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Resumo:
O  estudo  de  Química  é  essencial  para  o  desenvolvimento  dos  alunos  que  pretendem 
ingressar  na  vida  acadêmica,  uma vez  que aborda  os  conceitos  teóricos  e  práticos  do 
ensino médio. Durante essa pesquisa foram escolhidos os conceitos que normalmente os 
alunos possuem mais dificuldade de aprendizagem como: estequiometria, gases, grandezas 
químicas, concentrações de soluções e equilíbrio químico. A turma do Curso Pré Vestibular 
da Universidade Estadual do Centro Oeste é composta por X alunos de ensino médio que 
pretendiam ingressar na Universidade. O professor de química esclarece as dúvidas dos 
alunos  sobre  os  conteúdos  e  conceitos  apresentados  em  sala  de  aula,  auxiliando-os 
também  na  resolução  de  exercícios.  O  objetivo  do  presente  trabalho  foi  observar  a 
aprendizagem a partir  da aplicação de diferentes métodos de ensino como:  exercícios, 
conversas  periódicas  com  os  alunos  e  simulados.  O  comparecimento  dos  alunos  nos 
horários de aulas foi mais frequente em períodos que antecederam o simulado. Os poucos 
alunos  que  frequentaram  as  aulas  possuíam  como  dificuldades  na  aprendizagem  a 
disciplina,  a  resolução  dos  exercícios,  pois  estes  necessitavam  da  compreensão  do 
conteúdo teórico, cálculo e a utilização do raciocínio lógico. Verificou-se que os alunos mais 
assíduos nas aulas e que estavam frequentando o Curso pela segunda vez, demonstraram 
maior interesse e dedicação e, portanto, obtiveram os melhores resultados no simulado. Os 
alunos  que continuaram a disciplina,  e  atingiram os objetivos  propostos  pelo  professor, 
obtiveram bons resultados  60%, os outros 40% demonstraram desinteresse ou desistiram 
durante o andamento da disciplina obtiveram um resultado final insatisfatório. As aulas de 
química ampliaram o conhecimento específico dos alunos, auxiliando-os  na compreensão 
dos conceitos e na resolução de exercícios  do vestibular.

Introdução:

Para ingressar  no ensino superior  público  ou privado,  o  candidato  precisa 
realizar um exame de ingresso, chamado de vestibular. . Para que aluno tenha um 
resultado  satisfatório  é  necessário  um  curso  preparatório,  chamado  Curso  Pré 
Vestibular.

Um Curso Pré Vestibular,  popularmente conhecido como “Cursinho”,  é um 
tcurso  rápido frequentado  por estudantes de Ensino Médio  que    irão  prestar  o 
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vestibular ou  outro  processo  seletivo.  Nesse   curso  os  estudantes  reveem  o 
conteúdo  aprendido  ao  longo  da  vida escolar preparando-se  para  os 
exames vestibulares.  Esses exames compreendem os conhecimentos específicos 
de algumas disciplinas, como a Química.  [1]. 

O ensino da química é um pouco complicado, pelo fato de envolver conteúdos 
teóricos, cálculos e a utilização do raciocínio lógico. Essa disciplina  compreende 
vários conceitos, mas para o presente trabalho foram escolhidos os temas que os 
alunos  do Curso Pré-Vestibular  da Unicentro  relataram possuir  maior  dificuldade 
como:  estequiometria,  gases,  grandezas  químicas,  concentrações  de soluções  e 
equilíbrio  químico.  Observar  as  dificuldades  dos  alunos  foi  principal  objetivo  do 
presente  trabalho,  realizados  com  os  matriculados  no  cursinho  Pré  Vestibular 
Unicentro  2013,  observando  o  desemprenho  dos  alunos,  auxiliando  os  com 
resoluções  de  exercícios  e  testes  de  conceitos  já  trabalhados  em sala  de  aula, 
desenvolvendo atividades em sala de aula, e aprofundando os conteúdos proposto 
pela ementa estabelecida pela Unicentro [1] [2].

Materiais e métodos:

A atividade a ser abordada foi: “avaliar o desempenho dos alunos do cursinho 
na  disciplina  de  química”,  onde  o  objetivo  era  observar  a  aprendizagem  em 
diferentes  métodos,  realizados  em sala  de  aula,  com auxilio  de  data  show.  As 
metodologias  foram  escolhidas  para  que  tornasse  comparativas  em  termos  de 
interesse demonstrado pelos alunos, onde as duas metodologias trazem os mesmos 
benefícios na aprendizagem, levando a questão da falta de utilização de conversas 
periódicas com os alunos e a percepção do aluno acerca do uso da mesma em 
atividades em sala de aula [3].

O  trabalho  foi  realizado  com  uma  turma  do  Curso  pré  Vestibular.  As 
atividades foram realizadas com 54 alunos.

Na  metodologia  com  abordagem  aprendizagem,  previamente,  foram 
abordados  alguns  conceitos  sobre  estequiometria,  gases,  grandezas  químicas, 
concentrações  de  soluções  e  equilíbrio  químico.  Em  sequência,  foi  dada  a 
explicação  de  como  seriam  realizadas  em  forma  de  resolução  de  exercícios  e 
posteriormente  simulados.  Após  a  aplicação  da  metodologia  foi  corrigido  os 
exercícios  e  com conversas  com os  alunos,  aprofundando  nos  tópicos  de  mais 
dificuldades entre eles.

Resultados e Discussão:

A partir  de conversas informais com os alunos verificaram-se as principais 
dificuldades em relação à disciplina. Os problemas mencionados foram: dificuldades 
em  certos  conteúdos,  como,  estequiometria,  gases,  grandezas  químicas, 
concentrações  de  soluções  e  equilíbrio  químico;  dificuldade  na  aprendizagem  e 
necessidade de diversificação de metodologias de ensino por parte do professor. 
Posteriormente,  o  professor  selecionou  alguns  métodos  diferenciados  de  ensino 
como: melhoramento no ensino, com aulas mais didáticas, formas de resolução de 
exercícios  diferenciados,  conversas  periódicas  com  os  alunos,  para  que  as 
dificuldades  fossem  enfrentadas  e  ocorresse  uma  melhora  no  desempenho  dos 
mesmos.

Foi  possível  verificar  que  os  alunos  mais  assíduos  aos  horários  de  aula 
estavam frequentando o cursinho pela segunda vez. Esses por demonstrarem maior 
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interesse  obtiveram  os  melhores  resultados,  a  porcentagem  de  alunos  que 
frequentavam  as  aulas  e  continuaram a  disciplina  com sucesso  foi  de  60%.  O 
restante desistiu no das aulas, e não obtiveram bons resultados. 

Conclusões:

A partir dos resultados apresentados, pôde-se constatar que as dificuldades 
referentes aos conteúdos de Química foram minimizadas e os alunos do Curso Pré 
Vestibular da Unicentro ampliaram o interesse durante as aulas dessa disciplina. 
Conclui-se  que  a  abordagem  com  inserção  da  metodologia  pode  propiciar  a 
motivação do aluno pela aprendizagem da química. Como os alunos têm bastante 
facilidade  em compreender,  a  principal  vantagem é  que  isto  facilita  a  utilização 
destes recursos tecnológicos para atividades de ensino.  
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