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RESUMO

Esta pesquisa foi elaborada pensando nas dificuldades que os alunos apresentam
na aprendizagem dos conteúdos de Química e nas causas que fazem com que
essas dificuldades sejam tão comuns e recorrentes. A Teoria da Aprendizagem
Significativa proposta por David Ausubel afirma que o aluno aprende de forma
efetiva quando o conhecimento prévio sobre determinado assunto é substituído pelo
novo saber, proporcionando a construção do conhecimento de uma forma
significativa para o aluno. Dessa forma criou-se de um recurso didático constituído
por histórias fictícias vividas por dois adolescentes em fase escolar. O enredo e os
personagens foram desenvolvidos pela autora com o objetivo de criar um ambiente
propício para a aprendizagem de forma que os alunos pudessem se identificar com
os personagens buscando a motivação pelo estudo. O tema escolhido para essa
narrativa foi Estequiometria e sua abordagem se deu através do cotidiano vivenciado
pelos personagens Nitrilla e Rutherfórdio. Essa narrativa que recebeu o título
“Desvendando o mundo da Estequiometria” foi utilizada durante todo o mês de
outubro de 2013, em um colégio de aplicação localizado no Estado do Rio de
Janeiro, em todas as três turmas da 2º série do Ensino Médio computando 78 alunos
no total. As avaliações dos alunos através de questionário e opinião permitiram
alterações que contribuíram para aperfeiçoamento do produto final. A avaliação da
aprendizagem ocorreu de forma continuada através da investigação dos
conhecimentos prévios, da participação em aula, da habilidade demonstrada na
resolução de exercícios e prova final. Assim, foi possível verificar que o material
didático aqui desenvolvido apresentou um grande potencial significativo, pois ao
trabalhar o conteúdo de uma forma lúdica através das situações do dia-a-dia
motivou a aprendizagem dos alunos e consequentemente melhoria no desempenho
das turmas.

Palavras-Chave: Ensino, Estequiometria, Lúdico.
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ABSTRACT

This research has been prepared in relation to the difficulties that students have in
learning Chemistry. The causes that generate these difficulties are common and
recurring. The Theory of Meaningful Learning proposed by David Ausubel states that
students learn effectively when the prior knowledge of the issue is replaced by new
knowledge, providing the construction of knowledge in a meaningful way for the
student. Thus, was created a teaching resource consisting of fictional stories
experienced by two teenagers of school age. The plot and characters were
developed by the author in order to create a conducive environment for learning, so
that students could identify with the characters, thereby providing motivation for the
study. The theme chosen for this narrative was Soichiometry and his approach was
detailed through the daily routine experienced by the characters Nitrilla and
Rutherfordium. This narrative titled "Uncovering the world of Stoichiometry" was used
throughout the month of October, 2013, in a school located in the State of Rio de
Janeiro. It was used in all three classes of second year in the high school, with a total
of 78 students participating overall. The evaluation of students opinions through the
questionnaire led to changes that contributed to an improvement of the final product.
The evaluation of learning occurred continuously, through the investigation of their
previous knowledge, class participation, demonstrating their ability in problem solving
and a final exam. Thus, we observed that the teaching materials developed here had
great significant potential, as the work content, when done in a playful way, daily,
motivated student learning and consequently improved the performance of the group.

Keywords: Education, Stoichiometry, Playful.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações Iniciais

Atualmente tem-se debatido com muita frequência o quadro da educação no

Brasil. A qualidade da aprendizagem dos alunos tem sido questionada por diversos

segmentos da sociedade, incentivando a busca pela compreensão dos fatores que

influenciam a aprendizagem que nossos alunos adquirem durante sua vida escolar.

Na Conferência Mundial de Educação promovida pela Unesco que ocorreu em 1990,

foram estabelecidas algumas metas globais para serem atendidas até o ano de

2015, as quais foram incorporadas no Plano Nacional de Educação (PNE) elaborado

com a finalidade de alcançar essas metas em todo o território nacional (UNESCO,

2008).

Dentre as principais metas a serem alcançadas, destacam-se:

1) O aumento do nível de escolaridade da população; melhoria da qualidade do

ensino em todos os níveis;

2) Redução das desigualdades sociais e regionais em relação ao acesso e

permanência na educação pública;

3) Democratização da gestão do ensino público permitindo a participação dos

profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola;

4) Participação da comunidade escolar em conselhos escolares.

Porém, vários anos após a sua aprovação, os objetivos do PNE estão longe

de serem alcançados. Mesmo que em 2011 a Educação Superior tenha apresentado

um grande avanço em direção às metas, o número de estudantes alcançados ainda

não atende aos objetivos definidos em 1990. De acordo com o relatório de

monitoramento divulgado em 2008, algumas sugestões de política públicas precisam

ser implementadas afim de que os governos tenham condições de alcançar as

metas estabelecidas. As sugestões consideram as iniciativas do governo federal e

indicam a importância da inclusão na educação, da alfabetização, da qualidade de

ensino e do desenvolvimento da capacidade de financiamento. No quesito

qualidade, o documento indica algumas medidas para promover a qualidade.
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Medidas para promover a qualidade
• Recorrer a medidas de incentivo para atrair novos profissionais ao corpo
docente garantindo-lhes adequada formação inicial e contínua.
• Garantir tempo letivo suficiente e implementar política de publicação e
distribuição de livros escolares.
• Criar condições seguras e salubres para a aprendizagem.
• Promover a igualdade entre os sexos por meio do tratamento do tema na
formação dos professores, assim como do conteúdo dos programas e dos
livros escolares.
• Reconhecer a importância da instrução na língua materna durante a
primeira infância e os primeiros anos de escola primária.
• Implementar parcerias construtivas entre o estado e o setor não-estatal a
fim de ampliar o acesso a uma educação de qualidade (UNESCO, 2008,
p.35).

A Unesco também destaca outros fatores que contribuem para uma boa

qualidade no ensino, indicando por exemplo escolas amplas com espaços físicos

bem estruturados e com bom acesso a livros /materiais didáticos de qualidade. Com

relação aos professores é desejável que possuam formação adequada,

remuneração digna e um plano de cargos e salários aliados às políticas públicas

específicas para o alcance de resultados positivos na educação (UNESCO, 2008;

UNESCO, 2014).

O Relatório divulgado em janeiro de 2014 revela dados preocupantes, as

informações são em nível mundial, entretanto é possível visualizar a situação do

Brasil em meio a elas, segundo a Unesco a educação de baixa qualidade deixa um

legado de analfabetismo, onde dados indicam que um quarto dos jovens entre 15 e

24 anos em países pobres não consegue ler uma frase sequer.

Figueiredo (2007) afirma que o processo de ler e escrever não se limita a

aprender os sinais e sons da linguagem escrita e falada, mas envolve a formulação

de hipóteses que interferem na leitura e na forma como o individuo interage com as

ideias registradas em um texto. Ser alfabetizado significa compreender os

argumentos que veiculam na sociedade através de uma leitura que extrapola os

códigos impressos e a língua falada, portanto é necessário compreender os

significados para poder se posicionar diante de uma decisão a respeito de algum

assunto e saber expressar sua opinião, seja pela linguagem oral ou pela escrita. É

através da linguagem que o conhecimento é exposto e discutido; as ideias são

organizadas no pensamento e os argumentos construídos; sem o domínio da

linguagem em sua amplitude a aprendizagem será defasada e empobrecida. Um
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estudante que não consegue compreender os significados científicos descritos em

um texto, não é capaz de participar na tomada de decisões importantes para a

Sociedade, como por exemplo, exigir leis ambientais mais rígidas das autoridades

ou a coleta de lixo seletiva.

Pensando nessas dificuldades, este trabalho tem como objetivo proporcionar

ao aluno um ambiente motivador da aprendizagem, através de um clima leve e

descontraído, onde a relação professor-aluno possa ser fortalecida, assim como a

interação entre os alunos possa ser estimulada promovendo uma situação favorável

para uma aprendizagem significativa.

Os objetivos específicos são diminuir a dificuldade que os alunos

apresentam em Estequiometria, motivar o aluno a estudar através de uma narrativa

descontraída, com a utilização de uma linguagem que possa proporcionar uma

satisfação pela leitura e consequentemente pela aprendizagem; facilitar a

compreensão da Estequiometria pelos diálogos dos personagens, estimular a leitura

e desenvolver a habilidade de interpretação.

1.2. A importância da alfabetização científica na infância

Ao avaliar a qualidade da educação no Brasil é importante também observar

os indicadores sobre a educação científica de nossos jovens. A importância dessa

aprendizagem se deve à grande contribuição que seu estudo promove no

desenvolvimento do indivíduo, que além de proporcionar uma visão crítica sobre a

realidade que o cerca, melhora a sua percepção e a sua capacidade de investigar as

causas de problemas relacionados com o seu cotidiano. O contato com a Ciência

deve ser iniciado na infância, pois aumenta a possibilidade de compreender o

ambiente através de seus conhecimentos, estimula o raciocínio e a curiosidade

sobre fenômenos cotidianos; colaborando para a formação de um cidadão que pode

desenvolver habilidades que contribuam para a sociedade em que vive, permitindo

interações sociais e culturais conscientes (CHASSOT, 2003).

Atualmente encontramos na literatura o uso do termo Alfabetização

Científica e o termo Letramento Científico, segundo Sasseron e Carvalho (2008)

letramento se baseia no significado defendido pelas pesquisadoras em Linguística

Angela Kleiman e Magda Soares que define Letramento como o resultado do ato de
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ensinar ou aprender a ler e a escrever, envolvendo práticas sociais que utilizam a

escrita enquanto sistema simbólico para fins específicos. Já o termo Alfabetização

vem da definição de Paulo Freire que ultrapassa a concepção do ato de ensinar

técnicas de leitura e escrita, mas envolve o domínio destas, resultando em um

indivíduo crítico e consciente capaz de utilizá-las de modo a interferir em seu

ambiente (SASSERON E CARVALHO, 2008; SANTOS, 2007).

O Ensino de Ciências envolve não apenas a construção do conhecimento e

o aperfeiçoamento de habilidades, mas também o desenvolvimento do pensamento

lógico, do raciocínio crítico e reflexivo, capacitando o indivíduo a tomar decisões e

realizar julgamento de valores. A educação cientifica nas séries iniciais deve permitir

o desenvolvimento dessas competências, oferecendo ao indivíduo a possibilidade de

compreender e intervir no complexo mundo que o cerca. Dessa forma a

alfabetização científica no Ensino Fundamental é importante por que a criança

constrói conceitos de forma mais significativa sobre o ambiente ao seu redor

(LORENZETTI, 2000; PINTO, 2010).

Conforme SANTOS (2007), a alfabetização científica nas séries iniciais pode

ser o instrumento utilizado para a compreensão do universo, numa leitura da

natureza que possa promover mudanças de comportamento e influenciar na tomada

de decisões que afetam diretamente a realidade social e política de uma sociedade.

Esse processo de aprendizagem científica deve ser realizado em conjunto com as

demais disciplinas, evitando a fragmentação dos conteúdos. O ensino de Ciências

deve desenvolver habilidades como interpretar os códigos da escrita científica e

compreender os significados expressos em textos que apresentam linguagem e

símbolos específicos à Ciência. A leitura científica deve abranger desde a

compreensão de artigos de jornais até a leitura da bula de um medicamento,

promovendo a ampliação do entendimento do mundo que nos cerca. “A melhoria da

qualidade da alfabetização científica da sociedade está condicionada à qualidade da

educação para a ciência em todos os graus de ensino” (LORENZETTI, 2000,

p.93).

A alfabetização científica no Brasil na infância é mínima ou praticamente

nula devido à falta políticas públicas que estimulam o Ensino de Ciências desde a

infância e de currículos que incorporem esse ensino como parte essencial da
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formação inicial do ser humano. O indivíduo cientificamente alfabetizado deve ter

condições de ler e compreender a linguagem científica, pois as explicações a

respeito da natureza são elaboradas através de uma linguagem própria que traduz

aquilo que a pessoa sabe a respeito de fenômenos naturais em textos que requerem

um conhecimento específico do sujeito para que possa ser corretamente

interpretado (CHASSOT, 2003; LORENZETTI, 2000).

São perceptíveis as imensas dificuldades de aprendizagem que os

estudantes do Ensino Médio apresentam, na área das Ciências. Essas dificuldades

estão intimamente relacionadas com a defasagem de aprendizagem científica ao

longo de seus estudos, principalmente no Ensino Fundamental. Os seres humanos

nascem curiosos e receptivos às informações, cabe à escola a responsabilidade de

estimular essa curiosidade, promovendo o diálogo e estimulando os sentidos. É

importante cultivar a curiosidade provocando a imaginação para que a mente se

abra para novas ideias e soluções inusitadas (ROITMAN, 2007).

A criança que cresce rodeada de estímulos para um raciocínio científico

adquire habilidades para transitar em diferentes áreas de estudo. A criança que é

alfabetizada cientificamente tem condições de compreender melhor o mundo que a

cerca, diminuindo as dificuldades que possam apresentar no futuro estudo das

Ciências que com certeza será mais complexo. O estudante que não teve contato

com o conhecimento científico na infância tem uma forte tendência a apresentar

resistência aos conhecimentos que lhe são apresentados no Ensino Médio, o que

pode gerar barreiras para a aprendizagem dos novos conceitos, desestimulando-o e

provocando o desinteresse pelas aulas de Ciências (ROITMAN, 2007;

LORENZETTI, 2000).

Assim, a alfabetização científica é um meio de pode proporcionar ao

estudante, principalmente na infância, uma intimidade maior com a Ciência,

diminuindo então, as dificuldades que possam apresentar em seus estudos no

futuro.

1.3. A motivação no cenário escolar

Uma das razões levantadas para explicar as dificuldades em Ciências no

Ensino Médio, está na no tipo de aula que o indivíduo assiste durante toda a vida



15

estudantil. Para que ocorra a aprendizagem é necessário que o aluno esteja

motivado, esse é um fator extremamente importante nesse processo porque um

aluno motivado se envolve espontaneamente com os conteúdos e busca interagir

com os conceitos de forma entusiástica.

A motivação é um sentimento interno que dá início ao comportamento do

indivíduo, dirigindo-o para uma meta específica, impulsionando seu organismo a agir

em prol de um objetivo. Essas características demonstram a importância de um

aluno motivado, pois assim ele consegue encontrar razões para aprender e se

dispõe a desenvolver habilidades e competências inerentes ao aprendizado.

