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Resumo:  Muitos professores de Química precisam ultrapassar barreiras como a 

dificuldade dos alunos em interpretação de texto e deficiência de aprendizagem em 

Matemática para desenvolverem os conteúdos programáticos pertinentes aos PCN 

(Parâmetros Curriculares Nacionais) e colaborar com a formação de alunos mais 

bem preparados e dispostos a desafios ainda maiores, apesar de todas as 

defasagens educacionais. 

Introdução 

Talvez uma das maiores dificuldades encontradas pelos professores de Química, 

além de certo preconceito dos alunos que já veem a matéria como algo difícil ou 

chato, é o fato de que grande parte desses alunos não tem noções Matemáticas 

básicas para o bom entendimento da Química, ou até mesmo lhes falta a 

competência de interpretação de texto para o sucesso na resolução de questões 

julgadas como difíceis previamente. 

Ao contrário do que é veiculado pelos jargões populares, a Química trata-se de uma 

Ciência que não é baseada na simples memorização de fórmulas e da Tabela 

Periódica, como é destacado no próprio PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais): 

“a memorização indiscriminada de símbolos, fórmulas e nomes de substâncias não 

contribui para a formação de competências e habilidades desejáveis no Ensino 

Médio” (BRASIL: 2002, 238). Antes de qualquer discussão, deve ser vista e 

estudada como uma Ciência da qual devemos ter pleno conhecimento para 

sabermos como tirar proveito de sua correta utilização. Uma ilustração mais palpável 

da realidade seria comparar a Química à uma receita de bolo, com seu “modo de 

preparo”, chamado pelos químicos de procedimento experimental, e da quantidade 

de ingredientes utilizados, no vocabulário químico, proporção estequiométrica. 

Infelizmente, essas habilidades estão comprometidas devido às defasagens 

apresentadas pelos alunos, que vão muito além da falta de atenção: grande parte se 

mostra desmotivada e pouco receptiva em sala de aula. É necessário que os alunos 

aprendam conteúdos de Matemática no Ensino Fundamental para não chegarem ao 

Ensino Médio com grande dificuldade em realizar operações elementares que 

acabam desmotivando-os, criando até mesmo uma aversão aos números. 



O baixo rendimento escolar é resultado de uma série de erros como as “aprovações 

em massa” de alunos que não atingiram às expectativas como simples impulso ao 

“avanço da vida escolar”. Reflexo disso é o aumento do número de analfabetos 

funcionais até mesmo com diploma de nível superior. O termo analfabeto funcional 

foi adotado em 1978 pela UNESCO (abreviatura da expressão inglesa de United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization ou Organização das Nações 

Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura) e significa:  

“toda pessoa que sabe ler e escrever seu próprio nome, assim como lê e escreve 

frases simples, efetua cálculos básicos, porém é incapaz de interpretar o que lê e de 

usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas, impossibilitando seu 

desenvolvimento pessoal e profissional”. 

Não podemos delimitar as habilidades de interpretação e da Matemática apenas à 

sala de aula, pois no dia a dia, a deficiência dessas habilidades implica na exclusão 

de muitas pessoas, uma vez que não sabem processar corretamente o excesso de 

informações de um modo crítico. 

Objetivos: 

Tendo em vista esse contexto educacional, este artigo tem por objetivos: 

- Destacar a importância dos professores ensinarem os alunos a ler, interpretar e 

produzir textos;  

- Alertar para a compreensão de que os saberes estão inter-relacionados, 

salientando particularmente a relação entre Língua Portuguesa, Matemática e 

Química.  

- Enfatizar que todo professor, independente da sua área de especialidade, é um 

professor de leitura e de escrita. Logo, o professor de Química deve ser bom 

conhecedor da sua Língua e da Linguagem Matemática para utilizá-las como 

ferramentas culturais e de cidadania para ensinar conceitos da Química. 

Desenvolvimento 

Como um dos objetivos gerais do Ensino Fundamental, o aluno deve ser capaz de:  

“utilizar as diferentes linguagens – verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal – 

como um meio para produzir, expressar e comunicar suas ideias, interpretar e 



usufruir das produções culturais, em contextos públicos e privados, atendendo a 

diferentes intenções e situações de comunicação;” (Introdução aos Parâmetros 

1997, p. 69) 

No Ensino Médio, pressupõe-se que o aluno já possua os conhecimentos básicos 

relacionados a essas diferentes linguagens. No entanto, muitas vezes os 

professores desta etapa da educação se deparam com os alunos que não 

apresentam o pleno domínio das linguagens, principalmente a verbal e a 

matemática, imprescindíveis para a continuidade e o aprofundamento de 

conhecimentos relacionados às áreas específicas, como é caso da Química. 

A formulação de hipóteses, previsão de resultados e formulação de questões 

acontece quando em primeiro lugar, ensina-se aos alunos o valor do 

questionamento, não aceitando nada, em qualquer campo do conhecimento como 

“verdade absoluta”. Quando o aluno consegue entender o conceito ao invés de 

simplesmente decorar mecanicamente uma fórmula, ele amplia sua capacidade de 

interpretar um determinado fenômeno, transcrevendo-o para qualquer linguagem, 

seja em forma matemática, em forma de gráfico ou tabela, simplesmente porque ele 

entende realmente o que está acontecendo e consegue relacionar estas 

informações na solução de problemas. 

Resultados Preliminares 

Podemos transcender a visão de Química através de uma quebra de paradigma, 

promovendo o debate, a discussão, a visão crítica e ética. No referido artigo, 

propomos uma integração entre as disciplinas, porque a Química depende do 

conhecimento básico de outras Ciências para ser melhor desenvolvida. Propomos 

que todos os professores realmente estejam envolvidos em um projeto que vise à 

melhoria do ensino de uma maneira global e que não usemos mais de artifícios para 

tentarmos justificar as nossas próprias falhas enquanto maus educadores, que 

insistem ainda em um modelo de ensino ultrapassado e egoísta. 
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