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Atualmente os recursos didáticos pedagógicos nas escolas vêm sendo 
considerados como grandes ferramentas mediadoras no processo de ensino e 
aprendizagem dos alunos, uma vez que aulas mais dinâmicas e interativas vêm 
promovendo resultados significantes no aprendizado. No ensino de química 
são necessárias metodologias e estratégias que possam aproximar o aluno da 
ciência química presente no cotidiano. Defendemos que existem desafios, 
estes ocasionados pela falta de recursos em grande parte das escolas. O 
advento das novas tecnologias e a adoção de práticas pedagógicas inovadoras 
tem contribuído para melhorar o processo ensino-aprendizagem de Química 
(MARTINEZ, 2004), ou seja, a utilização de recursos didáticos é uma 
ferramenta de estímulo ao aprendizado do aluno em sala de aula. Deste modo, 
surge a seguinte problemática: Quais os recursos didáticos utilizados nas aulas 
de Química, em uma escola da rede publica estadual do município de União – 
PI. O presente trabalho teve por objetivos investigar quais os recursos didáticos 
utilizados na disciplina de Química, e analisar a importância dos recursos 
didáticos no ensino de Química. A pesquisa foi realizada com 44 alunos do 2º 
ano do ensino médio de uma escola publica estadual de União-Piaui. No 
período compreendido entre Setembro e Outubro do ano 2018, para coleta de 
dados foram aplicados questionários com perguntas de caráter objetivas. Com 
relação à coleta de dados foi utilizado à técnica de pesquisa de 
campo. Quando questionados sobre os recursos didáticos mais utilizados em 
sala de aula, observou-se que o livro didatico (46%) livros, o Quadro e pincel 
(43%) são os recursos mais utilizados em sala. Os jogos ludicos parecem estar 
assumindo um papel relevante no processo de ensino e aprendizagem nas 
escolas públicas uma vez que (67%) dos alunos afirmaram como sendo o 
melhor recurso para ser utiliado nas aulas de Química, os alunos ainda foram 
indagados sobre o nivel de importancia dos recursos didaticos na disciplina de 
Química, (93%) consideram importante em sala de aula. A pesquisa realizada 
permitiu a investigação dos principais recursos didáticos utilizados nas aulas de 
Químicas em uma escola pública estadual do município de União-PI. Os 
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resultados de nossos estudos apontam que os alunos gostam da disciplina de 
química, apontam o quadro, o pincel, e o livro didático como os recursos mais 
utilizados. A utilização dos recursos didáticos no ensino de química retira o 
conceito que a maioria dos alunos tem sobre as ciências exatas, deste modo, 
ocasionando um maior interesse na disciplina de Química. Diante disto, se faz 
necessário a inclusão de recursos didaticos mais dinamicos e interativos, vistos 
que estes despertam o interesse dos alunos pelo conhecimento de Química. 
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