Lourenço & Paiva (2010) destacam alguns comportamentos de professores que

estão relacionados ao bom desempenho dos alunos e ao estímulo da motivação,

(i) a oferta de apoio, incentivo e orientação aos alunos; (ii) a implementação
de acções educativas que tenham como finalidade o crescimento pessoal
do aluno e o domínio da tarefa em ambiente de cooperação; (iii) a
preparação de actividades de aprendizagem com um nível apropriado de
complexidade, agradáveis e desafiantes para os alunos; (iv) a promoção de
avaliações que também fomentem oportunidades de participação,
aprendizagem e melhoria do desempenho dos alunos; e (v) a utilização de
feedbacks positivos acerca da competência e a auto-eficácia dos alunos nas
actividades, incentivando o esforço e a utilização adequada de estratégias
de aprendizagem (LOURENÇO, PAIVA; 2010, p.135) .

Os autores afirmam que a motivação é um processo e não um resultado, e

se torna necessária numa situação que exige do aluno um esforço para alcançar os

objetivos propostos pelo professor, que deve insistir em uma sequência de

atividades como estratégia para alcançar as metas desejadas. Infelizmente, na

concepção da maioria dos alunos, tarefas motivadoras são aquelas que exigem

pouco esforço e devem ter utilidade imediata. Atividades que se apresentam com

essas características conseguem atrair o aluno e alcançam excelentes resultados.

Em sua revisão da literatura, Lourenço e Paiva (2010) encontra distinções entre dois

grupos de alunos,

(i) o que se empenha tendo como principal finalidade aprender; e (ii) o que
procura obter boas qualificações, reputação, além de, em certos casos,
evitar castigos. Os alunos que se enquadram no primeiro grupo são os que
definem metas de aprendizagem, tendo como resultado um bom
desempenho, boas notas e motivação. Comumente esses alunos revelam
maior abertura às correcções e não se frustram facilmente. Os alunos cuja
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única preocupação são os resultados concretos e aparentes, quando tem
uma classificação baixa ou não observam, de imediato, o sucesso na
aprendizagem, ficam frustrados e não extraem algo de positivo com essa
experiência, desmotivando-os (MARTINI11, 2008 apud LOURENÇO &
PAIVA, 2010, p.136).

Sob essa óptica percebe-se que não é fácil motivar um aluno, mas deve-se

observar suas características para que se possa oferecer ao aluno um ambiente de

aprendizagem motivador e estimulante para o desenvolvimento cognitivo. Um

indivíduo motivado tende a aprender com mais facilidade, isso nos remete à

necessidade de atividades que estejam relacionadas com abordagens que

despertam o interesse do aluno, mas lembrando que cabe também orientá-los no

sentido que o esforço pessoal é necessário, pois o processo de aprendizagem não é

necessariamente agradável ou desagradável o tempo todo (LOURENÇO E PAIVA;

2010).

Vários trabalhos realizados na área de ensino/ aprendizagem em Química

registraram os sentimentos que a maioria dos alunos demonstram pela disciplina.

Cardoso e Colinvaux (2000) e Santos, A. e colaboradores (2013) em suas

investigações sobre as motivações e dificuldades dos alunos no estudo de Química,

apresentam alguns fatores que contribuem para que a disciplina seja considerada

difícil e chata. A metodologia do professor é apontada como um dos fatores que

contribuem para a existência das dificuldades de aprendizagem e a forma de ensinar

um fator de destaque para estimular o interesse pelo objeto de estudo. A relevância

dada pelo professor às expressões matemáticas contribui para aumentar a

complexidade dos conteúdos, criando assim barreiras na aprendizagem do aluno. A

utilização de recursos que extrapolam o simples uso do quadro e giz contribui para a

redução das dificuldades de aprendizagem e para a captação do interesse do aluno

pela disciplina, resultando numa aprendizagem efetiva.

Krawczyk (2011) destaca que o interesse pela disciplina está diretamente

vinculado ao comportamento do professor como seu modo de ensinar, a sua

paciência e a sua capacidade de comunicação com seus alunos. As aulas que não

proporcionam estímulos suficientes para provocar o interesse daquele aluno tende

ao fracasso.

1 Martini, M. L (2008). Promovendo a motivação do aluno: contribuições da teoria da atribuição de causalidade.
Psicol. Esc. Educ., 12(2), 479-180.
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1.4. O perfil dos alunos

Oliveira (2009), afirma que tentar ensinar Química, usando unicamente aulas

expositivas tradicionais é comprovadamente ineficaz e se torna necessário inovar

para cativar. É importante ter uma ideia do perfil do alunado e entender que ele

cresceu em uma sociedade acelerada, onde as notícias se renovam a cada minuto e

os produtos caducam com muita rapidez. As características comportamentais de

nossos jovens variam a cada geração.

Segundo Toledo et al. (2012), há uns 50 anos atrás calculava-se que uma

mudança de geração demorava em torno de 25 anos para ocorrer, com isso

percebe-se a velocidade que as mudanças ocorrem na sociedade atualmente.

Segundo estudos, atualmente, a cada 10 anos é instaurada uma nova classe

geracional, isto significa que a cada dez anos temos que lidar com um tipo de

alunado com comportamentos diferentes, o que nos oferece um alerta a respeito da

velocidade que a sociedade moderna se modifica. Mostrando que principalmente na

área da educação há um grande atraso em relação às demandas de inovação que

são inerentes aos jovens.

Estudos sobre as gerações nos apontam três gerações que são

denominadas Baby boomers (1940-1960), Geração X (1960-1978), Geração Y

(1979-1996) e Geração Z (a partir de 1997), essa classificação etária não é

consenso entre os especialistas, podendo ser encontrada pequenas variações entre

as décadas atribuídas a cada geração. Geração Z é a nomenclatura dada para os

jovens que nasceram em meados dos anos 90 e são pessoas que cresceram na era

da internet e se habituaram a desenvolver suas tarefas com o auxílio da tecnologia,

o que justifica o nome Z o qual vem de Zapear, que é a forma como mudam o canal

da TV ou usam os recursos da internet (OLIVEIRA, 2009; Toledo et al.,2012).

Estudos sobre a geração Z mostram que a juventude tem dificuldades de se

concentrar em um assunto por muito tempo, consequentemente perde o interesse

quando são submetidos a atividades sem propósito claro e definido para eles. O

comportamento da geração da internet é marcado pela capacidade de realizarem

várias tarefas ao mesmo tempo e pelo comportamento imediatista, egoísta e

instável, podendo mudar de opinião diversas vezes. Nesse contexto o professor

precisa exercer seu papel mediador entre o conhecimento e o processo de
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aprendizagem do aluno, deixando claro sobre o que se espera dele em relação ás

atividades propostas, estabelecendo conexões entre os conceitos e orientando o

processo cognitivo. No desempenho de suas atividades o professor pode optar por

utilizar as tecnologias disponíveis devido à afinidade que os alunos demonstram ter

com equipamentos midiáticos (TOLEDO, et a.,; 2012; OLIVEIRA, 2009).

É fato que a escola precisa repensar a forma que está lidando com o novo

comportamento dos alunos em relação aos recursos tecnológicos. Acessar

facilmente as informações não garante uma compreensão crítica dos textos

acessados, torna-se necessário um preparo desse aluno para que tenha condições

de efetuar uma interação produtiva em relação aos recursos oferecidos através da

tecnologia. Essa nova configuração do comportamento do estudante nos apresenta

questões sobre o perfil de um aluno com características específicas do século XXI,

bem como a forma de pensar as interações sociais e a forma de lidar com o

conhecimento. Isso impõe a tutela de um adulto que possa conduzir essas

mudanças de comportamento sob o risco de termos jovens alienados e indiferentes

ao que ocorre à sua volta (KRAWCZYK, 2011).

Nesse contexto o papel do professor é extremamente importante para

mediar não apenas a construção do conhecimento como auxiliar esse aluno a

desenvolver suas interações sociais, o trabalho em equipe e o gerenciamento das

informações que surgem em grande velocidade. Ou seja, essa geração precisa de

ferramentas e estratégias de ensino que faça com que o ato de aprender o conteúdo

escolar seja tão interessante ou relevante, quando comparado ao que o mundo fora

da escola oferece (KRAWCZYK, 2011).

Clementina (2011) ressalta a importância da contextualização no Ensino de

Química ao afirmar que o estudo dessa ciência aplicada ao cotidiano se torna muito

mais estimulante, motivando e despertando o interesse do aluno para o estudo das

transformações que se apresentam em seu redor. Considerando que todas as

transformações que ocorrem a nossa volta envolvem a Química, teremos à nossa

disposição uma infinidade de situações do cotidiano para contextualizar cada um

dos conteúdos da disciplina. O corpo humano é um bom exemplo de tema

contextualizador, pois ocorre uma variedade tão grande de fenômenos que nos

permite chama-lo de “laboratório ambulante”. Suas reações envolvem uma grande
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quantidade de substâncias e seu estudo pode se tornar interessante, já que a

maioria dos alunos se identifica com essas transformações por estarem na idade em

que o próprio corpo apresenta algumas dessas mudanças A autora mostra que é

possível contextualizar grande parte dos conteúdos utilizando temas como, por

exemplo, algumas propriedades de ácidos que podem ser compreendidas através

do estudo das reações que ocorrem no estômago, mencionando o suco gástrico,

que é formado pelo ácido clorídrico (CLEMENTINA, 2011; WARTHA et al., 2013).

Em contrapartida a Química também pode contribuir para uma série de

situações maléficas para o ser humano e o ambiente em que se vive, seja por

ignorância, incompetência, ganância ou ideologias duvidosas. As consequências do

mau uso dessa ciência podem provocar doenças respiratórias, alterações climáticas

em decorrência da poluição atmosférica e hídrica e os desastres ecológicos podem

trazer danos irremediáveis para a fauna e a flora de determinados locais

(CLEMENTINA, 2011).

Os alunos devem ter a oportunidade de conhecer os lados da Química pela

óptica da Ciência, compreendendo que a Química se trata de um conjunto

conhecimentos e não pode ser classificada como boa ou ruim, porque essa

classificação decorre da forma como é usada pela sociedade. Os benefícios que a

Química proporciona o bem estar e conforto da população são inegáveis, vários

tratamentos de doenças que antes não existiam se tornaram possíveis após a

aplicação dos conhecimentos da Química e da tecnologia (WARTHA et al., 2013).

1.5. A importância dos materiais didáticos para uma aprendizagem significativa

A didática é a parte da Pedagogia que tem como objetivo auxiliar o processo

de aprendizagem e conciliar os conteúdos com a forma de ensinar, em um processo

que possa favorecer a aprendizagem. Os materiais didáticos à disposição do

professor atualmente são inúmeros, podendo ser citados os recursos audiovisuais,

jogos, a informática em sua ampla função permitindo a utilização de jogos,

animações, vídeos e as histórias em quadrinhos.

Com tantos recursos á disposição torna-se necessário uma reflexão sobre a

sua utilização, não devendo ser aleatória nem arbitrária, precisando conhecer o perfil
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do aluno e o contexto em que se encontra inserido. Deve-se ter cuidado ao escolher

o recurso didático adequado para a faixa etária do seu aluno, preocupando-se

principalmente com a contribuição que esse material pode oferecer para a

aprendizagem, lembrando que o melhor recurso nem sempre é o mais atrativo

visualmente nem mesmo o mais acessível, às vezes construir um material com o

aluno pode ser mais enriquecedor e proporcionar uma aprendizagem mais efetiva. É

importante dar a devida relevância às discussões a respeito do tema e estimular o

raciocínio crítico a respeito de assuntos correntes na mídia, oferecendo condições

ao aluno de desenvolver reflexões a respeito das transformações que ocorrem à sua

volta. Os recursos devem estimular não somente a aprendizagem em si, mas

também desenvolver habilidades que venham enriquecer a formação do cidadão,

oferecendo condições de interpretar as diferentes situações, praticando suas

habilidades de coordenação motora e a capacidade de articular argumentos em

diferentes propostas de debates (TANINO, 2011; SOUZA, 2007) .

Alguns trabalhos que investigaram o uso de abordagens mais dinâmicas

apresentaram resultados positivos quanto a aprendizagem do aluno. O uso de

materiais auxiliares, como por exemplo, um material didático que utiliza linguagem

apropriada e situações cotidianas, são formas de reduzir a distância entre o

conhecimento científico e o conhecimento escolar.

O trabalho realizado por Lima et.al. (2012) obteve resultados claros sobre a

eficiência da aplicação de uma metodologia contextualizada. Seu trabalho consta de

uma oficina na qual foi apresentado o tema “Tratamento de água”. Nessa oficina o

grupo intitulado Reativos da Química demonstrou um experimento para tratamento

de água com o objetivo de atrair o interesse dos alunos pelo assunto. Através de

slides, explicaram a importância da água e a necessidade de tratamentos para

consumo humano, provocando um debate que proporcionou aos alunos a

possibilidade de ampliar seus conhecimentos sobre a questão da água e seu

consumo na sociedade. Finalmente, os alunos tiveram a oportunidade de realizar

seu “próprio tratamento de água alternativo”, lançando mão dos conhecimentos

adquiridos na apresentação da oficina e utilizando o material disponibilizado pela

equipe. Os resultados obtidos demonstram com clareza a necessidade de aulas

mais dinâmicas que possam proporcionar uma aprendizagem mais efetiva e

duradoura; o entusiasmo apresentado pelos alunos durante a oficina demonstra que
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uma porta foi aberta possibilitando que novos conhecimentos sejam construídos com

a permissão dele, o que facilita bastante o processo de aprendizagem (LIMA et.al,

2012).

A forma da abordagem dos conteúdos precisa ser cuidadosamente

escolhida pelo professor, para que não haja conflitos entre o tipo de abordagem e o

perfil do aluno. Alunos em uma faixa etária específica podem não se identificar com

determinado tipo de material, por ser considerado infantil ou por ter um nível de

abrangência muito alto para a maturidade do grupo.

