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Resumo: 
O Curso  Pré-Vestibular  UNICENTRO é  um projeto  da  Diretoria  de Extensão  da 
Universidade Estadual do Centro-Oeste que tem como objetivo fornecer formação 
complementar aos alunos de modo a prepara-los para as provas de vestibulares e 
ENEM. Essa pesquisa apresenta uma experiência sobre a disciplina de química na 
edição de 2015 em que se elaboram vídeos com dicas de conteúdos e exercícios de 
diversas  provas  de  vestibulares  do  Brasil.  Os  vídeos  tem  como  função 
complementar  o  entendimento  do  aluno  sobre  os  conteúdos  abordados  nos 
vestibulares. Como resultado se atingiu uma melhora nos índices de avaliações e 
simulados em sala com os alunos. 

Introdução 

O Curso Pré-Vestibular Unicentro é um projeto da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura,  Diretoria  de  Extensão  da  Universidade  Estadual  do  Centro-Oeste 
(UNICENTRO)  com  cinco  anos  de  existência  em  que  auxilia  aqueles  que  se 
interessam em possuir êxito nos vestibulares e no Exame Nacional do Ensino Médio 
(ENEM). O curso destina-se aos estudantes do 3º ou 4º ano do ensino médio, bem 
como aqueles que o tenham concluído na rede pública de ensino do Município de 
Guarapuava e região. 

Nas duas aulas semanais da disciplina de Química da edição de 2015 que 
ocorrem nas segundas à noite no bloco do PDE no Campus Cedeteg, os conteúdos 
vão além da sala  de aula,  pois  com a produção de vídeos  com dicas sobre os 
conteúdos abordados e exercícios que auxiliam o aprendizado do aluno fora da sala 
de aula. A elaboração desses vídeos para o Curso Pré-Vestibular são de caráter 
informal, gravados na casa do professor. Essa informalidade é para que o aluno se 
sinta mais tranquilo  na hora de seus estudos,  tendo em vista  que isso facilita  a 
linguagem  e  aproximação  professor-aluno,  assim  a  produção  de  vídeo  aborda 
aspectos importantes e auxilia na construção do conteúdo.
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Os vídeos são de curta duração, gravados semanalmente e disponibilizados 
aos alunos através de redes sociais ou diretamente com o professor, durante as 
aulas.

Resultados e Discussão: um estudo de caso

 
Segundo Cappelin (2014) os vídeos como metodologia em sala de aula não 

são recentes, ela está presente diariamente na escola, nas aulas. Tal recurso auxilia 
no  processo  de  aprendizagem  dos  alunos,  é  a  parte  dele  que  se  constrói  o 
conhecimento não é uma preocupação recente. 

Esse mesmo autor aponta que: “o vídeo ajuda o professor, e atrai o aluno, 
colocando a sala de aula mais próxima do seu cotidiano. O vídeo explora o ver, o 
visualizar  e  percebe-se  neles  a  composição  entre  imagens,  sons  e  textos” 
(CAPPELLIN, 2014). Por isso a inserção de vídeos aproxima a relação entre aluno e 
professor, em diversos aspectos vividos em sala de aula.

O pesquisador Moran  (1995) aponta  que não existe  um método único  de 
trabalho em sala de aula com os vídeos, mas alguns aspectos devem ser seguidos. 
Nos aspectos destaca-se que os vídeos não devem ser tapa buraco,  enrolação, 
deslumbre,  perfeição,  e  somente o vídeo.  Nessa experiência  busca evitar  esses 
aspectos, citados pelo autor.

O professor bolsista no Curso Pré-Vestibular ministrou dezoito aulas em sua 
totalidade e para melhorar o desenvolvimento das aulas foram gravados vídeos com 
temas importantes das provas, com dicas essenciais para a resolução de exercícios. 
Após ministrar as aulas o professor, disponibilizou os vídeos com dicas de cada aula 
para  os  alunos,  através  de  redes  sociais  e  também durante  nas  mesmas.  Tais 
vídeos foram inseridos nas aulas, pois se notou uma dificuldade de compreensão do 
conteúdo através apenas da prática com quadro ou projetor (slides), e os vídeos 
podem ser  mais  uma fonte  de aprendizagem dentro  e fora  da sala  de aula.  Os 
vídeos tratam-se de tópicos essenciais para entendimento do conteúdo, destacando 
fórmulas matemáticas aplicadas ao ensino de química e teorias simples e de fácil 
entendimento. Estes vídeos são de curta duração, no máximo dois minutos, pois é 
para auxílio de forma clara e direta. 

