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Resumo 

A abstração da Química é por vezes, apontada pelos discentes como barreira à efetivação 
da aprendizagem. Por mais que se propague que “existe química em tudo,” na sala de aula, 
a associação destes conceitos nem sempre é viabilizada pelos educandos, dificultando 
assim a empatia e sucesso desses com a disciplina. Assim, este trabalho nasceu na 
disciplina de Prática Pedagógica para escutar educadores e educandos acerca da 
percepção e sentimentos em relação ao ensino e aprendizagem da química e suas 
considerações sobre os caminhos e práticas capazes de descomplicar esta visão, entre os 
envolvidos no processo. Tendo como objetivo analisar as estratégias didático
utilizadas pelos professores de Química de uma escola laboratório, para assim, 
evidenciarmos quais os fatores e/ou situações de aprendizagens que despertam nos alunos 
o desejo por aprender – ou não 
vivemos em uma época de revolu
tecnológicos entre outras estratégias que podem auxiliar diretamente no desdobramento da 
disciplina, potencializando o trabalho docente. Para isso, u
realizada utilizando como instrume
aplicados junto aos professores e alunos, com perguntas objetivas e subjetivas sobre os 
métodos didáticos pedagógicos vivenciados em sala de aula. Após a coleta, os 
questionários foram analisados de forma
das respostas de modo a identificar um padrão que pudesse então agrupá
leitura dos métodos utilizados pelos professores 
verificação e classificação quanto a
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A abstração da Química é por vezes, apontada pelos discentes como barreira à efetivação 
da aprendizagem. Por mais que se propague que “existe química em tudo,” na sala de aula, 

stes conceitos nem sempre é viabilizada pelos educandos, dificultando 
assim a empatia e sucesso desses com a disciplina. Assim, este trabalho nasceu na 
disciplina de Prática Pedagógica para escutar educadores e educandos acerca da 

m relação ao ensino e aprendizagem da química e suas 
considerações sobre os caminhos e práticas capazes de descomplicar esta visão, entre os 
envolvidos no processo. Tendo como objetivo analisar as estratégias didático

es de Química de uma escola laboratório, para assim, 
evidenciarmos quais os fatores e/ou situações de aprendizagens que despertam nos alunos 

ou não – sobre os conteúdos ministrados. Por entendermos que 
vivemos em uma época de revolução do conhecimento, onde dispomos de elementos 
tecnológicos entre outras estratégias que podem auxiliar diretamente no desdobramento da 
disciplina, potencializando o trabalho docente. Para isso, uma pesquisa de campo foi 
realizada utilizando como instrumento para a coleta de dados, questionários que foram 
aplicados junto aos professores e alunos, com perguntas objetivas e subjetivas sobre os 
métodos didáticos pedagógicos vivenciados em sala de aula. Após a coleta, os 
questionários foram analisados de forma a relacionar aspectos semelhantes quanto ao teor 
das respostas de modo a identificar um padrão que pudesse então agrupá
leitura dos métodos utilizados pelos professores – e apontados pelos alunos 
verificação e classificação quanto ao seu caráter de inovação. Além de perceber e traduzir o 
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A abstração da Química é por vezes, apontada pelos discentes como barreira à efetivação 
da aprendizagem. Por mais que se propague que “existe química em tudo,” na sala de aula, 

stes conceitos nem sempre é viabilizada pelos educandos, dificultando 
assim a empatia e sucesso desses com a disciplina. Assim, este trabalho nasceu na 
disciplina de Prática Pedagógica para escutar educadores e educandos acerca da 

m relação ao ensino e aprendizagem da química e suas 
considerações sobre os caminhos e práticas capazes de descomplicar esta visão, entre os 
envolvidos no processo. Tendo como objetivo analisar as estratégias didático-pedagógicas 

es de Química de uma escola laboratório, para assim, 
evidenciarmos quais os fatores e/ou situações de aprendizagens que despertam nos alunos 

sobre os conteúdos ministrados. Por entendermos que 
ção do conhecimento, onde dispomos de elementos 

tecnológicos entre outras estratégias que podem auxiliar diretamente no desdobramento da 
ma pesquisa de campo foi 

nto para a coleta de dados, questionários que foram 
aplicados junto aos professores e alunos, com perguntas objetivas e subjetivas sobre os 
métodos didáticos pedagógicos vivenciados em sala de aula. Após a coleta, os 

a relacionar aspectos semelhantes quanto ao teor 
das respostas de modo a identificar um padrão que pudesse então agrupá-las e ajudar na 

e apontados pelos alunos – para 
o seu caráter de inovação. Além de perceber e traduzir o 



 

 

 

grau e a qualidade da relação entre os alunos e a disciplina, identificando se estes 
encontram-se satisfeitos quanto às metodologias aplicadas e se conseguem aprender de 
forma significativa sendo capazes de fazer uma transposição didática. Como resultado 
parcial, observamos – através do tratamento dos dados e diálogo com o referencial teórico – 
que existe uma linearidade entre as respostas dadas pelos professores e a sua prática. De 
acordo com as respostas dos alunos pode-se notar que eles esperam do professor uma 
metodologia diversificada, e apontam que a didática utilizada pelos docentes faz diferença 
na aprendizagem. A partir da análise realizada em função das perspectivas apontadas pelos 
educadores e educandos, verificou-se ainda que para uma aprendizagem significativa deve 
haver – entre professores e alunos – um bom diálogo – apontado como fator preponderante 
– para o favorecimento da abstração do conteúdo. Alguns alunos demonstraram preferência 
por uma “boa aula teórica”, porém, bem contextualizada. Indicando “o uso exagerado de 
slides” como uma aula tradicional/cansativa.” Apontando para futuras indagações quanto à 
concepção dos professores acerca dos métodos de ensino e o uso adequado das 
tecnologias. Entendendo que a ampliação das possibilidades metodológicas – utilizadas 
pelo professor – desde o uso das tecnologias, atividades lúdicas e experimentais de forma 
contextualizada e interdisciplinar, ser o caminho para dinamizar e potencializar a articulação 
entre teoria e prática, tornando atrativo o processo de ensino na área de química, e gerando 
aprendizagens mais significativas.  
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