Rogado (2004) faz considerações sobre a linguagem utilizada no ensino de

mol e grandezas Químicas, e afirma que parte das dificuldades apresentadas pelos

alunos se encontra na linguagem científica utilizada em sala de aula. O primeiro

contato do aluno com determinado conceito deve ser feito de forma simplificada,

para que ele tenha condições de avançar para conceitos mais complexos trazendo

consigo o conceito básico bem estruturado em sua estrutura cognitiva. Para isto é

necessário gastar um tempo maior trabalhando apenas o conceito inicial, com o

propósito de evitar que a construção de determinada definição se transforme em um

erro conceitual que venha a prejudicar a compreensão dos fenômenos ensinados no

futuro.

O professor é o agente principal nesse processo de aprendizagem, pois ele

é o mediador entre conhecimento e a forma de aprender do aluno, é o professor que

possui as habilidades para tornar o desconhecido em conhecido. Entretanto deve-se

considerar que o material didático que está à disposição do professor muitas vezes

apresenta conteúdos com uma abordagem matemática predominante, o que pode

resultar em um ensino realizado exclusivamente através de fórmulas e

memorizações. Ausubel apud Moreira (2008) afirma que o material didático pode

auxiliar o professor a promover uma aprendizagem significativa, sendo utilizado

como um organizador prévio na introdução de conceitos novos, de forma que este

material ofereça elementos necessários para uma aprendizagem significativa. Esses

elementos não podem ser meras comparações, mas devem constituir em palavras

chave que ofereçam um panorama geral do conteúdo a ser estudado funcionando

como pontes cognitivas. Isto significa que o organizador prévio realiza uma interação
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entre os novos elementos os conceitos pré-existentes na estrutura cognitiva do

estudante (MOREIRA, 2008).

O trabalho de Silva (2011) vem apresentar uma proposta de ensino que seja

mais atraente para o aluno destacando a importância do papel que o professor

desempenha nesse processo, sugerindo que a abordagem tenha enfoque na

cidadania permitindo ao aluno debater temas atuais como as fontes de energia

alternativas, o consumo racional da água, o petróleo na camada do pré-sal, a

nanotecnologia e a Química dos produtos naturais. Silva também sugere a

contextualização de todos os assuntos, de tal forma que o aluno tenha condições de

vincular os conceitos estudados com a sua realidade, possibilitando a aplicação do

assunto ao seu cotidiano (SILVA, 2011).

Silva (2011) assegura que a contextualização contribui para melhorar a

qualidade da aprendizagem ao proporcionar uma reflexão crítica da sua realidade,

estimulando o desenvolvimento cognitivo através de seu envolvimento ativo nos

temas abordados na disciplina. O autor aponta a necessidade de metodologias

específicas para cada assunto estudado, justificando que conteúdos diferentes

requerem uma metodologia diferente para ser compreendida no intuito de tornar seu

estudo mais interessante, lançando mão de materiais lúdicos, como jogos

educativos.

E por último, Silva (2011) defende que a frequência das aulas com

experimentação ou com demonstração deve aumentar, pois o interesse do aluno

pela Química está na compreensão dos fenômenos que são testados e estudados

em laboratório através de aulas experimentais planejadas pelo professor. Na

concepção do autor, o aluno não consegue aprender Química sem a parte

experimental, deixando claro que esse tipo de aula desperta o interesse do aluno

pela disciplina, facilitando a compreensão dos fenômenos e contribuindo para

reduzir as dificuldades de aprendizagem, melhorando a qualidade do ensino.

Podemos perceber que existe uma gama de recursos didáticos que são

importantes para o Ensino de Química, mas nessa pesquisa vamos nos ater à

elaboração de um material que seja atraente e desperte o interesse do aluno,  no

intuito de contribuir para uma aprendizagem duradoura e significativa.
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A utilização de um recurso didático deve ser baseada em um planejamento

prévio do professor, que deve ter bem claro os objetivos a serem alcançados,

elaborando um plano de aula com detalhes sobre a forma como as atividades serão

desenvolvidas, caso contrário há grandes chances da atividade ser um fracasso. As

Histórias em Quadrinhos (HQ) têm sido muito difundidas na educação nos últimos

anos, alguns trabalhos aqui citados revelam a importância do seu uso na eficiência

da aprendizagem. Os quadrinhos começaram a ser utilizados como forma de ensino

após ser verificado o grande alcance que os quadrinhos divulgados em jornais

obtinham, principalmente quando havia um objetivo específico seja para

conscientização ou por interesse comercial; se destacando pelo enorme sucesso

mundial das histórias de super-heróis, se tornando um meio de comunicação em

massa alcançando pessoas de diversas idades através de publicações

especializadas denominadas gibis.

A figura 1 apresenta O Tico Tico, o primeiro gibi que foi lançado no Brasil no

ano de 1905 e não era completamente dedicado a um personagem como é comum

atualmente, porém permitia que diversas artes que surgiram na época tivessem

espaço para ser divulgado (TANINO, 2011).

Figura 1 – Revista “O Tico-Tico”: o primeiro gibi lançado no Brasil
Fonte 1: https://www.livrarialoyola.com.br/detalhes.asp?secao=livros&CodId=1&ProductId=240072&Menu=1;

Fonte 2:http://blogdogutemberg.blogspot.com.br/2012/11/o-negro-nas-historias-em-quadrinhos-02.html
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Após essa iniciativa vários gibis apareceram no cenário nacional, podemos

citar os personagens de Maurício de Souza e de Ziraldo como os mais conhecidos

pelos brasileiros conforme mostra a figura 2.

Figura 2 – Revistas Turma da Mônica e O Menino Maluquino
Fonte: http://100tmjovem.blogspot.com.br/2010/06capas-monica.html /

Fonte: http://pointliteral.blogspot.com.br/2010_10_01_archive.html

As histórias em quadrinhos não podem ser consideradas apenas como

leitura infanto-juvenil, seu alcance não tem restrição de idade, pois é muito comum

vermos adultos lendo gibis em locais públicos, e os gibis podem ter as mais

diferentes finalidades, podendo ter como objetivo a conscientização das pessoas

através de seus personagens ou do enredo, a figura 3 mostra diversas publicações

que Maurício de Souza possui em seu acervo apresentando esse tipo de

característica. Podendo citar os títulos2 Superendividados, o Estatuto da Criança e

do Adolescente, Cuidando do Mundo, a Educação no trânsito não tem idade e a

edição Carequinhas que divulga a campanha do Grupo de Apoio ao Adolescente e

Criança com Câncer (GRAACC), que ganhou o prêmio Leão de Ouro na maior

premiação mundial de Publicidade, o Cannes Lions além de outros prêmios por essa

iniciativa.2

2 http://turmadamonica.uol.com.br/
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Figura 3 - Capa de revistas educativas da turma da Mônica.
Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/quadrinhos/

A utilização das Histórias em Quadrinhos3 na escola é uma forma de

incentivar a leitura, ampliar o vocabulário e estimular o envolvimento do aluno com o

conteúdo de forma descontraída e divertida, sendo necessária a atuação constante

do professor para que os objetivos não se percam durante o desenvolvimento das

atividades (TANINO, 2011).

Tavares (2011) argumenta que as HQ’s contribuem para estimular a leitura e

exige do leitor habilidades de interpretar figuras e palavras simultaneamente,

resultando em um esforço intelectual na apreensão de seus significados. O uso de

HQ em sala de aula geralmente é bem recebido pela maioria dos alunos e promove

o entusiasmo pelas aulas, aumenta a motivação, estimulando a participação em

atividades propostas, aguçando a curiosidade e desenvolvendo o senso crítico.

Segundo Santos (2003), a aprendizagem informal pode ocorrer de forma

indireta paralelamente com a aprendizagem formal, propiciando dessa forma o uso

de HQ como instrumento para a aprendizagem não apenas de conceitos

específicos, mas como forma de incentivar comportamentos desejáveis em

contextos onde é possível abordar temas contextualizados. Santos enumera os

potenciais pedagógicos da utilização dos quadrinhos em sala de aula,

3 História em Quadrinhos = HQ ou HQ’s
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Assim, o potencial didático-pedagógico dos Quadrinhos envolve:
 Incentivo à leitura;
 Utilização em livros didáticos;
 Aprendizado de línguas estrangeiras;
 Discussão de temas;
 Dramatização;
 Educação popular etc.
(SANTOS, 2003, p.02)

Várias pesquisas tem sido realizadas com o propósito de verificar a

influência das HQ’s na aprendizagem de Ciências, dentre elas podemos citar o

trabalho de Fraceto et al. (2009) que teve como objetivo desenvolver uma

ferramenta para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem de Química, de tal

maneira que a abordagem dos conteúdos seja feita de uma forma diferenciada,

auxiliando os alunos a aprimorar a habilidade de abstração dos conteúdos, citado

pelo autor como uma das maiores dificuldades dos estudantes do ensino médio. Ao

elaborar o material, os autores se preocuparam em obter um material de qualidade e

de baixo custo, que apresentasse uma linguagem simples e comum aos alunos do

primeiro ano do ensino médio. A HQ foi sobre “Estrutura Atômica” e teve como foco

promover uma mudança na concepção de que a Química é uma ciência estática e

definida; consolidada através de um debate que discutiu a visão que os alunos

possuem sobre essa Ciência, podendo concluir que os alunos possuem visões

diferenciadas daquilo que é apresentado nos livros, e que a HQ se apresentou como

uma ferramenta de grande utilidade para o Ensino de Química (FRACETO et al.,

2009).

Aquino et al. (2010) propôs a elaboração de tirinhas em uma turma do

terceiro ano do ensino médio com o tema “Química dos perfumes”, e após uma

pesquisa extra classe realizada pelos alunos, foi apresentada uma atividade no qual

os alunos puderam desenvolver sua capacidade de identificar as funções orgânicas

aplicadas a diversos produtos, o que levou à etapa final que foi a criação da tirinha

realizada através de um site que permitiu a criação de uma HQ on line, chamado

Strip Generator. Os autores observaram que a tirinha promoveu o trabalho em

equipe, estimulou a sensibilidade à arte, serviu como um canal de divulgação

cientifica e permitiu exercitar a produção de textos e roteiros. Esta última

estabeleceu um diálogo com a disciplina Língua Portuguesa e Produção de Textos

muito importante, de forma que o aluno pôde aplicar seus conhecimentos a respeito
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da elaboração de diálogos e a desenvolver sua capacidade de síntese,

desenvolvendo diálogos resumidos que se vincularam com as imagens criadas para

a tirinha. Os autores concluíram que “A atividade contribui para que os alunos

participem da construção e socialização dos conhecimentos e estimula a relação

entre ciência, cotidiano e criatividade” (AQUINO et al., 2010, p.07). Uma das

histórias em quadrinhos que os alunos de Aquino et al. (2010) produziram está

exemplificada na Figura 4.

Figura 4 - Ilustração produzida pelos alunos de Aquino et al..
Fonte: AQUINO et al., 2010, p.07

O trabalho de Gnoatto et al. (2013) também é realizado na mesma linha de

pesquisa dos trabalhos já citados, os alunos do segundo ano do Ensino Médio,

pesquisaram sobre algumas “Curiosidades da Química”, que foi o tema escolhido, e

então discutiram o roteiro em grupo e decidiram sobre os personagens. Foi

observado que a proposta estimulou a criatividade dos alunos e promoveu a busca

pelas situações cotidianas que pudessem ser explicadas através de conceitos

científicos. Os autores consideraram relevante a motivação para direcionar o

interesse dos alunos em uma disciplina considerada difícil, justificando o uso de

metodologias que tornassem as aulas mais atraentes e despertassem o interesse da

turma pelos conteúdos ensinados. Gnoatto divulgou diversas ilustrações a respeito
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dos quadrinhos produzidos por seus alunos, como exemplificado na Figura 5 que

mostra a “Química do beijo”.

Figura 5 - Ilustração criada pelos alunos da 2ª série, divulgado por Gnoatto.

Assim como as HQ’s contribuem para a aprendizagem de uma forma

diferente e divertida, a utilização de narrativas também se mostrou uma opção

dinâmica e contextualizada para o ensino de Ciências. Para Ribeiro et al. (2007) a

utilização de narrativas como recurso didático é importante para variar a rotina da

sala de aula possibilitando a apresentação de temas científicos dentro de um

contexto cultural, político e social. As narrativas também podem contribuir para uma

melhor compreensão do conteúdo e para despertar o interesse do aluno, permitindo

um diálogo entre o leitor e o texto, exigindo habilidades de interpretação e

articulação com a linguagem comum e científica, tão importantes na vida de um

cidadão.

A estratégia escolhida para esta pesquisa foi a elaboração de uma narrativa

na qual os personagens vivenciassem situações do cotidiano abordando conteúdos

de Química, neste caso, a Estequiometria. Estudos Literários (RIBEIRO ET AL.,

2007; GANCHO, 2004) indicam que as narrativas mais comuns são o romance, a

novela, o conto e a crônica, estruturada pelos elementos enredo, personagens,

tempo, espaço e narrador. A narrativa é uma das formas de expressão onde o

homem apresenta suas ideias, descreve o mundo à sua volta e tem certa liberdade

para expor seus pensamentos; configurando numa boa narrativa aquela que lança
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mão de exageros óbvios e contradições, com a finalidade de alcançar seus

significados e como forma de tornar o texto mais atrativo para o leitor.

A principal propriedade de uma narrativa é a sequencialidade, onde eventos

cronológicos envolvendo personagens reais ou imaginários são vivenciados. A

narrativa pode ser utilizada como recurso didático facilitador da aprendizagem, no

momento em que os personagens adquirem vida através dos diálogos e passam a

interagir entre si, os conteúdos apresentados no material passam a ser explicados

de uma forma dinâmica proporcionando uma aprendizagem através de situações

contextualizadas. A Figura 6 apresenta a estrutura de uma narrativa,

Figura 6 - Elementos que constituem uma narrativa
Fonte: http://dc363.4shared.com/doc/4oCm06OK/preview.html

Conforme Cunha (1997), a narração do conhecimento promove a

compreensão da realidade através de textos que explicam a vida. A utilização de

narrativas é fortemente formativo, pois sua contribuição para a compreensão de

fenômenos e seus limites muitas vezes é mais forte que a linguagem oral.

