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Introdução 
A abordagem tecnicista do Ensino de Química e a 
formação de professores têm sido amplamente 
problematizadas e contestadas através de reflexões 
que buscam possibilitar a mediação do ensino pelo 
professor1. A experimentação é importante para 
facilitar a aprendizagem dessa ciência, no entanto 
alguns obstáculos são relatados por professores de 
Química para a não realização aulas práticas2. Esse e 
outros problemas devem ser discutidos para a 
melhoria do ensino e aprendizagem da Química. O 
presente trabalho objetiva o diagnóstico das 
principais dificuldades encontradas pelos 
professores de Química em seu contexto escolar, 
como forma inicial de auxílio na elaboração e re-
elaboração de propostas metodológicas que visam 
melhorias no ensino dessa ciência. 

Metodologia 
Realizou-se a aplicação de um questionário a 
professores de Química de várias escolas estaduais 
de Campo Grande – MS. Seguiu-se o delineamento 
de uma pesquisa de levantamento, com base 
descritiva dos dados obtidos.  

Resultados e Discussão 
O questionário buscou diagnosticar as dificuldades 
dos professores em relação aos seguintes critérios: 
formação inicial ou continuada (FIC), profissão (P), 
alunos (A) e ensino de química (EQ). A Tabela 1 
reúne as principais dificuldades levantadas em cada 
uma dessas áreas. O relato da falta de cursos de 
aperfeiçoamento voltados para o Ensino de Química 
promove o levantamento de duas hipóteses: a não 
existência desses cursos e/ou o seu desconhecimento 
por parte dos professores. A primeira hipótese 
parece irrelevante, pois existem eventos tanto em 
âmbito nacional como regional, tais como o ENEQ, 
ECODEQ e semanas acadêmicas. No entanto, 
acredita-se que a falta de conhecimento sobre esses 
eventos, muitas vezes aliada à falta de estímulo à 
participação, seja o fator responsável pela resposta 
dos pesquisados. O fato de levar trabalho para casa 
evidencia que as horas destinadas às atividades do 
professor fora da sala de aula não estão sendo 
suficientes para a realização do seu trabalho. A falta 
de conhecimentos básicos, por parte dos alunos, em 
Língua Portuguesa e Matemática foi apontada pela 

maioria dos professores como sendo uma das 
principais dificuldades no Ensino de Química, 
representando 65,5 % de todas as apontadas pelos 
entrevistados. Para esses professores, tais 
dificuldades refletem diretamente sobre o ensino, 
uma vez que o entendimento da Química passa pela 
interpretação dos fenômenos, sua descrição e uma 
explicação baseada em conceitos e modelos 
científicos, além de aspectos quantitativos 
envolvidos nas transformações estudadas. A falta de 
laboratórios de Química nas escolas foi apontada 
como uma dificuldade geral no ensino de Química, 
mostrando que os professores acreditam que a 
experimentação é importante para o ensino e a 
aprendizagem da disciplina, pois promove uma 
problematização prática de suas teorias. 
 
Tabela 1. Principais dificuldades relatadas pelos 
professores, em cada critério estabelecido. 

Área Dificuldade % 

FIC Ausência de cursos de aperfeiçoamento 
em Ensino de Química 51,7 

P Levar trabalho para casa 37,9 

A Alunos com dificuldades na 
interpretação de textos e problemas 34,5 

EQ Falta de um laboratório específico para 
o Ensino de Química 41,4 

Conclusões 
Os resultados dessa pesquisa mostraram as 
preocupações dos professores em relação a vários 
pontos de sua atividade. Esses dados servirão como 
ponto de partida para um trabalho em conjunto com 
esses docentes, tendo como foco as dificuldades 
apontadas pelos mesmos. 
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