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Introdução 

O Ensino de Química não está restrito apenas a 

teoria. Como ciência, a química deve ser abordada 

de diferentes maneiras, uma delas é a introdução de 

experimentos na aula de Química relacionados com 

o conteúdo trabalhado. A aula experimental 

possibilita ao aluno uma aprendizagem significativa 

com compreensão dos métodos científicos. 

Dados escolar da Escola Estadual Mestre Júlio 

Sarmento, Sousa-PB, revela que a disciplina de 

Química tem um elevado número de alunos 

reprovados. Tomando como base, esse trabalho 

tem como meta principal investigar as percepções 

dos alunos de 1º e 2° ano sobre a disciplina de 

Química no currículo escolar do Ensino Médio da 

referida escola, bem como investigar suas principais 

dificuldades. 

Resultados e Discussão 

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de um 

questionário com 30 alunos do Ensino Médio da 

Escola Estadual Mestre Júlio Sarmento. A pesquisa 

foi realizada com alunos de 1º e 2º ano que 

apresentaram baixo rendimento escolar durante o 

ano letivo de 2012. Os dados revelaram que: 

79,48% dos alunos gostam de estudar química 

enquanto que 20,52% disseram não gostar. 

Indagados a respeito do que o químico faz, 13,33% 

responderam que fazem experiências, enquanto que 

a maioria (86,67%) responderam de forma 

insatisfatória a pergunta, mostrando pouco e/ou 

nenhum conhecimento a respeito da profissão 

química. Questionados se a Química é importante 

na sua vida pessoal, 18,72% responderam que não 

e 81,28% responderam que sim, sendo que não 

souberam citar exemplos que pudesse relacionar a 

química com seu cotidiano.  

Questionados se consideravam a disciplina de 

química difícil, 64,62% responderam que sim, 

apontando como causa principal a dificuldade de 

entender o conteúdo.  

 

 

Em relação ao ensino experimental, foi avaliado se 

os mesmos tinham aulas experimentais e se eles 

consideravam importante ter aula experimental na 

disciplina de química, os resultados estão 

destacados na figura abaixo: 
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Fig1. Percepções dos alunos sobre a aula 

experimental 

Conclusões 

A pesquisa aponta a necessidade da inserção da 

experimentação no ensino de Química de forma 

dinâmica que seja capaz de construção de 

conhecimento através da relação conteúdo e prática 

estimulando a formação do conhecimento científico 

de forma significativa. 
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