Elementos básicos que compõem a narração

1) Tempo cronológico
psicológico

2) Espaço lugar em que se passa a ação

3) Ação sucessão de fatos

4) Personagem(ns) define(m)-se física e psicologicamente pela descrição

5) Foco Narrativo
de terceira pessoa narrador onisciente (tudo sabe)

narrador-observador (só vê)

primeira pessoa narrador-personagem (participa)

6) Discursos direto (fala da personagem)
indireto (o narrador traduz a fala da personagem)
indireto livre (fusão da fala do autor e da personagem)
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1.6. Dificuldades de ensino-aprendizagem em Estequiometria

A Estequiometria teve sua história iniciada no século XVIII a partir da

definição atribuída a um discípulo do filósofo Immanuel Kant que acreditava que

todas as Ciências eram derivadas da Matemática, foi então que Jeremias Benjamim

Ritcher criou a nomenclatura  de origem grega sendo stoincheon equivalente à

palavra elemento e metron equivalente à palavra medida, que traduzindo fica “a

medida de elementos”. Estequiometria é o estudo das relações Químicas baseadas

nas Leis Ponderais, que englobam a Lei da Conservação das Massas enunciada por

Lavoisier, a Lei das Proporções Constantes proposta por Proust e pela Lei

Volumétrica deduzida por Gay-Lussac (COSTA E ZORZI, 2008; DRESSLER E

ROBAINA, 2012).

Segundo Brady e Humiston (2008), para se conhecer os aspectos

quantitativos de um fenômeno químico a nível microscópio é necessário ter

conhecimentos a respeito das proporções existentes entre os elementos que

compõem as substâncias envolvidas na reação. Para isto, é necessário conhecer a

respeito da definição de mol e do Número de Avogadro4. Os autores comparam o

NA com o conhecimento de dúzia que sabemos ser correspondente a 12 unidades

de qualquer coisa (objetos, animais, plantas, etc.). Assim como a dúzia o NA

corresponde a um número que chamamos de mol, podendo assim dizer que o mol é

“a dúzia” da Química (BRADY E HUMISTON; 2008).

Brady e Humiston (2008) introduzem o conceito de Estequiometria a partir

das explicações sobre mol e NA, considerando-os como a base para a compreensão

das relações estequiométricas. Os autores inserem as relações através de cálculos

de número de mol e suas respectivas massas, relacionando com as fórmulas

Químicas correspondentes.

Outro conhecimento que deve ser de domínio para o estudante de

Estequiometria, é o balanceamento de equações Químicas. Para Chang (2006),

após o estudo de massas atômicas e moleculares deve-se compreender o que

ocorre com átomos e moléculas em uma reação Química, para isto é necessário

conhecer a respeito das equações Químicas. Qualitativamente uma equação

4 NÚMERO DE AVOGADRO será sempre referido através da sigla NA.
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Química descreve quais são os reagentes e produtos de uma reação. Para fornecer

informações quantitativas a equação deve estar balanceada, e só então pode

especificar as relações numéricas referentes às quantidades de reagentes e

produtos (CHANG, 2006; RUSSEL, 2008).

Para poderem se comunicar a respeito de reações químicas, os químicos
estabeleceram uma forma-padrão de representá-Ias usando equações
químicas, Uma equação química baseia-se no uso de símbolos químicos
para mostrar o que acontece durante uma reação química (CHANG, 2006;
p. 71)

A Estequiometria é considerada como um dos temas que os alunos mais

apresentam dificuldades de aprendizagem, se tornando alvo de várias pesquisas

nesse sentido (SANTOS, L E SILVA, 2013; VERONEZ E PIAZZA, 2007; MIGLIATO,

2005). Santos e Silva (2014) ressaltam que o estudo da Química envolve a

compreensão de transformações a nível macroscópico e a nível microscópico, o que

requer a utilização de modelos que são capazes de explicar esses fenômenos que

ocorrem na natureza, utilizando uma linguagem simbólica específica para essa

Ciência.

(...) o campo que lida com as relações quantitativas das transformações
químicas que estão implícitas nas fórmulas e nas equações químicas. Estas
últimas são expressões simbólicas para as relações quantitativas a nível
macroscópico e submicroscópico. Em outras palavras, para aprender
estequiometria é necessário compreender a representação das
transformações químicas em seus três níveis: descritivo e funcional
(macroscópico); simbólico (representacional); explicativo (submicroscópico)
(SANTOS & SILVA, 2014, p.134).

As pesquisas nos mostram que os alunos apresentam equívocos ao

verbalizar conceitos estequiométricos, e indicam como causas a dificuldade de

abstração, dificuldades para transitar entre as linguagens de representação da

matéria; a Constante de Avogadro; confusão entre mol/ Constante de Avogadro/

Massa Molar e as dificuldades com as relações matemáticas e seus cálculos. As

dificuldades de interpretação também são recorrentes, apontadas como o resultado

da incompreensão de que o rearranjo dos átomos é o produto de uma transformação

Química fundamentada na Lei de conservação das massas, prejudicando o

entendimento sobre o balanceamento químico e afetando o raciocínio sobre as

relações estequiométricas (VERONEZ & PIAZZA, 2007).
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A Estequiometria é um conteúdo complexo e, portanto, sua abordagem

exige dedicação, reflexão e observação contínua do desempenho do aluno. Exige

também uma metodologia adequada, que deve ser interessante, clara, abrangente e

principalmente motivadora, para despertar o aluno para a aprendizagem. A

aprendizagem só ocorre se o aluno demonstrar vontade para aprender, e essa

vontade pode ser estimulada através estratégias que motivam e incentivam a

interação do aluno com o conteúdo abordado nas aulas. Os autores Dressler e

Robaina (2012) fazem uma relação entre o interesse da aprendizagem com o

material de aprendizagem dizendo que,

O despertar do aluno, juntamente com a motivação para aprender é
associada aos recursos e métodos utilizados para isso, fazendo com que
haja uma necessidade de diversificar a metodologia de ensino, visando,
principalmente, abordagens práticas e dinâmicas (DRESSLER E ROBAINA,
p.2, 2012).

Deve haver uma preocupação constante por parte do professor em

relacionar o conteúdo com o cotidiano do aluno, para que ele tenha condições de

compreender o significado dos conceitos e a relação com sua realidade e o meio em

que está inserido. Caso essa compreensão não ocorra, a aprendizagem pode ser

meramente mecânica se tornando simplesmente uma reprodução automática de

palavras que não possuam significado algum para o aluno (DRESSLER E

ROBAINA, 2012).

Dessa forma este trabalho pretende contribuir com a construção de um

recurso didático que ofereça ao professor a possibilidade de ensinar Estequiometria

em um ambiente descontraído e motivador. Permitindo a utilização de recursos

auxiliares que enriqueçam a aula e despertam a curiosidade do aluno em relação ao

conteúdo.

1.7. Avaliação da aprendizagem

A avaliação está presente em nosso dia-a-dia em diversas situações, seja

ela formalmente através de análises de dados que norteiam decisões importantes,

ou seja, informalmente ao escolher um filme ou o sabor de um sorvete (CHUEIRI,

2008).
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Segundo Frias e Takahashi (2002), a palavra avaliar é originário do latim e

significa “dar valor a”, entretanto o termo avaliação é expresso no sentido de atribuir

valor ou qualidade a algo ou alguém. Portanto, avaliar é um processo que envolve

vários fatores e pode influenciar significativamente na formação do indivíduo e na

sua percepção sobre a importância que determinados conceitos possuem para sua

vida.

Existe uma preocupação em promover uma avaliação que seja adequada

aos modelos didáticos e às exigências curriculares sociais, de forma a evitar que o

processo avaliativo possa determinar o processo educativo. Tacoshi e Fernandez

(2009) afirmam que a avaliação deve ser elaborada de forma planejada e integrada,

tal que esta não possa ditar a elaboração da grade curricular. Percebe-se que a

organização do processo avaliativo pode fornecer informações que permitam uma

formação conceitual errônea por parte dos alunos a respeito da avaliação. O

pensamento dos alunos sobre a aprendizagem de Ciência depende da forma como

o professor os avalia, podendo apresentar um comportamento influenciado pelo que

é pedido na avaliação e não naquilo que é ensinado em sala de aula. Os autores

destacam que os alunos só consideram importante aquilo que é avaliado, o que nos

faz refletir sobre todo o processo de ensino-aprendizagem (TACOSHI E

FERNANDEZ, 2009).

Avaliar o processo de ensino-aprendizagem é complexo e demanda uma

análise contínua dos seus resultados, do seu uso e das suas funções. Tachoshi e

Fernandez (2009) dividem a avaliação em três etapas: coleta de informações,

análise das informações, emissão de juízo e tomada de decisões. E a classificam

quanto às suas funções, que são Pedagógicas e Sociais. As funções Pedagógicas

regulam a aprendizagem permitindo uma interferência na qualidade das práticas

educativas realizadas pelo professor e no comportamento do aluno em relação à sua

formação. As funções Sociais procuram qualificar, certificar, tornar público o

resultado final numa forma de prestar contas à sociedade.

Tachoshi e Fernandez (2009) também classificam a avaliação quanto ao

momento em que ela é aplicada podendo ser no início, durante e no final do

processo. Ausubel (MOREIRA, 2008) afirma que o conhecimento prévio do aluno

sobre determinado assunto é um dos fatores mais importantes da aprendizagem e
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deve ser verificado antes de iniciar a abordagem de conteúdos, de forma que esse

conhecimento sirva de base para o planejamento das aulas. Essa avaliação inicial

do processo é relevante para uma aprendizagem significativa e reafirma o princípio

de que o processo avaliativo deve ser constante e paralelo ao ensino.

A avaliação ao longo do processo busca detectar os obstáculos de

aprendizagem e oferece dados para a tomada de decisões que possam proporcionar

melhoria na qualidade do ensino e na elaboração de estratégias que possam

contribuir para uma aprendizagem significativa. Já a avaliação no final do processo

busca identificar os conhecimentos aprendidos e determinar a qualidade do ensino,

oferecendo subsídios para a tomada de decisão que promova a melhoria da

aprendizagem (TACOSHI E FERNANDEZ, 2009).

Do ponto de vista construtivista, a avaliação é um instrumento à disposição

da aprendizagem que se tornou um aliado no desenvolvimento das atividades do

professor e no desempenho escolar do aluno. É importante que o estudante

reconheça suas dificuldades e limitações para que sua formação ocorra de forma

saudável e construtiva, para isto, a auto avaliação se torna uma ferramenta

essencial, podendo ocorrer em conjunto com a avaliação em equipe (TACOSHI E

FERNANDEZ, 2009).

Outro fator que deve ser considerado na elaboração de uma avaliação são

as questões selecionadas para este fim. Elas devem apresentar a essência dos

fenômenos estudados, representando significativamente o conteúdo que se deseja

avaliar, apresentando qualidade e com níveis de dificuldades graduais (TACOSHI E

FERNANDEZ, 2009).

A avaliação é realizada pelo professor, por isso ela sofre influências da

interpretação pessoal do profissional que realiza a avaliação, que analisa e atribui

significados para os conceitos apresentados pelos alunos. A nota se torna o

indicador para medição da aprendizagem e a prova se configura no principal

instrumento de avaliação. Para a recuperação de alunos que não alcançaram as

notas desejadas, todo o processo é repetido se configurando numa avaliação

mecânica constituída por exercícios que exigem a memória e a reprodução de

palavras pronunciadas pelo professor durante as aulas, com o específico objetivo de

aumentar a nota (CHUEIRI,2008; GALVÃO, 2013; MOREIRA, 2005).
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É importante repensar essa forma tradicional de avaliar e considerar

questões que ultrapassam a sistemática de atribuição de notas, buscando a

contrução da autocrítica e adquirindo uma postura que ultrapassa a valorização de

testes e da reprodução mecânica em provas. Galvão (2013) afirma que apesar da

avaliação se apresentar de uma forma mais tradicional, existe uma preocupação em

se realizar uma avaliação direcionada para a qualidade da aprendizagem.

Educadores propõe identificar os conhecimentos prévios que possam se tornar uma

referência para o planejamento das aulas e para o acompanhamento de mudanças

conceituais ao longo do processo.

Galvão (2013) também aborda a avaliação formativa, definido por um

processo contínuo que acompanha toda a aprendizagem, com o objetivo de

identificar as dificuldades e melhorar a qualidade do ensino, orientando o aluno em

todas as etapas da sua formação. Avaliar vai além de comprovar que algo foi

aprendido, envolve a constatação do progresso que aluno alcançou, considerando

todas as dificuldades enfrentadas durante o percurso. A avaliação deve ser um

procedimento diagnóstico que utiliza todas as informações a respeito do estágio de

aprendizagem que o aluno se encontra, de forma a coletar dados que proporcionam

a tomada de decisões que contribuam para aperfeiçoar a forma de ensinar e reduzir

as dificuldades do aluno de uma forma mais individualizada quanto possível. As

manifestações que os alunos apresentam em sala são importantes nesse momento,

por refletir o real sentimento a respeito do processo de ensino-aprendizagem e

fornecer informações valiosas e significativas a respeito do progresso na construção

do conhecimento.

Sabemos que existem dificuldades em avaliar formativamente devido ao

contexto escolar onde os professores possuem grande quantidade de conteúdos

para lecionar e aulas insuficientes para realizar todo o trabalho. Entretanto, o esforço

pode ser recompensado com resultados positivos na formação do indivíduo, onde o

professor busca realizar uma avaliação que não seja totalmente baseada em notas.

A experiência relatada por Galvão (2013) comprova a possibilidade de se realizar

uma avaliação formativa, ao acompanhar três professoras do Ensino Médio em três

escolas localizadas na cidade de Londrina no estado do Paraná. As três professoras

apresentaram um trabalho onde a avaliação buscava informações sobre as
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dificuldades dos alunos e essas informações geravam ações que atingiam

diretamente na raiz do erro conceitual que o aluno apresentava.

Foi pensando nesse sentido que para avaliar a aprendizagem promovida

através da utilização de Aulas Especiais de Química foi planejado coletar

informações desde o início da aplicação deste recurso em sala de aula. As

avaliações ocorreram durante o processo de ensino aprendizagem, buscando

orientar e acompanhar o aluno em seu desenvolvimento de aprendizagem em

Estequiometria.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A visão clássica da aprendizagem significativa proposta por David Ausubel

pode ser resumida segundo Moreira (2009) a um princípio fundamental, no qual o

conhecimento que o aluno já possui a respeito de determinado assunto é

considerado, isoladamente, o fator que mais influencia a aprendizagem. Esse

conhecimento prévio que o aluno detém, é chamado por Ausubel de subsunçor, e

está organizado em uma estrutura cognitiva, ordenado em níveis e sequencias de

conteúdos, que podem ser acessados quando o pensamento realiza uma conexão

entre o novo conhecimento e o anterior (PELIZZARI et al., 2002; TAVARES, 2005).

