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Introdução 

 
A História da Bioquímica é uma proposta que visa 
investigar as principais dificuldades encontradas no 
processo ensino-aprendizagem em química no 
ensino médio, tendo em vista a construção do 
conhecimento. Esta proposta utiliza como 
ferramenta a interdisciplinaridade, ou seja, a 
integração de conteúdos (biológicos, exatos e 
humanos). Convém ressaltar que o desenvolvimento 
desta pesquisa está veiculada também a uma 
importante discussão em torno dos diferentes 
aspectos que compõem a química; ou seja, desde a 
construção de novos conhecimentos até o 
entendimento da relação existente entre a 
bioquímica, sua história e o próprio processo ensino-
aprendizagem. Portanto, ciente da importância que 
este tema tem para tornar o ensino de química mais 
atrativo, buscou-se um meio de identificar qual a 
importância que se tem em estudar a química 
aplicada à vida e a sua correlação com o dia a dia 
dos estudantes de ensino médio. A primeira etapa 
deste estudo foi avaliar a percepção dos alunos em 
relação à bioquímica na Escola Estadual Antônio 
Carlos Natalino, explicitando-se para isso, os 
aspectos quali-quanti e o compromisso intrínseco 
neste campo. 

Resultados e Discussão 

Os dados foram coletados no segundo semestre de 
2012. De pose dos resultados ficou explicito que os 
alunos não sabem o que é Química, 68%, porém 
56% afirmam ter interesse na disciplina, pois dizem 
que aprendem sobre os fenômenos da natureza e 
do cotidiano, apesar de boa parte 52% não saberem 
identificá-la no dia a dia. De posse dos resultados 
ficou evidente que os alunos concordam que a 
química e bem melhor compreendida com a 
realização de experimentos, 72%. Apesar de 92% 
dos alunos conceituarem a Bioquímica, grande parte 
64% não sabem onde ela está presente no dia-a-
dia. Há na concepção dos estudantes, o 
reconhecimento das dificuldades que enfrentam na 

aprendizagem de Química e na identificação com 
seus conteúdos. 
 

Conclusões 

Investigações anteriores demonstraram ausência de 
bioquímica no ensino médio de química em Boa 
Visa, Roraima.. Dois anos mais tarde, obtêm-se 
aproximadamente o mesmo resultado para ensino 
médio de química da Escola Estadual Antonio 
Carlos da Silva Natalino. Com a aplicação dos 
questionários pode-se traçar um diagnóstico. Porém, 
faz-se necessário estender esta pesquisa as demais 
instituições de ensino, pois veremos que este já esta 
dando continuidade ao projeto, "Bioquímica: 
diagnosticando sua utilização como instrumento de 
ensino de química"   
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