 55% eram do gênero feminino e que estes apresentavam a faixa etária de 17 a 55 

anos.  

Em relação a primeira questão: Para você o que é química?  

Quando questionados sobre o que era química 36% dos estudantes responderam da 

seguinte forma: “É o estudo de cada partícula presente em coisas que usamos no dia a dia”, 

ou seja, ele sabe que a química está presente ao seu redor, em coisas que ele tem em casa por 

exemplo.  

Na segunda justificativa 32% dos estudantes responderam que: “É um meio de 

aprender como fazer misturas, no caso é até bom, pois usamos a química em quase tudo que 

fazemos”, isso mostra que esse aluno tem conhecimento de que as misturas estão relacionadas 

a Química, o que acontece é que talvez ele não consiga colocar em prática o que ele aprende 

com a teoria na escola. 

Na terceira justificativa 32% dos estudantes responderam que: “É estudar e entender 

tudo que há no nosso dia a dia tudo que preparamos com produtos que temos em casa é 

química. Química está em tudo”. Com isso pode-se perceber que e os mesmos são capazes de 

associar a química com o seu cotidiano. 

 O estudo da Química assim como em outras áreas é importante para o 

desenvolvimento dos estudantes, pois aprendem a raciocinar, observar, comparar, 

exemplificar e buscar respostas concretas para aquilo que se lê nos livros ou em locais fora da 

sala de aula. A Química se mostra uma Ciência muito interessante e acima de tudo importante 

para a humanidade, sendo assim nota-se que tem uma certa dificuldade ao ser ensinada, 

porque o estudante precisa ter a capacidade de imaginação pelo fato de que a química é uma 

matéria complexa e o professor precisa estar motivado buscando uma melhor maneira que 

faça com que os alunos tenham curiosidade em buscar e descobrir coisas novas.  

Segundo Novais:   

Para aprender Química, você terá de ser alfabetizado em uma nova linguagem, em 

um tipo de escrita próprio dessa ciência, terá de aprender a raciocinar utilizando 

conceitos químicos. Posso de antemão garantindo-lhe que, ao lado do prazer de fazer 

isso, haverá dificuldades, uma vez que essa ciência teoriza sobre algo que é 

invisível, que se vale de modelos abstratos. Daí a importância cuidadosa nesse 
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estudo, de modo que novos termos e conceitos possam ir adquirindo significado 

cada vez mais amplo (NOVAIS, V. 1999, p.1) 

 

No que se refere a segunda questão: Você gosta de Química? Sim ou não? Justifique. 

Quando os estudantes foram questionados sobre se gostavam de Química, foi possível 

observar as respostas de duas formas, a primeira forma foi o gosto pela Química e a segunda 

forma deram um pequeno conceito em relação a Química.  

Verificou-se que os estudantes que participaram da pesquisa 77% afirmam gostar de 

Química, porém 23% disseram não ter gosto pela Química e não deram justificativas. Os 

estudantes que dizem não gostar de química pode ser que tenham dificuldades em aprender, e 

assim acabam por entender a Química como um “bicho de sete cabeça”.  Desta forma cabe ao 

professor de modo simples e eficaz disso tornar as aulas de Química mas interessantes de 

modo que os estudantes comecem a gostar e a aprender a Química de modo fácil e atrativo. 

Deve-se levar em consideração a relação professor-aluno, como é o clima afetivo, 

onde Morales (2006) afirma que a aceitação afetiva será importante se quisermos que as 

mensagens que consideramos valiosas cheguem aos alunos pois muitas boas mensagens se 

perdem simplesmente porque se recusa o mensageiro. 

Quando questionados sobre o porquê gostam de Química, os estudantes deram as 

seguintes justificativas. 29% disseram que: “Ela fais parte do nosso dia a dia e é uma matéria 

muito importante”. 42% afirmaram que: “Abrange conteúdos que são essenciais em nossa 

vida, como por exemplo produtos utilizados em nossa casa”. 29% disseram que: “Cada vez 

que eu estudo química aprendo coisas novas com os professores e tenho conhecimento de 

coisas que não sei”. 

De acordo com as justificativas citadas percebe-se que os estudantes gostam da 

Química por saberem que ela está presente no seu cotidiano como por exemplo nos produtos 

presentes em casa, e que através dela podemos descobrir e ter conhecimento sobre coisas que 

ainda não se conhece. Os estudantes precisam estar inseridos em um ambiente onde possam 

mostrar suas ideias em diversas situações, percebendo que o conhecimento é importante e útil, 

e que suas ideias anteriores precisarão algumas vezes ser (re) interpretadas com o auxílio de 

novos conhecimentos. (TEIXEIRA, 1992). 