O professor deve averiguar aquilo que o aluno já sabe, de tal forma que

proporcione condições de elaborar um plano de estudos a partir dessas informações

permitindo uma aprendizagem que tenha significado para o aprendiz. Isso exige que

a nova informação encontre uma âncora na estrutura cognitiva do aluno; ocorrendo

interações progressivas entre o conhecimento prévio e as novas informações

fornecidas (MOREIRA, 2008). O subsunçor serve de ponte entre aquilo que o aluno

já conhece e aquilo que se deseja ensinar, propiciando uma conexão sólida entre o

novo e o antigo, que resultam em um desenvolvimento cognitivo realizado através

da progressão de um conhecimento para o outro, culminando numa posterior

transformação em um saber completamente novo, que substitui totalmente o

conhecimento anterior. Segundo Moreira (2008),

Os organizadores prévios são materiais introdutórios apresentados antes do
material de aprendizagem em si. Contrariamente a sumários que são, de
um modo geral, apresentados ao mesmo nível de abstração, generalidade e
abrangência, simplesmente destacando certos aspectos do assunto,
organizadores são apresentados em nível mais alto de abstração,
generalidade e inclusividade (MOREIRA, 2008, p. 2).

Na aprendizagem significativa os organizadores prévios têm grande

importância no processo de construção do conhecimento na estrutura cognitiva, mas

não se restringe a eles, se tornando necessário que haja modificações nas

características do antigo saber, em um processo de interação com o novo de forma

a incorporá-lo em seu pensamento, aperfeiçoando e completando o antigo, para que

haja uma transformação completa no final do processo de aprendizagem onde o
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antigo seja totalmente modificado pelo novo. Diante da possibilidade da inexistência

de subsunçores, deve ser elaborado um material organizador apresentando os

conceitos prévios que precisam ser instalados em sua estrutura cognitiva vinculando

as ideias com conhecimentos prévios de outras áreas para que a “âncora”

inexistente seja construída proporcionando os conhecimentos prévios necessários

para a compreensão do novo conteúdo, estabelecendo assim os princípios básicos

para uma aprendizagem significativa. Os organizadores prévios não devem ser

confundidos com simples comparações introdutórias, pois possuem características

próprias como as citadas por Moreira (2008),

(...) organizadores, devem:
1 – identificar o conteúdo relevante na estrutura cognitiva e explicar a
relevância desse conteúdo para a aprendizagem do novo material;
2 – dar uma visão geral do material em um nível mais alto de abstração,
salientando as relações importantes;
3 – prover elementos organizacionais inclusivos que levem em
consideração, mais eficientemente, e ponham em melhor destaque o
conteúdo específico do novo material, ou seja, prover um contexto
ideacional que possa ser usado para assimilar significativamente novos
conhecimentos (MOREIRA, 2008, p. 3).

É importante saber identificar quais os organizadores prévios podem ser

usados para cada tipo de assunto, podendo ser uma imagem, símbolo ou conceitos

que já existam no pensamento do aluno de forma consistente, propiciando a

possibilidade de relacionar o material com aquilo que ele já sabe, sendo assim um

material que consiga realizar essa relação do novo com o antigo, pode ser

considerado um material potencialmente significativo. A natureza do material deve

ser constituída de significados lógicos que tenham alguma relação com algo que o

aluno conhece, correlacionando com os subsunçores específicos que o aluno possui

a respeito do assunto.

Os subsunçores são desenvolvidos gradativamente durante a formação do

indivíduo, iniciando na sua infância a partir das descobertas a respeito das pequenas

coisas que estão à sua volta, no momento em que o indivíduo começa a diferenciar

os objetos dos seres vivos, por exemplo, desenvolve-se a percepção de diferenças

entre as coisas que o cerca, identificando que o cão late, o gato mia e que os

objetos são inanimados, portanto não emitem sons ou movimentos; sendo então,

capaz de classificar seres vivos pela sua forma ou pelos sons que emitem,
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formulando conceitos e padrões a respeito daquilo que a rodeia, reformulando-os

constantemente durante toda sua vida. Portanto a aprendizagem significativa só

ocorre quando há uma interação entre os subsunçores e o novo saber, com

consequente percepção sobre o significado dos conceitos, conseguindo distinguir

suas características de forma clara, evidenciado através das respostas formuladas

com base em conceitos bem estruturados e argumentos articulados através de uma

linguagem científica apropriada. Essas evidências que caracterizam a ocorrência da

aprendizagem significativa devem ser coletadas através de questões formuladas de

forma diferente daquela que o aluno está habituado em sala de aula, solicitando a

resolução de problemas pertinentes ao assunto que permitam avaliar o real

aprendizado, evitando que o aluno tenha condições de simular uma aprendizagem

significativa (TAVARES, 2005; MOREIRA, 2002).

Para uma aprendizagem significativa, o material didático também deve ser

potencialmente significativo oferecendo elementos que proporcionam uma

aprendizagem duradoura. Souza (2007) define recursos didáticos como todo

material que serve de auxílio para o ensino, estimulando o aluno à pesquisa e à

busca por novos conhecimentos. Os materiais didáticos servem como ferramentas

para a construção do saber, sendo importante não apenas o material em si, mas as

discussões e reflexões a respeito do tema estudado. Para a formação de um

cidadão reflexivo e crítico é necessário uma interação professor-aluno que

proporciona um ambiente favorável ao aprendizado, com aulas organizadas e

direcionadas, sem a valorização excessiva do material, sabendo que

Temos que saber que os recursos didáticos devem servir apenas como
mediadores neste processo, como algo que aproxime professor, aluno,
conhecimento, respeitando as suas devidas proporções e sendo utilizados
em momentos específicos (SOUZA, 2007, p.113).

O papel do professor é muito importante para que os recursos possam

alcançar seus objetivos, elaborando um planejamento de aula, agindo com

criatividade e senso crítico, buscando novas técnicas de ensino e se preparar para

situações adversas que possam interferir no seu trabalho, com o objetivo de

proporcionar uma aprendizagem realmente significativa para seu aluno.
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3. METODOLOGIA

Analisando o perfil dos alunos do Ensino Médio através da fala de vários

professores de Química experientes, senti-me incomodada pelas diversas

dificuldades existentes no processo de ensino aprendizagem de seus conteúdos.

Professores com dificuldades de despertar o interesse dos alunos e alunos inquietos

com aulas enfadonhas e sem sentido para eles. Segundo Santos, A et.al (2013), as

dificuldades de aprendizagem em Química se deve a cinco fatores principais, que

são:

 a ausência de base matemática,
 a complexidade dos conteúdos,
 a metodologia dos professores,
 o déficit de atenção e
 as dificuldades de interpretação.

As dificuldades de aprendizagem que os alunos apresentam em Química,

podem ser amenizadas através da elaboração de um material didático que funcione

como um organizador prévio e exerça o papel de estimular a curiosidade do aluno.

Assim, a consequente aplicação deste material, auxilia o professor na proposição de

questões que instiguem a resolução de problemas no qual o aluno possa

desenvolver seu raciocínio e compreender as relações entre a Química e as

atividades cotidianas inseridas na Sociedade. De acordo com Santos, A. et.al (2013)

um ensino contextualizado pode ser um facilitador na construção do conhecimento

científico e no processo de formação de um cidadão, onde seja possível uma

discussão sobre o papel da Química na sociedade.

Para que as os recursos didáticos funcionem é preciso que o aluno tenha

vontade de aprender, o que nem sempre ocorre. No entretanto essa vontade pode

ser estimulada através de estratégias que provoquem o interesse do aluno. A

motivação tem sido apontada como um dos principais fatores para o sucesso

escolar, pois o aluno motivado se envolve no processo de aprendizagem, aceita se

engajar nas tarefas propostas e não desanima com novos desafios (LOURENÇO e

PAIVA, 2010).

A narrativa elaborada neste trabalho propõe ensinar Estequiometria através

de dois personagens que foram criados para este fim, os quais vivenciam situações
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cotidianas que ilustram o conteúdo de tal forma que o aluno possa compreender o

assunto visualizando momentos comuns do seu dia-a-dia. O material elaborado

recebeu o nome de “Aulas Especiais de Química” com o título “Desvendando o

mundo da Estequiometria”

As “Aulas Especiais de Química” (AEQ) tem como objetivo proporcionar uma

aprendizagem significativa através da motivação estabelecida por um material

diferenciado buscando transformar as aulas em momentos agradáveis e

descontraídos, onde o aluno possa aprender de uma maneira diferente da forma

tradicional. O objetivo é atrair o interesse do aluno para facilitar a aprendizagem do

conteúdo escolhido que é considerado difícil, por envolver não apenas os conceitos

químicos, como também conhecimentos matemáticos. A Figura 7, retirada da

introdução das AEQ, mostra a apresentação do personagem Rutherfórdio.

.

Figura 7- Trecho retirado da apresentação da narrativa.

A escolha por contar histórias fictícias a respeito de dois adolescentes se

deu pelo desejo de criar personagens próximos ao cotidiano dos alunos vivendo

realidade semelhante, com as mesmas angústias e dificuldades. Assim, buscou-se

aulas mais interessantes e criativas no intuito de promover uma participação mais

ativa e possivelmente diminuir as dificuldades que os alunos apresentam em

Química. É através da motivação que o aluno encontra razões para aprender e

buscar mais conhecimento a respeito do conteúdo estudado, pois a mesma tem sido

considerada como fator de extrema importância para uma aprendizagem efetiva,

Olá turma, meu nome é
Rutherfórdio e o assunto de hoje
será abordado por mim e minha
amiga Nitrilla.

Vocês irão nos acompanhar
em nossas aventuras na descoberta
de coisas novas e na resolução de
problemas.
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uma vez que impele o ser humano a executar alguma tarefa com o objetivo de

alcançar as metas desejadas (LOURENÇO & PAIVA, 2010).

Para a construção do roteiro das histórias contou-se com a imaginação e

com as referências de livros lidos por esta autora em sua própria adolescência,

como livros da Série Vagalume da editora Ática como por exemplo, “O rapto do

garoto de ouro” e “Açúcar amargo” entre outros5. A criação das histórias teve como

foco as situações cotidianas vivenciadas em um ambiente predominantemente

escolar, justificando a abordagem dos conteúdos específicos à Estequiometria.

O tema Estequiometria foi escolhido devido às dificuldades que os alunos

apresentam nesse conteúdo, e também pela sua importância no dia a dia, na

indústria e para o estudo de Química de uma maneira geral. Para a aplicação dos

cálculos estequiométricos faz-se necessário a compreensão dos conceitos da Lei da

Conservação da Massa enunciada por Lavoisier, da Lei das Proporções Constantes

enunciada por Proust e da Lei Volumétrica enunciada por Gay-Lussac. Para a

elaboração da narrativa, foi realizada uma coleta de dados que buscava informações

sobre os conhecimentos prévios que os alunos possuíam a respeito de

Estequiometria.

As AEQ6 serão constituídas de fascículos que abordarão temas específicos

de Química estudados no Ensino Médio. Entretanto, para este trabalho realizamos a

elaboração e a aplicação apenas do conteúdo de Estequiometria apresentado com o

título “Desvendando o Mundo da Estequiometria”. O fascículo DME7 foi dividido em

cinco partes:

PARTE I – Lei da Conservação da Massa;

PARTE II – Lei das Proporções Constantes;

PARTE III– Lei Volumétrica;

PARTE IV – Relações envolvendo grandezas Químicas;

PARTE V – Propostas de cálculos químicos.

5 Para saber mais sobre os livros da coleção Vagalume acesse:
http://www.atica.com.br/SitePages/Colecao.aspx?cdColecao=393 ou
http://pausadramatica.com.br/2013/11/19/algumas-curiosidades-sobre-a-colecao-vaga-lume/
6 AEQ: Aulas Especiais de Química
7 DME: Desvendando o Mundo da Estequiometria.
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A proposta de ensinar Química através de diálogos procurou não apenas

apresentar uma história recheada de conteúdos, mas promover uma interação

instantânea entre os alunos e o conhecimento ensinado através dos personagens.

Isto significa que o conteúdo era apresentado e os alunos eram incentivados a

raciocinar com base no que acabaram de aprender. Para isso alguns problemas

eram apresentados para o aluno resolver, aplicando o conhecimento a respeito da

teoria estudada. Na Figura 8 aparece um trecho de exercício envolvendo cálculo

estequiométrico, recortado da página 10 das AEQ,

Figura 8 - Exercício sobre cálculo estequiométrico

Os exercícios foram destacados do texto através da utilização de um

símbolo composto por um asterisco (*), um número e uma letra, que foram utilizados

para identificar cada atividade. O aluno resolve o problema em seu caderno e

imediatamente ocorre a correção no quadro, com o objetivo de reduzir as dúvidas

que possam existir sobre aquele problema.

O projeto foi desenvolvido em um Colégio de Aplicação localizado na cidade

do Rio de Janeiro nas três únicas turmas de segundo ano que existiam em 2013,

com cerca de 90 alunos, no qual a autora foi regente de turma neste período. Todo o

processo de ensino de Estequiometria contou apenas com o recurso didático

elaborado e o quadro, não sendo utilizado qualquer outro tipo de recurso auxiliar. A
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aplicação da narrativa ocorreu durante um mês, com carga horária de três aulas por

semana com duração de 50 min cada.

O colégio trabalha com uma proposta de ensino que desenvolve nos alunos

uma postura crítica mediante as situações propostas em sala de aula. Os alunos são

pró-ativos e mantém uma relação de livre diálogo com a coordenação e

Departamentos Pedagógicos. Cada disciplina está vinculada a uma coordenação

pedagógica específica que analisa todo o material trabalhado em sala de aula,

sendo que todos os módulos, listas de exercícios, trabalhos e avaliações passam

por uma aprovação da coordenação pedagógica. Dessa forma, o projeto

desenvolvido contou com o apoio e o aval da coordenação pedagógica da escola.

