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Introdução 
Com o intuito de sair de estratégias tradicionais de ensino, professores da educação básica têm buscado novas 

medidas para a melhoria no processo de aprendizagem, promovendo com isso uma melhora na capacidade dos seus 

alunos de refletirem, argumentarem, defenderem suas ideias e construírem o conhecimento de forma significativa 

(FIALHO, 2013). Tem como objetivo a realização de um levantamento de estratégias de aprendizagem no ensino da 

química por docentes na educação básica e seus impactos gerados. 

Metodologia 
Revisão sistemática de abordagem qualitativa de artigos das bases de dados SCIELO, LILACS, BIREME e GOOGLE 
ACADÊMICO. Foram utilizados os seguintes descritores: avaliação educacional, ensino de química e aprendizagem. 
Utilizou-se como critérios de inclusão estudos completos disponíveis nos idiomas português, inglês e espanhol e do 
ano de 2008 a 2020. Quanto aos critérios de exclusão não foram coletados estudos fora da temática principal da 
pesquisa e trabalhos com apenas resumos disponíveis. 

Resultados e Discussão 
De acordo com os achados na literatura, observam-se um apanhado de 104 trabalhos com as temáticas, foram 

separados 71 e selecionados 29 dentro de todos os critérios de inclusão e exclusão da pesquisa. Verificou-se nos 

estudos realizações de medidas adotadas por professores que vão além da sala de aula, o que têm contribuído para a 

melhora no rendimento escolar dos alunos. Estratégias como utilização de jogos em aula, atividades experimentais, 

dinâmicas, exemplos de situações e vivências relacionados às temáticas das aulas, puderam se mostrar satisfatórias 

possibilitando ao aluno a compreensão tanto de processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento 

científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, sociais, políticas e 

econômicas (FILHO ET AL., 2011; OLIVEIRA, 2008). Observa-se também uma melhora no engajamento dos alunos 

no processo de aprendizagem, diminuição de absenteísmos e melhora nos processos avaliativos. A educação básica 

se mostra cada vez mais eficiente em seu processo de aprendizagem pelo aluno quando se adota medidas que vão 

além de repasses de conhecimentos (GARCIA ET AL, 2017; CUNHA ET AL., 2012). 

Considerações Finais 
A utilização de diferentes abordagens em sala de aula para a busca de uma melhor captação de conhecimento tem se 

mostrado de suma importância para esses alunos, pois com isso há uma melhora não só de captação do conteúdo 

repassado, mas também na autoconfiança, participação e capacidade de correlação dos conhecimentos teóricos com 

a prática vivida. 
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