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Introdução 

Cálculos Químicos é um conteúdo apontado por 

professores de Química em que os estudantes de 

ensino médio demonstram dificuldade de 

aprendizagem, devido a necessidade de realizar 

cálculos relacionando e convertendo grandezas.   

Em uma revisão na literatura referente ao ensino de 

Química, raras propostas divulgam uma estratégia 

pedagógica diversificada que aborde este tema. Em 

razão disso, este trabalho apresenta a realização de 

uma proposta de avaliação da aprendizagem no 

conteúdo de cálculos químicos, a partir da produção 

de histórias em quadrinhos por estudantes.  

A proposta foi fundamentada em uma visão de 

aprendizagem centrada no aluno, considerando que 

a avaliação é um processo contínuo de 

acompanhamento da aprendizagem do aluno1. Além 

disso, a escolha da avaliação através das histórias 

em quadrinhos surgiu da necessidade de diversificar 

e utilizar outras linguagens e manifestações 

artísticas no ensino de Cálculos Químicos.  

A atividade foi realizada com estudantes da 

segunda série do ensino médio do Colégio Pedro II. 

A professora combinou com seus alunos a divisão 

das turmas em grupos de 4 alunos para a realização 

do trabalho. Os estudantes tinham a tarefa de 

elaborar uma história em quadrinho autoral dentro 

do tema contextualizado em fatos sociais, com um 

prazo de entrega final de 30 dias. Foi acordado com 

os estudantes, um prazo de 15 dias para a entrega 

de uma prévia da história em quadrinho, para que a 

professora pudesse orientá-los para a versão final. 

No decorrer desses 30 dias houve orientações para 

a realização do trabalho. Para o processo de 

produção, a professora informou aos alunos que as 

HQs poderiam ser desenhadas, construídas a partir 

de outra história apagando os textos dos balões de 

diálogo ou com o auxílio de aplicativos e softwares. 

Durante as aulas, a professora sugeriu aos alunos 

que eles poderiam utilizar na história dos 

quadrinhos os temas medicamentos, poluentes, 

metais e outros.  

Resultados e Discussão 

A partir da entrega das prévias das histórias em 

quadrinhos pelos estudantes foi possível perceber 

dificuldades nos cálculos e nas transformações de 

unidades de medidas, erros na conceituação de mol 

e problemas de diferenciação nos conceitos de 

elemento químico e substância química. A partir da 

identificação destes problemas de aprendizagem, os 

alunos receberam explicações, orientações e 

sugestões para a realização da versão final do 

trabalho. A seguir temos uma figura com algumas 

das HQs produzidas pelos estudantes. 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. HQs produzidas pelos estudantes 

Conclusões 

O trabalho da realização de HQs em grupo 
proporcionou aos estudantes a sociabilização, no 
qual eles puderam manifestar as suas habilidades 
de criatividade, de capacidade de gerenciamento do 
tempo, de expressão da arte e da resolução de 
problemas. Os resultados mostraram que avaliação 
a partir das HQs permitiu identificar dificuldades e 
erros na aprendizagem do conteúdo de cálculos 
químicos. Sendo assim, recomenda-se o uso dessa 
estratégia pedagógica pela sua capacidade de 
promover um ambiente de colaboração, 
envolvimento e diálogo entre o professor e seus 
estudantes no ensino de Química. 
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