As turmas que participaram da aplicação dessa metodologia são compostas

por alunos entre 14 e 16 anos, apresentando níveis sociais diversificados. Por ser

um colégio de aplicação, o nível de maturidade dos alunos em relação a vários

assuntos correntes na mídia e estudados em sala, é maior que o esperado;

apresentando argumentos consistentes durante debates e não se intimidando

quando são solicitadas opiniões, participando ativamente das atividades propostas,

seja de forma positiva ou negativa em relação à maneira que a atividade está sendo

conduzida.

Esta pesquisa é classificada como Pesquisa Participante, segundo Silva e

Menezes (2005) essa classificação define a pesquisa como aquela que se

desenvolve a partir da interação entre investigador e os participantes da pesquisa.

Este trabalho contou com as seguintes etapas:

Etapa I – Construção dos personagens

Etapa II – Aplicação e discussão do material em sala

Etapa III – Avaliação da aprendizagem



45

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Etapa I – Construção dos personagens

Para a construção dos personagens concluiu ser importante a participação

dos alunos, valorizando o processo interativo em sala de aula para que eles se

percebessem como parte do processo e também para que pudessem sentir maior

liberdade em opinar, compreendendo que a metodologia é desenvolvida para

facilitar a aprendizagem, e ninguém melhor do que eles para contribuir para a

melhoria desse processo.

Segundo LÜCK (1998), a participação de estudantes no processo de ensino-

aprendizagem constitui no exercício de interferir e influenciar a dinâmica e os

resultados dessa atividade. Essa participação vai além da tomada de decisões e

consiste em um movimento interativo de liberdade construtiva de superação das

dificuldades e fortalecimento das relações sociais. Assim, foi muito importante a

participação dos alunos na construção dos personagens porque foi possível

identificar a receptividade dos alunos com relação à dinâmica de aulas

diferenciadas, e também coletar dados sobre o que era esperado por eles em

relação à história. Nessa etapa demonstraram um grande entusiasmo e houve

muitos questionamentos sobre como se daria a aprendizagem utilizando narrativas.

Durante a votação um dos alunos se voluntariou para realizar os desenhos, que

estão expostos na figura 9, e foi criando as imagens concomitantemente com a

votação, enquanto os alunos decidiam sobre as características, opinavam também

no desenho do aluno.

Os estudantes puderam votar as seguintes características:

 o sexo de cada personagem,

 cor do cabelo, olhos e pele;

 características físicas: gordo, magro, alto, baixo;

 nomes, etc.

Essa seleção foi possível de ser realizada apenas na Turma 3, devido às

atividades que aconteceram na, impossibilitando o uso de aulas posteriores devido
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ao calendário rigoroso da escola que havia finalizado uma greve recentemente. As

outras turmas receberam os personagens selecionados e tiveram a oportunidade de

votar apenas nos nomes dos personagens que se tornaram Rutherfórdio e Nitrilla.

Os personagens são dois amigos que estudam em uma mesma classe, onde o

personagem masculino é considerado um “nerd”8, e Nitrilla é a amiga que apresenta

dificuldades de aprendizagem e  nutre um sentimento por Rutherfórdio.

O resultado final das características dos personagens após a votação, os

desenhos são apresentados na Figura 9 e foram elaborados por Daniel Lucena,

aluno da Turma 3,

Figura 9 – Personagens desenhados por Daniel Pereira aluno da Turma 3.

8 palavra que define pessoas dedicadas demasiadamente em estudar, deixando de lado atividades
mais populares a pessoas de sua idade, o que os torna essas pessoas com dificuldades de
relacionamento e impopulares em grupos sociais de sua faixa etária

RUTHERFÓRDIO

Sexo: Masculino
Idade:     16 anos
Cabelos: Castanhos
Olhos: Pretos
Pele: pardo
Estatura: baixa
Aluno: N.E.R.D

NITRILLA

Sexo: Feminino
Idade: 16 anos
Cabelos: Loiros
Olhos: Verdes
Pele: branca
Estatura: alta
Aluna: apaixonada por

Rutherfórdio
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4.2. Etapa II – Aplicação do material e discussão em sala

Após a seleção das características dos personagens iniciaram-se as aulas

teóricas utilizando as AEQ e os exercícios nele propostos, sempre observando e

anotando as opiniões dos alunos sobre as aulas e sobre as AEQ, com o objetivo de

aperfeiçoá-lo através das opiniões coletadas durante as aulas, e que serão expostas

mais adiante.

Na primeira aula foi trabalhado os conceitos da Lei de Lavoisier

correspondente á Parte I das AEQ. Ao receberam uma cópia do material, foi

explicado que:

 as aulas seriam guiadas pelas aventuras de Rutherfórdio e Nitrilla;

 dois colegas voluntários deveriam ler os diálogos em voz alta para toda a turma

acompanhar;

 os exercícios estavam identificados com um asterisco (*) seguido de um número

e uma letra;

 a leitura deveria ser interrompida sempre que aparecesse algum problema

proposto pelos personagens;

 a resolução dos exercícios deveriam ser anotadas no caderno;

 após a resolução dos problemas um aluno seria selecionado para ir ao quadro

resolver o mesmo exercício sem auxílio do caderno.
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Na Figura 10 segue um trecho da segunda atividade da Parte I:

Figura 10 – Segunda atividade de Estequiometria

As três turmas de segundo ano existentes na escola receberam a nova

metodologia. Como cada turma apresenta características distintas, elas interagiram

de forma diferente com o material. Baseado em informações coletadas pelos

profissionais de psicologia e pedagogia do Departamento Pedagógico do colégio, foi

elaborada uma breve descrição do perfil de cada turma:

Turma 1

É considerada pelos professores a turma mais difícil do segundo ano, devido

à indisciplina e agitação dos alunos, são mais infantis, portanto suas brincadeiras em

sala são despropositadas e sem momento específico para ocorrer, podendo

acontecer a qualquer período da aula. Há um aluno que chamaremos de aluno A,
que deve ser destacado devido à sua facilidade de conduzir a turma à conversação

e à brincadeiras de maior impacto, porém não o considero o líder por que os alunos

são agitados mesmo quando esse aluno não se encontra presente, a sua presença

apenas instiga brincadeiras inapropriadas e tumulto devido à sua jocosidade. Diante

desse cenário, existe uma dificuldade enorme de se fazer ouvir e conseguir a

atenção da turma para se concentrar no conteúdo. Apesar desse comportamento

infantil a turma é bastante participativa e responde satisfatoriamente aos estímulos

Que bom, conseguimos calcular! Agora

precisamos ir até a loja comprar a base de glicerina,

porém a loja só vende de meio em meio quilo, como

não queremos que haja sobras de material

precisamos calcular a quantidade de sabonetes que

serão produzidos a partir dessa quantidade vendida

pela loja. Ajude-nos a encontrar essa quantidade de

sabonetes produzidos*1B
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provocados pelo professor, debatem os temas e defendem com fervor as suas

opiniões e são bem receptivos a novas metodologias.

Turma 2

Essa turma possui características bem distintas das outras turmas, é

considerada pela maioria dos professores como uma turma apática, que não

participa ativamente nas atividades, sendo necessária muita insistência para que

correspondam aos estímulos empregados pelo professor. Apesar disso, é uma

turma formada por alunos inteligentes e calados, que não se sentem confortáveis em

expressar suas opiniões publicamente, mas respondem bem a estímulos quando

estão em seus grupos. É uma turma que cumpre suas tarefas em casa e trazem

dúvidas individualmente para serem sanadas, são estudiosos e, portanto

questionam criticamente as situações propostas. Devido aos esforços dos

professores reduziram aos poucos a timidez habilidade passaram a se expressar

melhor em público.

Turma 3

Apresenta uma grande maturidade para os temas sociais discutidos em sala,

são participativos e estudiosos, são os alunos que apresentam os melhores

resultados em avaliações internas. É uma turma composta por alunos que se

esforçam para terem rendimento escolar acima de 80%, são receptivos quanto às

novas metodologias, porém são críticos sem piedade, e não costumam esperar para

ver o resultado antes de criticar severamente, são céleres em julgar e criticar algum

tipo de iniciativa de professores que procuram inovar em suas aulas. Apesar da

maioria da turma possuir as características descritas acima, existe um grupo de

alunos que apresentam baixo rendimento, alguns devido às dificuldades cognitivas,

outros devido ao desinteresse escolar.

Devido a essa diversidade no perfil das três turmas, era de se esperar que

haveria diferentes respostas à proposta definida por esse trabalho. Durante a

exposição da nova dinâmica e da explicação sobre a forma como as aulas seriam

ministradas, houve demonstrações de entusiasmo e empolgação, significando

grande aceitação por parte dos alunos. Esse entusiasmo foi considerado um passo

importante, para que a estratégia pudesse funcionar, ou seja, a vontade que o aluno
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demonstrou em aprender foi intensificada quando se propôs a eles a nova forma de

ensino. Como preconizado por Ausubel, a motivação é apontada como um dos

principais fatores para o sucesso escolar, pois o aluno motivado se envolve no

processo de aprendizagem, aceita se engajar nas tarefas propostas e não se

desanima com novos desafios (MOREIRA, 2002).

As aulas iniciais foram recheadas de olhinhos brilhantes e uma turma

silenciosamente pronta a ouvir os diálogos lidos pelos colegas. A Parte I inicia com

as Leis Ponderais, introduzido pela descrição do experimento de Lavoisier, com o

propósito de que o aluno compreenda as premissas para a formulação da Lei da

Conservação das Massas. De forma geral as turmas foram receptivas e participaram

da novidade, executando as tarefas e demonstrando interesse pelo conteúdo

apresentado nessa diferente abordagem.

Na Turma 1, o aluno A se voluntariou para realizar a leitura, e surpreendeu

ao ler com outra entonação de voz, como se representasse um fantoche. A turma

demonstrou um sentimento positivo em relação a esse tipo de leitura, e foi a única

turma que manteve a mesma dupla de leitores até o final do conteúdo. Conforme

informado na primeira aula, os leitores dos diálogos interrompiam a leitura sempre

que os exercícios apareciam no texto, realizando uma pausa para. resolver no

caderno a atividade proposta, seja de forma individual seja em grupo com o auxílio

de outros colegas.

O objetivo era que o raciocínio a respeito do tema começasse a se

desenvolver gradativamente à medida que os conceitos fossem apresentados. As

atividades eram realizadas primeiramente no caderno, depois os alunos eram

convidados a ir ao quadro resolver a questão, auxiliados pela professora e pelos

colegas sem o auxílio das respostas. Quando havia alguma dúvida que impedia os

alunos de resolverem, a professora ia ao quadro, demonstrando o passo a passo da

resolução, de forma organizada para que o aluno compreendesse a forma de pensar

quando estivesse diante de um problema semelhante. Foi destacado que a

resolução deve ser cadenciada conforme o que se pede na questão, sempre

observando as reações envolvidas e o respectivo balanceamento das equações

Químicas. Na Figura 11 pode-se observar um exemplo de exercício abordado nos

diálogos,
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Figura 11 - Recorte da narrativa onde é trabalhado conceitos de
Estequiometria.

À medida que as aulas foram se desenvolvendo os alunos manifestaram

desânimo em relação às várias pausas realizadas durante a leitura e após a Parte III

do fascículo DME9, percebia-se um desinteresse generalizado a respeito da falta de

novidade das aulas. Nessa fase iniciou-se uma demonstração de desânimo que foi

expresso pela turma 3 a partir de uma aluna especificamente, que instigou a turma

ao sentimento expressado por ela. Antes da aluna apresentar sua opinião, ainda não

se percebia uma falta de motivação geralizada nessa turma, observou-se apenas

que três alunos mais tímidos evitavam se expressar. Porém essa aluna interrompeu

a aula e fez questão de opinar, qualificando os diálogos como infantil e chato, o que

acabou impregnando toda a turma provocando uma manifestação. Duas aulas

depois quase 90% dos alunos eram a favor da opinião da colega.

Já a turma 2 timidamente pediu uma oportunidade para que os alunos

expressassem suas opiniões dizendo que o material não atingia o objetivo de

ensinar e que para estudar em casa seria complicado devido aos intensos diálogos

9 DME: Desvendando o Mundo da Estequiometria

- Tá bom viu... eu sei que está a procura de um motivo
para passear! Mas eu topo! E já tenho uma pergunta
para você sobre aquele pipoqueiro ali. Para produzir
150 pacotes de pipoca por dia, ele gasta 1/5 do botijão
de gás com capacidade de armazenamento de
aproximadamente 31 litros de gás de cozinha (C4H10).
Qual será o volume de dióxido de carbono emitido na
produção de 150 pacotes de pipoca? *3G

C4H10(g) +    O2(g) →    CO2(g) +    H2O(g)
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que permeavam o conteúdo, dessa forma a turma solicitou que fosse apresentada

uma aula de revisão onde os conceitos estivem claros e resumidos para que a turma

pudesse assimilar melhor o conteúdo. A turma 1 foi a única que não apresentou

críticas sobre o material, se mantendo entusiasmada e até oferecendo sugestões

para a melhoria das histórias.

Porém, antes do pedido da Turma 2 ser atendido, foi aplicado um teste para

as três turmas, onde os alunos foram desafiados a resolverem algumas questões

com base no conteúdo ensinado. Este teste foi constituído por questões

semelhantes às questões apresentadas em DME, com diferentes níveis de

dificuldades.

Conforme havia sido solicitado pelos alunos, após o teste, foi ministrada uma

aula de revisão, no qual todo o conteúdo abordado por DME foi apresentado na

forma de tópicos, destacando os conceitos para facilitar o estudo individual que o

aluno realizava em casa. Dessa forma foi aplicado novos exercícios e foi concedido

a oportunidade dos alunos tirarem suas dúvidas. Nesse momento foi possível

confirmar as conclusões tiradas dos resultados do teste, apenas dois alunos em

cada turma realizaram perguntas que demonstravam alguma deficiência na

aprendizagem, o restante demonstrou grande domínio sobre os conteúdos que

foram abordados. Considerando o nível de dificuldade do tema e as reclamações a

respeito das aulas utilizando a narrativa, observou-se que os objetivos foram

atingidos em detrimento da opinião dos alunos.