Os vídeos são gravados na casa do professor, para dar informalidade e que o 
aluno  se  sinta  menos  pressionado.  O  método  dos  vídeos  inseridos  nas  aulas 
corriqueiras e fora delas,  tem se demonstrado eficiente, pois se nota uma ligeira 
evolução da absorção  dos  conteúdos  abrangidos em sala  de aula. Essa  edição 
encontra-se em andamento com fim previsto em 13 de novembro de 2015. Diante 
disso, ocorre uma dificuldade em apresentar dados estatísticos. Apesar disso, no 
último simulado de um total de 52 alunos, 31 alunos acertaram 50% das questões, 
13 alunos acertaram menos de 50% e alunos acertaram acima de 50% em um total 
de 10  questões. Será  aplicado  um novo  simulado  no dia  03 de novembro, para 
avaliar os alunos. Posteriormente será feito um paralelo entre o simulado aplicado 
na  primeira  fase  do  Curso  pré-vestibular  e  o  aplicado  na  segunda  fase  (3  de 
novembro).  Os dados obtidos dessa confrontação serão divulgados em trabalhos 
futuros. O próximo passo será a manutenção dos vídeos e fazer edições de áudio e 
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vídeo,  bem  como  resolver  exercícios  de  vários  vestibulares  do  Brasil  assim, 
sobretudo, os exercícios dos Institutos Militares de Ensino, nos quais se exigem um 
aprofundamento nos conteúdos abordados no ensino médio. 

Até o momento foram gravados quatro vídeos, sobre os temas: ácido-base, 
relações molares, isomerias e exercícios. Como exemplo descreve-se um deles, no 
vídeo sobre o tema ácido-base, foram frisados, em uma folha de papel, sulfite as 
definições de ácido-base e exemplos de compostos químicos ácidos e básicos. Com 
informalidade  o  professor  usa  de  fundo  uma bandeira  da  Chapecoense  Futebol 
Clube. Tendo em vista  que o  professor  trabalha de uma forma mais  dinâmica e 
também é empregado no vídeo.

Com a gravação dos vídeos acredita-se que os alunos realizarão as provas 
com  maior  confiança,  lembrando-se  dos  tópicos  esclarecidos  nos  vídeos.   A 
experiência  no  Curso  Pré-Vestibular  pode  ser  relacionada  com o  que  apresenta 
Champangnatte e Nunes (2011, p. 16) “Trazer a mídia para dentro da escola, tanto 
para discussão quanto para seu uso pedagógico, é uma maneira de aproximar os 
alunos de suas realidades”. Com isso, aproximando o aluno de sua realidade, ele irá 
relacionar os tópicos, com o conteúdo restante e alcançar o melhor resultado nas 
seleções que concorrer. 

Materiais e Métodos

Em  primeiro  momento  foi  realizado  um  levantamento  teórico,  e  utilizado 
alguns profissionais que trabalharam com o tema, entre os já mencionados no tópico 
acima: Champamhgnatte e Nunes (2011), Cappelin (2014) e Moran (1995).

Os vídeos utilizados nas aulas são gravados na casa do professor, utilizando 
de  folhas  e  canetões  escreve-se  tópicos  e  fórmulas  essenciais.  A  gravação  é 
efetuada pela câmera de um aparelho celular modelo Motorola G 2ª geração.

Os materiais são elaborados de diversas apostilas de vestibular e de artigos 
científicos da academia. Após a preparação do conteúdo, efetua-se a gravação e 
posteriormente os vídeos disponibilizados em redes sociais. Um próximo passo será 
a edição de áudio e vídeo, que irá deixar o vídeo ainda mais dinâmico.

Conclusões 

O método dos vídeos inseridos nas aulas corriqueiras e fora delas, tem se 
demonstrado eficiente, pois se nota uma ligeira construção do conhecimento dos 
conteúdos abrangidos em sala de aula. O próximo passo, nessa atividade com os 
alunos, será a manutenção dos vídeos e fazer edições de áudio e vídeo.

Outro aspecto que se pretende fazer na disciplina de Química nesta edição de 
2015 é a resolução de exercícios de vários vestibulares do Brasil,  possivelmente 
com o aporte de vídeos. Além da resolução dos exercícios dos Institutos Militares de 
Ensino,  os quais  se exigem maior aprofundamento nos conteúdos abordados no 
ensino médio. 

Em  suma,  pretende-se  ainda  dar  continuidade  com  essa  metodologia  de 
ensino, trabalhando com novos conteúdos da disciplina de Química, e quem sabe 
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inovando  apresentando  as  relações  da  química  com  as  demais  disciplinas, 
mostrando a importância da química em aspectos cotidianos.
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