 O professor como educador possibilita que o conhecimento seja repassado aos alunos 

de diferentes formas seja de forma tradicional ou diferenciada, mas cabe ao aluno fazer a 

assimilação do que é importante para ele e levar isso para o seu cotidiano seja em sala de aula 

ou em sua casa. Sendo assim, os alunos são responsáveis pelo seu próprio conhecimento mas 

precisam do professor para fazer essa mediação e assim ter a oportunidade de mostrar suas 
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opiniões ou suas dificuldades em determinado assunto seja ele qual for porque isso ajuda com 

que o aluno se torne um aluno mais ativo e que tenha interesse não só pela química mas 

também por outras matérias que são essenciais para sua aprendizagem. 

 De acordo com Freire (1996), é importante que professores e alunos se assumam 

“epistemologicamente curiosos”. Aliás as “perguntas” possuem um papel importante e uma 

perspectiva onde o diálogo está presente para favorecer a construção do conhecimento. 

Em relação a terceira questão: Você acha que a Química tem importância no seu dia a 

dia? Sim ou não? Justifique. 

 Quando questionados sobre a importância da química no dia a dia, 86% dos 

estudantes responderam sim, que a Química é importante no dia a dia, e apenas 14% 

responderam que a química não é importante levando em conta a visão negativa que ele tem 

da Química.  

O ensino de Química sempre se apresentou como um obstáculo para os estudantes do 

Ensino Médio, os quais têm dificuldades para compreender os seus conceitos e significados. 

Isso ocorre em maior intensidade na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA), onde, 

normalmente, os alunos sentem maiores dificuldades e frustrações, por acharem que não 

apresentam capacidade para aprender Química, e por não perceberem que a disciplina está 

presente em seu dia a dia.  

Conforme nos afirma Ferreira:  

Em nossas atividades no ensino de química, ao longo do tempo, tem nos permitido 

identificar problemas de diferentes ordens, alunos pouco motivados em aprender 

química, professores com dificuldades de selecionar conteúdos com o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos e também de acordo com o contexto social 

(2007, p.7). 

 

Justificativa dos estudantes sobre a importância da Química, 32% disseram que a 

Química é importante pelo fato de que: “Todos os materiais que nos cercam faz parte do 

nosso dia a dia”. 21% Disseram que: “A química é muito usada para fazer produtos que 

usamos bastante no nosso dia a dia”. 26% Disseram que: “Praticamente tudo que usamos 

contem química.”. 21% Disseram que: “A química tem muita importância sem ela não 

existiria nada do que existe pra nos, nos dependemos toda hora da química”. 

Pode-se observar através das justificativas dos estudantes, que a Química se mostra 

importante na vida de cada um deles. Alguns estudantes enfatizam que dependemos dessa 

disciplina toda hora, isso mostra que ela passa além de uma matéria, ou seja, é algo que 

ultrapassa a sala de aula e está presente em sua vida porque como o mesmo disse sem ela nada 

existiria.  
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Segundo Masseto (1992), a aula deve ser considerada como vivência, ou seja, o ensino 

e a aprendizagem devem estar ligados à vida dos alunos e sua realidade. A sala de aula deve 

ser um espaço que permita e estimule discussão, estudo, pesquisa, ou seja, o aprendizado. 

 Conforme nos ensina Gomez; Sacristán:  

É preciso transformar a vida de sala de aula e da escola, de modo que possam 

vivenciar-se práticas sociais e intercâmbios acadêmicos que induzam à 

solidariedade, à colaboração, à experimentação compartilhada, assim como o outro 

tipo de relações com o conhecimento e a cultura que estimulem a busca, o contraste, 

a crítica, a iniciativa e a criação (1996, p.32).  
 

Para Fialho; Rosenau (2008), a teoria deve caminhar junto com a prática, pois somente 

assim os termos que parecem ser vagos e complicados para o entendimento químico do aluno 

podem ficar mais esclarecidos com demonstrações práticas e concretas. 

 A teoria deve andar lado a lado com a prática pois isso proporciona uma maneira mais 

dinâmica de se aprender certos fenômenos que acontecem em nossas vidas ou até mesmo em 

nosso próprio corpo, com a prática presente na sala de aula os alunos poderiam aprender 

muito mais e assim iriam construir seu conhecimento de forma clara e concreta através do 

professor e da sua metodologia.  

 O ensino deve ser o mais transdisciplinar possível, ligando assuntos que muitas vezes, 

o aluno por si só não conseguiria entender apenas lendo livros ou fazendo pesquisas na 

internet. Daí surge a importância de que o professor seja um mediador e facilitador das 

discussões para a ciência, visto que no ensino de Química é necessário relacionar o que está 

sendo trabalhado com a realidade do próprio aluno, com o meio social onde o mesmo está 

inserido, desenvolvendo no aluno a capacidade de tomada de decisões (SANTOS; 

SCHNETZLER, 1996). 