Entretanto, na tentativa de resgatar o interesse dos alunos e também de

testar algumas ideias, foi elaborada uma lista de exercícios no formato de histórias

com personagens, que constituiu Parte V do fascículo DME, e recebeu o nome de

Propostas de Cálculos Químicos. Esse capítulo das AEQ apresentou fatos sobre os

personagens que estavam previstos para ocorrer em fascículos futuros. Assim, a

história foi acelerada devido ao desinteresse demonstrado pela narrativa. Nesse

capítulo, foram apresentados novos elementos no enredo para verificar se essas

mudanças atrairiam novamente o interesse dos estudantes.

A Parte V é constituída por exercícios que foram elaborados para serem

resolvidos em grupos, resultando em aulas com dinâmica diferente daquelas
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realizadas durante a leitura de DME, que eram realizadas por dois alunos;

excetuando a Turma 1, que insistiu em manter a mesma dinâmica de aula até o final

do conteúdo. Os exercícios mantiveram a mesma configuração do material anterior,

isto é, foram propostos em meio a diálogos dos personagens e com um asterisco (*)

para indicar o momento de responder no caderno, como mostra a Figura 12.

Figura 12 – Exercícios retirados da Parte V - “Propostas de Cálculos Químicos”

Durante a resolução desses exercícios 90% dos alunos da Turma 3 se

animaram e perguntaram insistentemente se haveria um final para a estória, a

Turma 2 se animou um pouco, porém apenas 30% alunos se manifestaram com

entusiasmo sobre as novidades que a história apresentou, 4 alunas se manifestaram

positivamente após as avaliações finais e elogiaram a iniciativa apresentando

algumas sugestões, afirmando que as histórias deveriam ser mais aceleradas e

conter sempre algo novo para prender a atenção dos alunos através da história.

Essas alunas, afirmaram que conseguiram se desenvolver melhor com esse

material devido ao clima descontraído e dessa forma a resistência pré-existente

pelas aulas de Química foi quebrada, permitindo que o conteúdo fosse aprendido

sem o esforço padrão que exercem para a compreensão de conteúdos. A

justificativa apresentada é que o próprio personagem abordava algumas de suas

- Sério Nitrila? Você me deixou muito contente dizendo isso
sabia? Porque não começamos calculando a quantidade em
massa de gás de cozinha consumida na produção de dois mols
de água? *5A

- Feito! Mas como eu faço pra calcular o volume de dióxido
de carbono produzido a partir de noventa e seis gramas de gás
oxigênio? Apresente seus cálculos. *5B

- Agora para calcular a quantidade de matéria de água
produzida quando se obtém 272,4 litros de dióxido de carbono,
você vai calcular usando o mesmo raciocínio do exercício
anterior. Mostre seus cálculos e seu resultado.*5C
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dúvidas e evitava que precisassem vencer a timidez para perguntar. Nessa mesma

turma 3 meninos disseram que a história era muito feminina e que não se adequava

a eles, entretanto, ainda assim afirmaram que as aulas ficaram mais agradáveis e

leves porque evitava que o professor ficasse no quadro dando explicações extensas

possibilitando a ocorrência de devaneios, no qual o aluno perde em seus

pensamentos.

Na Turma 2 existiam três alunos que estavam nitidamente distraídos durante

as aulas, eram alunos que ficavam calados e seus pensamentos estavam em outro

lugar, tais alunos já conversaram com diversos professores a esse respeito e

afirmaram que não conseguiam se concentrar nas aulas, e se distraíam facilmente

com diversos pensamentos. De acordo com a fala desses mesmos alunos, as AEQ

ajudou a manter a concentração, seja pelo interesse que ele causou nessa aluna ou

seja pelo desconforto provocado nos dois outros alunos, quando afirmaram que

apesar do material ser infantil e inadequado para a sua idade, se sentiram mais

concentrados na aula e conseguiram aprender os conceitos abordados.

Na Figura 13 é apresentado uma das respostas a respeito da dinâmica da

aula e o aluno diz “Essas aulas prenderam mais a atenção dos alunos, pois sempre

havia um que lia e todos prestaram a atenção. Além da matéria, a história nos

chamava a atenção pois queríamos saber o que iria acontecer com Rutherfórdio e

Nitrilla”.

Figura 13 – Resposta de um aluno da Turma 2.
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4.3. Etapa III – A avaliação da aplicação da narrativa

Para registrar e avaliar a opinião dos alunos que participaram desta

pesquisa, foi aplicado um questionário denominado “Pesquisa de Satisfação”, no

qual 78 alunos tiveram a oportunidade de expressarem por escrito sua opinião sobre

alguns aspectos a respeito do novo recurso didático utilizado para o ensino de

Estequiometria. Em cada turma 26 estudantes responderam o questionário num total

de 78 alunos.

Questionários têm sido utilizados como ferramenta válida para pesquisas

científicas e por definição é constituído por um conjunto de questões elaboradas

com o objetivo de coletar dados necessários para a conclusão da pesquisa. Não

existe uma metodologia padrão para a elaboração de um questionário, apenas

recomendações para alcançar bons resultados e evitar erros comuns; tais

recomendações são referentes à faixa etária, à situação social e outras

características do grupo amostral, que não se aplicam a este trabalho, já que este

questionário se destina a um mesmo grupo de pessoas que acompanhou o processo

da pesquisa do início ao final (CHAGAS, 2000).

O Questionário que se encontra em anexo sofreu um erro de numeração das

questões quando, ao se retirar uma delas do original não foi redistribuída a

numeração restante; deixo esse registro, para evitar questionamentos que surjam a

respeito da ausência da questão 3 que foi suprimida do questionário original

resultando num questionário que passa da questão 2 para a questão 4.

O questionário foi composto por seis questões, sendo 5 discursivas e 1 para

atribuição de notas de 0 a 10 referente à três quesitos considerados importantes

para a qualidade da nova metodologia. A Questão 1 perguntou “Qual foi a sua

primeira impressão sobre o material?” e teve como objetivo coletar dados sobre o

sentimento inicial causado pela proposta de se utilizar as narrativas com

personagens para ensinar Estequiometria. As respostas foram classificadas como

“boa”, “ruim” e “diferente”, conforme pode ser observado no gráfico da Figura 14.
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Figura 14- Gráfico referente às respostas da questão 1.

A proposta do novo recurso didático não convenceu a 47% dos aluno e foi

considerado uma ideia ruim, as justificativas mais comuns para esta resposta, foram:

 historinhas são infantis e portanto, não são adequadas a uma turma de 2ª série;

 não é possível aprender o conteúdo através de historinhas.

Os alunos que consideraram a ideia boa afirmaram que as aulas seriam

mais dinâmicas e divertidas, propiciando uma aprendizagem em um ambiente mais

leve e descontraído; já 8% dos alunos disseram que a ideia era diferente, não

permitindo a interpretação da resposta como sendo algo bom ou ruim.

A Questão 2 perguntou “Qual foi o diferencial deste módulo em relação aos

outros? Positivo ou negativo?” e teve como objetivo coletar dados a respeito da

opinião dos alunos a respeito das aulas utilizando narrativas comparado com as

aulas padrão, comumente utilizado pela maioria das disciplinas. As aulas que os

alunos estavam habituados a assistir consistiam em aulas expositivas utilizando um

material elaborado pelo professor que era chamado de módulo e numerado com

algarismos romanos em uma sequência. Esse material não apresentava o conteúdo

completo, com o propósito de que o aluno pudesse preenchê-lo durante as aulas

expositivas, para isto eram deixadas algumas lacunas em branco nas páginas dos

módulos que os alunos recebiam. Nessa questão observou-se que 45% dos alunos



57

acharam a nova dinâmica das aulas mais interessante que a forma anterior, veja a

Figura 15.

Figura 15 - Resultado das respostas da Questão 2.

Os alunos que classificaram o material como ruim apresentaram os

seguintes motivos:

 história infantil;

 dificuldades em estudar em casa utilizando o fascículo, devido ao fato de ter que

procurar o conteúdo em meio aos diálogos;

 as perguntas estavam em meio ao texto, dificultando sua identificação;

 dificuldade de estudar o material em caso de faltar a aula.

As principais respostas que classificaram o uso da narrativa como positiva

justificaram suas respostas com os seguintes argumentos:

 melhor aproximação dos alunos com o professor;

 melhor interação entre os alunos;

 melhor aproveitamento do tempo devido ao fato de não precisar preencher o

material;

 exercícios contextualizados;

 atenção mais concentrada nas aulas motivada pela curiosidade em relação aos

personagens;

 aulas mais dinâmicas e divertidas;
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 aprender de forma divertida e com aulas mais leves e interessantes.

Analisando as respostas das turmas de forma individual observou-se que o

maior índice de insatisfação em relação ao material foi atribuído à Turma 2, veja os

gráficos nas Figuras 16, 17 e18.

Figura 16 - Gráfico das respostas da Turma 1 para a questão 2.

Figura 17 - Gráfico das respostas da Turma 2 para a questão 2.
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Figura 18 - Gráfico das respostas da Turma 3 para a questão 2.

Apesar das justificativas apresentadas em cada questão serem comuns às

três turmas, o número de alunos da Turma 2 que avaliou o material como negativo

foi bem maior que nas outras turmas, contribuindo para  o valor total de avaliações

negativas em 64%, num total de 16 alunos dessa turma contra três alunos da Turma

1 e seis alunos da Turma 3. Veja a Figura 19.

Figura 19 – Avaliação negativa por turma.
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Esse resultado pode ser atribuído ao perfil da turma apresentado pelo

Departamento Educacional, que é caracterizado por alunos que possuem o hábito

de estudar em livros texto com extensas teorias, fazendo o uso de memorização e

sistematização de ideias através de resumos e repetidas leituras. A Turma 2 em sua

maioria apresenta alunos com perfil de dedicação ao estudo e boas notas em suas

avaliações, são competitivos entre si e buscam a excelência na aprendizagem. Esse

comportamento é aceito pelos professores como comportamento ideal, sendo

incentivados em seu procedimento e considerados como alunos destaque pelo

colégio.

No momento em que a Turma 2 manifestou sua opinião verbalmente durante

a aula, observou-se claramente o discurso de alunos “treinados” a estudar sempre

seguindo um padrão e que tem funcionado muito bem, seja pelas notas, seja pelo

conhecimento que o aluno adquire. Entretanto, uma parte dos alunos que somam

aproximadamente 8 alunos, possuem dificuldades em compreender os conceitos e

não conseguem participar com igualdade da “disputa” que se percebe existir entre

os colegas. Esses alunos que apresentam dificuldades manifestaram um interesse

sincero pela metodologia e afirmaram que o recurso aplicado no ensino de

Estequiometria auxiliou muito na compreensão do conteúdo, por que foram

apresentados através de situações cotidianas que trouxe clareza a respeito de sua

utilização; apontaram também que os exercícios contribuíram muito para a

compreensão dos conceitos, pela sua quantidade e pela forma de resolução.

Os relatos dos alunos que afirmaram terem sido auxiliados pelos diálogos

podem ser conferidos na figura 20.
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Figura 20 – Trechos de respostas avaliando os exercícios positivamente.

As Questões 4, 5 e 6 foram subjetivas, objetivando identificar fatores ainda

não citados a respeito da dinâmica da aula, sobre a avaliação geral que o aluno faz

a respeito da narrativa e sua aplicação, e também coletar sugestões a respeito de

mudanças que gostariam que fossem realizadas. Dentre as respostas mais comuns

ainda não citadas estão:

 melhoria na participação dos alunos na aula;

 diminuição na dispersão dos alunos por que se concentraram na sequência da

estória;

 a quantidade e a resolução de exercícios contribuiu muito para a aprendizagem;

 a estória contribuiu para quebrar o receio pelo conteúdo novo, possibilitando a

aprendizagem de forma divertida e descontraída;

 a leitura dos diálogos ficaram cansativas após um tempo;

 difícil de estudar em casa através do material devido ao fato do conteúdo estar

entre os diálogos;

 o material deve ter espaços para escrever as respostas dos exercícios;
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 o conteúdo deve ser resumido ao final de cada parte do material, de forma a

ficar claro o que foi estudado;

 colocar quadros com resumos do conteúdo  em tópicos entre os diálogos dos

personagens,

 destacar o enunciado dos exercícios para ficar mais evidente na hora de estudar

em casa.

A Figura 21 apresenta um recorte de várias respostas oferecendo sugestões a

respeito do recurso didático utilizado para o ensino de Estequiometria.

Figura 21 – Recorte de respostas sugerindo alterações para o material.
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A Questão 7 solicita ao aluno que faça uma avaliação atribuindo uma nota

de 0 a 10, sobre a Abordagem do conteúdo pelos personagens, a Dinâmica da aula

e sobre a estória de Rutherfórdio e Nitrilla. O resultado geral foi positivo, os alunos

elogiaram a iniciativa e consideraram as aulas mais leves e divertidas; as notas 8, 9

e 10 somam 57% do total, o que pode ser considerado um resultado positivo para

uma abordagem diferente do que os alunos estão habituados, e que visivelmente

tirou os alunos da zona de conforto, a Figura 22 nos mostra o quantitativo de notas

para o quesito abordagem.

Figura 22 - Gráfico das notas atribuídas ao quesito Abordagem.

A Figura 23 nos mostra claramente que a avaliação da Turma 2 para o item

Abordagem com notas atribuídas entre 8 e 10, foi consideravelmente menor em

relação às outras turmas, deixando claro que a maioria da turma não se adaptou ao

material, alegando falta de conteúdo devido aos extensos diálogos e que o material

dificultou o estudo individual realizado em casa. Já as outras turmas apontaram a

abordagem como uma forma dinâmica e divertida de ensinar conceitos químicos,

facilitando muito a compreensão do conteúdo.
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Figura 23 - Gráfico da Nota atribuída para abordagem sob a visão de cada
turma.

A Figura 24 nos mostra a distribuição de notas atribuídas para os itens

Dinamismo, sabendo que a contribuição para as notas mais baixas foram atribuídas

pela Turma 2.

Figura 24 - Notas atribuídas para Dinamismo.
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Baseado nas respostas dos alunos a dinâmica das aulas melhorou muito em

relação às aulas anteriores, possibilitando uma melhor compreensão do conteúdo

através da resolução de exercícios e da explicação apresentada pelo personagem.

Segundo os alunos, as histórias envolvendo Rutherfórdio e Nitrilla proporcionaram

aulas mais divertidas, o que provocou uma redução na dispersão e nas conversas

entre os alunos durante as aulas, resultando em uma maior participação e

consequentemente melhor compreensão dos conteúdos. A Figura 25 nos mostra

um recorte de várias respostas que nos permitem essa afirmação.

