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Introdução 

Em ambientes formais de aprendizado, como a sala 

de aula, nem sempre os alunos alcançam os saberes 

esperados sobre os assuntos abordados, levando a 

defasagens de aprendizagem, que podem ser 

cumulativas e acarretar a desmotivação dos 

mesmos1. 

A luz de Vygostsky2, que propõe a aprendizagem 

como resultante do desenvolvimento de aptidões de 

conhecimentos, bem como da transferência destes 

para uma nova situação, é possível dizer que esta 

pode ser conquistada através das relações de troca. 

Nesta troca que o sujeito faz com o meio, fica clara a 

influência do professor no sucesso da aprendizagem 

discente. 

Nesse aspecto, a presente pesquisa se apresenta 

como uma narrativa (auto) biográfica de uma 

professora particular de química que, durante sua 

vivência enquanto professora, desenvolve diferentes 

maneiras de suprir as defasagens no aprendizado 

que seus alunos apresentam, desenvolvendo e 

aplicando atividades didáticas específicas. 

Resultados e Discussão 

As aulas particulares, assim como o reforço escolar, 
são estratégias utilizadas a fim de melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 
Nesse trabalho, a autora buscou e busca utilizar 
diferentes maneiras de mitigar a defasagem de 
aprendizagem de seus educandos, de forma geral 
observada sob um olhar crítico, formado ao longo de 
anos de magistério. No ensino de química, a 
dificuldade verificada pela pesquisadora-docente 
não apresenta uma linearidade em relação ao 
público, como idade ou nível escolar, uma vez que 
há busca por aulas particulares por alunos de 
escolas públicas e privadas, de nível fundamental, 
médio e até superior, nos mais diferentes conteúdos 
de química. Diferentes tipos de dificuldades, como a 
ausência de saberes prévios de certos conteúdos, ou 
defasagens de conteúdos bem anteriores ao de 
química, como a realização de cálculos matemáticos 
básicos ou até mesmo dificuldades em ler e 
interpretar o que está sendo lido, são 
frequentemente observados. 
Diante desse quadro tão amplo, não cabe a criação 
de um único método ou ferramenta para auxiliar o 
processo de ensino-aprendizagem, é necessário 
buscar entender a problemática de forma individual, 

a exemplo de uma aula particular sobre o conteúdo 
de eletroquímica, na qual foi verificada a dificuldade 
do aluno em compreender a função da ponte salina 
e as diferenças entre cátodo e ânodo. Neste caso foi 
realizada a prática experimental da pilha de limão, 
aplicada juntamente com os conceitos, buscando 
levar ao aluno a compreensão de como cada um dos 
componentes da pilha funciona3. 
A Figura 1 mostra uma pilha de limão utilizada 
durante uma das aulas para trabalhar os conceitos 
de eletroquímica. 

 

Figura 1. Experimento com pilha de limão realizado 
em uma aula de eletroquímica. 

Nessa montagem o limão desempenhou a função de 
eletrólito. O parafuso (a base de zinco) se oxidou, 
enquanto a moeda de 5 centavos (revestida com 
bronze) sofreu redução. Além disso, esse sistema 
gerou trabalho útil suficiente para acender a lâmpada 
LED. 

Conclusões 

O papel das aulas particulares não é repetir o que foi 

dado em sala de aula e sim oferecer uma nova 

perspectiva social e educacional sobre o conceito 

problemático. As aulas particulares são uma forma 

eficiente de mitigar a problemática da defasagem no 

aprendizado, tal mérito é observado amplamente 

durante as aulas e nas conversas da pesquisadora 

com seus alunos, se mostrando uma boa 

metodologia. 
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