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    A dificuldade de aprendizagem é uma realidade que ne-
cessita de pesquisas, estudos e discussão entre os diferentes
especialistas e profissionais da Educação. Pesquisas na área
se fazem extremamente necessárias, focando inclusive, novas
metodologias didáticas, visando novas alternativas e melho-
rias na postura, condução das aulas e processos avaliativos.
   Nesse ínterim, a realização do presente trabalho certamente
irá trazer importantes contribuições.

   A temática é muito ampla e requer muito esforço de pes-
quisa a fim de superar tais dificuldades, no entanto, obser-
vou-se que grande parte dos obstáculos encontrados deve-
se à metodologia utilizada por professores no ensino da 
disciplina. Esta não tem se mostrado capaz de “atingir” o 
aluno despertando-lhe o interesse em aprender.

   - Analisar o nível de satisfação dos alunos quanto ao 
ensino de química.
   - Buscar melhorias no ensino de química, visando à 
descoberta de alternativas viáveis que estimulem tanto
professores quanto alunos; 
  - Analisar variáveis que interfiram direta e indiretamente
na qualidade do ensino de química.
  - Desenvolver uma nova metodologia didática, visando
maior motivação e concentração dos alunos, de modo 
que se consiga elevar a qualidade do ensino de química.  

   - Ao realizar esse trabalho será considerada como 
principal objetivo superar as dificuldades encontradas 
por alunos e professores no ensino e aprendizagem de
química em salas de aulas. Buscando-se o estudo sobre
o tema por meio de pesquisas de campo e bibliográfica.

    A dificuldade de aprendizagem é uma realidade que ne-
cessita de pesquisas, estudos e discussão entre os dife-
rentes especialistas e profissionais da Educação. Pesqui-
sas na área se fazem extremamente necessárias, focando
inclusive, novas metodologias didáticas, visando novas al-
ternativas e melhorias na postura, condução das aulas e 
processos avaliativos. Nesse ínterim, a realização do pre-
sente trabalho certamente irá trazer importantes contribuições. 
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  Este trabalho será desenvolvido, após aprovação do Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVAS-MG,
através de formulários (não será exigido à identificação do aluno), de 
múltipla escolha, aplicados a diferentes alunos do terceiro ano do Ensino
Médio nos períodos diurno e noturno, de três Escolas públicas de dife-
rentes cidades do sul de Minas Gerais, sendo estas: Bom Repouso, Tocos
do Moji e Turvolândia, mediante autorização, por escrito dos respectivos
responsáveis. 
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  Pretende-se buscar uma compreensão da problemática posta, serão
enfocando principalmente a seguinte questão: Como melhorar e esti-
mular os alunos quanto ao aprendizado de química? 
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