Figura 25 - Recorte de respostas dos alunos quanto à contribuição a narrativa
proporcionou para a aprendizagem.

A respeito da estória podemos visualizar na Figura 26 que as notas que

compreendem entre 7 e 10 somam 64% dos alunos e corresponde a 73 alunos

aprovou a utilização da história, apesar das críticas já relatadas, alguns alunos se

manifestaram positivamente sobre a utilização dos diálogos e fizeram questão de

sugerir situações e cenários que os personagens possam vivenciar, oferecendo

sugestões para o andamento da história.
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Figura 26 - Gráfico das notas atribuídas ao quesito História.

As avaliações ocorreram em diversos momentos da aprendizagem, com o

objetivo de acompanhar o progresso do aluno e oferecer orientações que contribuam

para um melhor aproveitamento curricular. As avaliações consistiram em:

A – Análise dos conhecimentos prévios dos alunos

Após finalizar o conteúdo anterior, foi realizada uma coleta de dados a

respeito dos conhecimentos prévios dos alunos sobre Estequiometria. Na última

avaliação do conteúdo anterior foi adicionada uma questão valendo dois pontos

adicionais para aquele aluno que executasse a resolução. Constatou-se que apenas

55% dos alunos apresentavam conhecimentos sobre proporções, porém não

apresentavam conhecimentos suficientes que pudessem ser utilizados como

organizadores prévios de Estequiometria. Portanto, esse material foi desenvolvido

também com o intuito de apresentar organizadores prévios sobre Estequiometria.

B – Avaliação por observação

Durante as aulas o conteúdo foi amplamente discutido não apenas através

dos personagens, como também através de exemplos do cotidiano que eram

abordados pela professora ou pelos alunos. Durante os debates os alunos eram

avaliados quanto aos argumentos que apresentavam sobre o tema e quanto à

evolução destes à medida que as aulas iam acontecendo. Durante a resolução dos
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exercícios os alunos eram estimulados a apresentar suas dificuldades, de forma que

estas pudessem ser discutidas por toda a turma, providenciando que os elementos

essenciais para a construção daquele conceito fossem aprendidos. As resoluções

eram realizadas conforme o aluno se sentisse mais confortável, alguns executavam

em grupo, outros individualmente; entretanto, as discussões ocorriam com a

participação de toda a turma, de forma a alcançar até mesmo os mais tímidos que

não expunham suas dúvidas.

C – Avaliação Final

A avaliação final ocorreu após várias intervenções que foram realizadas

durante o mês, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem e

orientar o aluno em suas dificuldades. Esta avaliação seria elaborada no mesmo

formato dos exercícios que apareceram durante todo o texto da AEQ10, porém

devido à solicitação dos alunos e a pedido da Coordenação de Química, a última

avaliação foi modificada, apresentando apenas a primeira questão neste formato,

como pode ser verificado no Apêndice II na página 77. Após a solicitação dos alunos

pedindo uma aula de revisão e uma prova no formato tradicional aplicou-se a Parte

V da AEQ como forma de avaliar o conhecimento aprendido durante a aplicação da

narrativa. A Parte V é composta por uma lista de exercícios proposta em meio às

falas dos personagens e seguiu o formato padrão utilizado em toda a narrativa.

Através dessa avaliação escrita foi possível tecer conclusões a respeito do resultado

produzido na aprendizagem dos alunos utilizando apenas a AEQ como recurso

didático.

A análise dos resultados da Parte V revelou que os 80% alunos haviam

compreendido as relações estequiométricas e foram capazes de estabelecer

conexões corretas entre as proporções das reações e os valores fornecidos pelo

enunciado. Ao se alterar uma das variáveis solicitadas no enunciado, 70% dos

alunos foram capazes de compreender as implicações nos cálculos matemáticos e

realizar a transposição necessária para resolver o novo problema proposto.

Verificou-se que os alunos apresentaram argumentos consistentes ao final do

processo, percebendo-se uma evolução significativa na argumentação escrita e na

10 AEQ: Aulas Especiais de Química
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habilidade de interpretação. Apenas 5% dos alunos que corresponde a 4 estudantes,

apresentaram dificuldades na resolução de questões de nível mais difícil.

Após a aula de revisão que foi solicitada pelos alunos, foi aplicada a

avaliação final que se encontra no Apêndice I, podendo concluir que a aula de

revisão serviu para fortalecer a confiança dos alunos quanto à sua própria

aprendizagem. As aulas de revisão estabeleceram parâmetros mais claros sobre o

conteúdo que antes estavam distribuídos no enredo dos personagens, oferecendo a

possibilidade do aluno encontrar um resumo do conteúdo sem a necessidade de

reler toda a história. Essa revisão que foi realizada em tópicos e apresentada no

quadro trouxe uma tranquilidade para aqueles alunos que já haviam compreendido o

conteúdo e serviu de base para aqueles que ainda estavam inseguros quanto à sua

aprendizagem. Após a avaliação final observou-se que 8% dos alunos

demonstraram dificuldades na resolução de questões mais elaboradas, o que pode

ser atribuído ao nervosismo habitualmente que esses alunos apresentavam em dias

de avaliação escolar.

O produto final associado a este trabalho sofreu algumas alterações durante

a pesquisa, com o objetivo de se adequar melhor às necessidades dos alunos e

aperfeiçoar o recurso didático. No produto final foram inseridos espaços para que os

alunos pudessem responder às questões no próprio material, também foi utilizado o

recurso “negrito” para destacar do texto as perguntas e foi adicionado ao final de

cada parte um pequeno resumo para auxiliar os alunos que faltaram as aulas e no

estudo individual realizado em casa.

O uso das AEQ pode ser associado a outros recursos como: improvisar uma

encenação com os próprios alunos; utilizar fantoches11 para interpretação dos

personagens; utilizar projetor de slides com imagens relacionadas com o conteúdo

ou com apresentação de vídeos sobre Estequiometria. A criatividade pode ser

extrapolada na utilização de recursos auxiliares, depende do perfil da turma que vai

receber o material.

11Fantoche: é uma espécie de boneco animado por uma pessoa, sua manipulação ocorre pelas mãos da pessoa
que o utiliza. http://www.fantoches.com.br/
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4.4. Considerações Finais

O recurso didático elaborado nesta pesquisa se mostrou eficaz no processo

de ensino-aprendizagem de Estequiometria, apresentando resultados positivos em

relação ao aprendizado de alunos com dificuldades em Química. O recurso didático

desenvolvido proporciona aulas descontraídas e divertidas, onde o aluno é atraído

pelas histórias reduzindo a dispersão tão comum em sala durante a explicação de

conteúdos. Verificou-se que apesar da necessidade de algumas alterações no

material, quanto à apresentação do conteúdo e quanto à formatação; a narrativa se

configurou em uma excelente opção para ser utilizada em turmas agitadas e com

dificuldades de concentração ou dificuldades de compreensão dos conteúdos.

Observou-se que os alunos apresentaram alguma resistência em relação às

histórias, o que pode ser considerado normal dentro de uma perspectiva onde o

novo assusta e incomoda. Apesar da resistência e das críticas, percebeu-se

excelentes resultados em relação à compreensão do conteúdo e em relação à

habilidade de resolver questões; vários alunos que conseguiram resolver questões

quando chamados ao quadro se surpreendiam por resolver os problemas sem

muitas dificuldades.

Além da contribuição positiva em relação à aprendizagem, a narrativa

também contribuiu para um estreitamento na relação aluno-professor, devido à

descontração da aula e ao comportamento do professor mediante à utilização dos

diálogos, que se caracteriza de forma diferente das aulas tradicionais que requerem

maior concentração e disciplina por parte dos alunos e consequentemente uma

postura mais rígida e sisuda por parte do professor.

Conclui-se que, o recurso didático desenvolvido é válido para o ensino de

Estequiometria, fazendo-se necessário uma avaliação do perfil da turma para que a

narrativa possa alcançar o maior número de alunos possível, já que a principal razão

para a utilização dos diálogos é motivar os alunos a estudarem; portanto, se a turma

não se adapta ao material é melhor utilizar outras formas de ensino para não gerar

insatisfação que possa prejudicar a aprendizagem. A narrativa se configura em uma

ferramenta importante para auxiliar o professor a tornar suas aulas mais dinâmicas e

a captar o interesse dos alunos pela disciplina, promovendo um ambiente
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descontraído e propício para a construção de conhecimento de uma forma

significativa.
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6 . APÊNDICE
APÊNDICE I

COLÉGIO DE APLICAÇÃO
PROFª DANIELE RODRIGUES – QUÍMICA

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Este questionário tem como objetivo obter dados sobre sua opinião a respeito do material de
Cálculos Químicos abordado pelos personagens Nitrila e Rutherfórdio.

As perguntas abaixo devem ser respondidas com honestidade e pode ser de forma
anônima.

1 – Qual foi a sua primeira impressão sobre o material?

2 – Qual foi o diferencial positivo deste módulo em relação aos outros?

4 – Qual a sua avaliação a respeito da dinâmica da aula de Química em reação à dinâmica
usada anteriormente?

5 – Se a professora resolvesse utilizar os personagens em outras aulas, qual a sua
sugestão de mudança para que o material seja totalmente satisfatório para você?

6 – Faça uma avaliação geral da aplicação deste módulo.

7 – Dê uma nota de 0 a 10:

(     ) Abordagem do conteúdo pelos personagens;

(     ) Desenvolvimento da habilidade de interpretação;

(     ) Dinamismo da aula.
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APÊNDICE II

AVALIAÇÃO TRIMESTRAL

ALUNO:__________________________________ TURMA: 22_____

INSTRUÇÕES (LEIA COM ATENÇÃO):
- Responda todas as questões com caneta azul ou preta.
- Respostas a lápis não terão direito à revisão.
- Faça letra legível; o que não for compreendido não será considerado.
- A compreensão do enunciado faz parte da avaliação da prova, portanto dúvidas não serão respondidas.
- Evite rasuras, as questões rasuradas não terão direito à revisão.
- Limite suas respostas das questões aos espaços reservados.
- É permitido consultar a tabela periódica.

BOA AVALIAÇÃO !!
1 – Vários dias após o constrangimento, Nitrila e Rutherfórdio voltaram a ser amigos
novamente. Só que agora eles saem muito juntos e desta vez eles estão em uma
viagem para Minas Gerais para visitar parentes de Rutherfórdio que moram em uma
enorme fazenda em Juatuba. No caminho eles observaram diversas indústrias
liberando uma densa fumaça escura através de suas chaminés e logo imaginaram ser
o dióxido de nitrogênio por apresentar uma coloração marrom. Nitrila não resistiu e
resolveu propor um cálculo a Rutherfórdio informando as seguintes reações:

N2 (g) + O2 (g) → 2 NO (g)

2NO (g) + O2 (g) → 2 NO2 (g)

2NO2 (g) + H2O (l) → HNO3 (aq) + HNO2 (aq)

a) Nitrila pediu a Rutherfórdio para equacionar a reação global. (0,5 pts)

b) Para não perder tempo Rutherfórdio foi logo calculando a massa, em gramas, de ácido
nítrico produzido a partir de 250 gramas de nitrogênio. (0,5 pts)

c) Nitrila não ficou satisfeita com a pressa de Rutherfórdio e resolveu calcular o volume de
gás nitrogênio necessário para se consumir 500 g de gás oxigênio, considerando que os
gases estão nas condições normais de temperatura e pressão. (0,5 pts)

2 – Em julho de 1997, uma explosão danificou um avião da TAM em pleno vôo, fazendo
uma vítima fatal. Algum tempo depois, a perícia constatou que a explosão foi
provocada por um dos componentes de uma bomba, o nitrato de amônio. A
decomposição térmica do nitrato de amônio produz grande volume de gases e
considerável quantidade de calor, de acordo com a reação não balanceada:

NH4NO3(s) → N2(g) +  O2(g) + H2O(v)
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a) Apresente a reação devidamente balanceada. (0,5 pts)

b) Indique a classificação da reação acima. (0,5 pts)

c) Supondo que o fabricante dessa bomba tivesse utilizado 160 g de nitrato de amônio, qual
seria o volume total de gases liberados, nas CNTP, em litros? (0,5 pts)

d) Qual a quantidade de matéria de água será produzida a partir de 40 g de nitrato de
amônio? (0,5 pts)

e) Para armazenar o nitrogênio produzido na reação descrita no enunciado, em um cilindro
de 5 litros em uma temperatura de 32ºC, qual deve ser a pressão interna do cilindro? (0,5
pts)

3 – Um pedaço de ferro sofreu corrosão quando exposto ao ar (gás oxigênio) por um
período prolongado formando uma camada de ferrugem que é composta pelo óxido
de ferro III.

a) Equacione e balanceie esta reação. (0,5 pts)

b) Indique a classificação desta reação. (0,5 pts)

c) Qual será a quantidade de oxigênio, em gramas, necessária para formar 110 g de
ferrugem? (0,5 pts)

d) Qual a quantidade de matéria de ferrugem será produzida a partir de 6,88 x 1023 átomos
de ferro? (0,5 pts)

4 – Discuta como as decisões tomadas no protocolo de Kyoto quanto ao
monitoramento das emissões de gases poluentes pode contribuir positivamente no
controle dos impactos ambientais provocados por gases provenientes da atividade
industrial. (1,5 pts)

_________________________________________________________________________________

Dados :
R = 0,082 atm L mol–1 K–1 1mol de gás = 22,7 L
R = 62,3 mm . Hg . L mol–1. K–1

Substâncias Insolúveis: brometos de prata, de chumbo II, de mercúrio I; sulfatos de cálcio, de
estrôncio, de bário, e de chumbo II, iodetos de prata, de chumbo II, de mercúrio I e II.
Substâncias Solúveis: hidróxidos de metais alcalinos, de alcalinos terrosos e de amônio; carbonatos
de metais alcalinos e de amônio; todos os sais de metais alcalinos e de amônio; todos os nitratos.
Tabela de Nox
Elemento Número de Oxidação Elemento Número de Oxidação
Enxofre +6; +4; +2; −2 Nitrogênio +5; +3; -3
Ferro +3; +2 Carbono +4; +3; +2; +1; 0; −1; −2; −3; −4
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