Com relação a quarta questão:  Dê no mínimo três exemplos de produtos químicos que 

estão presentes no seu dia a dia. Todos os alunos deram exemplos de produtos químicos 

presentes no seu cotidiano como mostra o gráfico abaixo.  
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Fonte: própria autora 

  De acordo com os exemplos dados pelos próprios estudantes dá-se a entender que eles 

sabem que a Química está ao nosso redor seja em casa, na escola ou em qualquer outro lugar. 

Alguns estudantes citaram que a Química está presente nos medicamentos, isso mostra que 

eles sabem exemplificar muito bem onde a Química se encontra. 

De acordo com Peruzzo; Canto (1996), a Química está presente em nosso dia a dia, e 

na maior parte das vezes não percebemos. Quando entramos em um supermercado, 

verificamos a imensa variedade de produtos que estão à venda. A grande parte destes produtos 

tem sua origem nas indústrias Químicas ou, então, entrou em contato durante sua fabricação 

com produtos delas provenientes (por exemplo: sabões, detergentes, cremes dentais, 

cosméticos, plásticos, borracha, metais, papel, colas, tintas, álcool, sal, açúcar, vinagre, 

aditivos alimentares, fibras têxteis etc.). Consideram-se também as embalagens, que se 

relacionam de alguma forma com a indústria química, como papel, plástico, vidro, metal e a 

tinta nelas utilizadas, pois são obtidas através de processos químicos. 

 “É importante enfatizar que o conceito de fenômeno e de experimento ultrapassa a 

dimensão do laboratório. Ir ao supermercado, investigar a corrosão do portão da garagem, 

também são atividades que se caracterizam pela ação de experiência, em geral de forma 

sistematizada” (MALDANER; ZANON, 2007). 

Vale ressaltar que a Química está presente em nosso cotidiano e vem cada vez mais se 

atualizando nos dias atuais devido o avanço da tecnologia, e o que acontece é que o aluno 

sabe que em sua casa estão presentes produtos que passam por processos químicos, porém ele 

não sabe como funcionam esses processos para que um determinado produto chegue no 

supermercado e por fim em sua casa.  

27%

20%
40%

13%

Exemplos de produtos químicos

Alimentos Cosméticos Materiais de limpeza Medicamentos
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Com isso, torna-se necessário aulas práticas para que o aluno tenha curiosidade de 

descobrir coisas novas e possa levar essas descobertas a outras pessoas dando continuidade no 

seu aprendizado e se tornando um aluno com comportamento investigativo e com vontade 

para aprender cada vez mais. 

Em relação a quinta questão: Você acha que aulas com experimentos chamaria mais a 

sua atenção? Sim ou não? Justifique. 

Com base nas respostas dos estudantes 100% responderam que as aulas com 

experimentos chamariam mais a atenção dos mesmos. As atividades experimentais são um 

dos ensejos para que os estudantes tenham motivação para continuarem a estudar, dando-lhes 

uma forma de conhecimento com base na sua desenvoltura. Ou seja, que coloquem a mão na 

massa, pois ao fazerem experimentos irão aprender com autonomia. 

Com base nas justificativas dos estudantes, 45% disseram que: “Seria bem melhor ter 

aula com experimento pois isso desperta nossa curiosidade”. 32% Disseram que: 

“Experimentos sempre são divertidos de se fazer e com certeza traria mais aprendizado e 

facilitaria a compreensão do assunto”. 23% Disseram que: “Conseguiria observar melhor os 

produtos químicos e aprender na prática é sempre melhor”.  

Através das respostas dadas pelos estudantes percebe-se que o ensino continua 

tradicional e que aulas com experimentos seria uma maneira de facilitar o aprendizado dos 

mesmos, e assim teriam um bom aproveitamento dos assuntos abordados em sala de aula, pois 

estariam vivenciando a teoria na prática. Sendo assim o sujeito age por vontade própria 

obtendo mais interesse através da prática e assim consegue aprimorar muito mais o seu 

conhecimento. 

Grande parte dos experimentos requerem materiais alternativos e de fácil acesso, 

porém muitas vezes o professor enfrenta problemas na realização de atividades práticas na 

escola, pode-se citar o pequeno número de aulas semanais ou dificuldades relacionadas a falta 

de laboratório e de recursos que a própria escola não tem como fornecer para a realização de 

alguns experimentos, visto que alguns estudantes são de baixa renda e não possuem condições 

de contribuir sempre que é necessário para a execução de atividades experimentais. 

