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A química no ensino médio é tida como desinteressante pelos alunos, mas a  
mesma está presente no dia a dia de cada um, existem diversos fatores que 
contribuem para o desinteresse pela química. Em particular no ensino da 
Química, percebe-se que os alunos, muitas vezes, não conseguem aprender, não 
são capazes de associar o conteúdo estudado com seu cotidiano, tornando – se 
desinteressados pelo tema. Isso indica que este ensino está sendo feito de forma 
descontextualizada e não interdisciplinar. Nos concentrando no aluno que está 
iniciando o 1° ano do Ensino Médio, onde o mesmo passa por grandes 
transformações em sua vida escolar, isso porque, geralmente está vindo de uma 
escola diferente na qual  possuía apenas o Fundamental I (1° a 5° ano) e o 
Fundamental II (6º a 9º), com  uma estrutura diferente, pois, até o final do 5° ano 
o aluno possui  menos  disciplinas, possui apenas um professor e também tem 
um nível de aprendizado diferente, no qual o professor está sempre dando 
atenção e ajudando-o quando necessário. Até o final do 5º ano, geralmente, o 
aluno recebe mais atenção do professor, sendo que desde o seu ingresso na 
escola passa  a  obter  conhecimentos sequenciados, assim como quando 
calçamos o sapato, onde primeiro colocamos as meias, depois o sapato, um 
conteúdo exige outro conhecimento adquirido anteriormente e assim por diante.  
Quando  se chega no    6° ano do Ensino Fundamental é  diferente, pois os 
professores não  conseguem  dar a mesma atenção para todos os alunos, isso 
pelo fato deles ministrarem aulas em diferentes turmas, diferentes séries e a 
vários alunos. Além disso, o fato de os alunos possuírem  um professor para  cada  
disciplina também dificulta, a princípio,  o relacionamento entre professor e aluno. 
Além disso, os alunos se sentem um pouco perdidos, levando-os a se sentirem 
desmotivados e a deixarem de dar importância ao ensino – aprendizagem. O 
presente trabalho visa analisar e apresentar algumas das dificuldades 
enfrentadas pelos discentes, no processo de transição de uma série para outra, 
na disciplina de Química; levando-se em consideração que muitos alunos 
tramitam entre séries sem obter o mínimo de conhecimento de um determinado 
conteúdo base, exigidas por outras disciplinas nas séries seguintes.  
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As metodologias utilizadas para a construção deste estudo serão as seguintes: 
Qualitativa e Quantitativa, coletada através de questionários que serão 
preenchidos durante entrevistas individuais. No tocante da metodologia 
qualitativa tentaremos compreender as dificuldades dos alunos através da coleta 
de dados narrativos, onde serão estudadas as particularidades e experiências 
individuais de cada um. Já a quantitativa buscará compreender as dificuldades 
através da coleta de dados numéricos, que apontarão os comportamentos, as 
preferências e outras ações do público alvo da pesquisa. Os resultados obtidos 
ajudarão na produção de um relatório, através do qual será possível ter noção 
dos problemas na visão dos discentes e nortear para a criação de novas 
propostas de ensino visando a correção dos problemas apontados. 
 

Palavras-chave: Dificuldades; Ensino; Metodologia; Química. 