É importante que se sugira novos experimentos para serem aplicados em salas de 

aula, como forma de diferenciar a atuação docente, mas deve-se lembrar de que 

quando se propõe experimentos de baixo custo, de fácil e rápida execução, que 

servem para auxiliar e ajudar o professor que não conta com material didático, não 

podemos esquecer que o nosso papel é cobrar das autoridades competentes, 

laboratórios e instalações apropriadas bem como materiais didáticos, livros, entre 

outros, para que se tenha o essencial  no desenvolvimento de uma prática docente de 

qualidade (SOARES, 2004). 
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Portanto, mediante a situação em que a educação se encontra, o uso da experimentação 

é importantíssimo na aprendizagem dos alunos, pois isso torna a experimentação uma 

ferramenta valiosa porque traz consigo a observação de fenômenos que os estudantes não 

conseguiram muitas vezes nem imaginar através da teoria. Os problemas são encontrados 

frequentemente na profissão de docente principalmente do ensino público pelo fato de ocorrer 

a falta de laboratórios e também a falta de materiais necessários para o desenvolvimento de 

atividades diferenciadas que acabam por si só sendo essenciais ao ensino-aprendizagem dos 

estudantes. 

No que desrespeito a sexta e última questão:  Qual o assunto você teve mais 

dificuldade em relação a disciplina de química? Justifique. Nesta questão, apenas 73% dos 

estudantes responderam a respeito de suas dificuldades, os outros 27% não souberam 

responder a referida questão. 

Com base nas justificativas citadas pelos estudantes, pode-se perceber uma dificuldade 

relevante em matemática, 62% estudantes disseram que: “Quando começa matemática na 

química eu me perco todo”. 38% disseram que: “Nos cálculos, muito números”. Isso nos 

mostra o porquê muitos estudantes não possuem tanta afinidade com a química e não 

demonstram tanto interesse por ela simplesmente pelo fato de haver cálculos e números como 

foi citado por alguns estudantes. 

 Geralmente, o modo como um professor apresenta e relata determinado assunto 

influencia na compreensão e interesse do aluno. Os estudantes e professores têm valores e 

atitudes que por algum motivo podem influenciar nas atividades experimentais (LEACH, 

1998). 

 Com isso dependendo da atitude e metodologia que o professor utiliza em suas aulas 

pode ajudar com que o estudante compreenda melhor o assunto e assim fazer com que ele se 

motive e queira se tornar um aluno que não leva tantas dúvidas para casa, que faz perguntas e 

que participa das aulas.  

A situação de construir hipóteses, preparar experiências, realizá-las, recolher dados, 

analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de laboratório como ‘projetos de 

investigação’, ajuda de maneira relevante a motivação dos alunos, fazendo-os 

adquirir atitudes como a curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a 

duvidar de certas informações, a confrontar resultados, a obterem profundas 

mudanças conceituais, metodológicas e atitudinais (LEWIN; LOMASCÓLO, 1998, 

p. 148). 
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6. CONCLUSÃO 

De acordo com o trabalho realizado, notou-se que os resultados foram satisfatórios. 

Observa-se que os alunos necessitam de aulas diferenciadas e mais atrativas para poder 

despertar o interesse e a curiosidade dos mesmos e que o professor tem um papel muito 

importante dentro de sala de aula, pois muitas vezes depende do modo de como os assuntos 

são repassados que os alunos tomam gosto ou não pela Química.  

Além disso, percebeu-se que os alunos possuem uma dificuldade relevante 

relacionados aos cálculos envolvidos dentro da Química, muitos não conseguem aprender 

com clareza e acabam levando dúvidas para casa e com isso também se torna um aluno 

desmotivado.  

Um grande ponto positivo para se ensinar Química são as aulas experimentais, com 

elas as aulas seriam mais atrativas e os alunos poderiam compreender melhor os assuntos 

abordados em sala, e se tornariam alunos até mais participativos e com certeza iriam expor 

suas opiniões não só referente a Química mas também relacionados a outros assuntos. 
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A PERCEPÇÃO DE ESTUDANTES DO EJA ENSINO MÉDIO SOBRE A 

IMPORTÂNCIA DA QUÍMICA NO SUL DO AMAZONAS 

Série/Turma: 

1. Para você, o que é química? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Você gosta de química?  

(   ) Sim   (   ) Não 

Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Você acha que a química tem importância no seu dia a dia?  

(   ) Sim   (   ) Não 

Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Dê no mínimo 3 exemplos de produtos químicos que estão presentes no seu dia a dia. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Você acha que aulas com experimentos iriam chamar mais a sua atenção? 

(   ) Sim   (   ) Não 

Justifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Qual o assunto que você teve mais dificuldade em relação a disciplina de química? 

Justifique. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


