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RESUMO 

 

COSTA, A.S. O uso de atividades experimentais na abordagem do conteúdo soluções no 

projeto “Ações construtivas para o conhecimento químico nas Escolas Públicas da Paraíba”. 

2017. 123f. Dissertação (Mestrado)- Universidade Estadual da Paraíba- UEPB, Campina 

Grande, 2017. 

 

 

O ensino de Química vem, cada vez mais, se inovando e passando por constantes 

transformações, seja nas esferas sociais, econômicas, culturais ou políticas. Entretanto, essas 

mudanças exigem que os professores incorporem em seus planejamentos propostas 

metodológicas de ensino que utilizem diversos recursos didáticos pedagógicos disponíveis, 

que podem servir de estratégias para promover aulas mais dinâmicas, atrativas e motivadoras 

com a finalidade de obter uma aprendizgem mais participativa, interativa e significativa. 

Atualmente, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) têm atuado como auxílios 

pedagógicos capazes de favorecer o processo de ensino e aprendizagem e a contrução do 

conhecimento científico. Dessa forma, podem servir como recursos para proporcionar uma 

aprendizagem significativa seguindo às perspectivas de um ensino contextualizado e 

interdisciplinar. O presente estudo tem como objetivo principal a aplicação de uma 

intervenção didática com a utilização do software Crocodile Chemistry e da experimentação 

para o conteúdo de soluções, ministrada aos alunos do Projeto “Ações Construtivas para o 

Conhecimento Químico nas escolas públicas da Paraíba”. Tratou- se de uma pesquisa 

pedagógica, com abordagem qualitativa. Participaram do estudo dez licenciandos em 

Química, cursando o sétimo período do curso de Licenciatura em Química da Universidade 

Estadual da Paraíba- UEPB, matriculados no componente curricular de físico- química 

experimental para o Ensino Médio para avaliação da interveção didática e, posteriormente, a 

intervenção didática foi aplicada com 55 alunos do ensino médio. Faz parte da coleta de 

dados, dois questionários mistos: um aplicado aos professores em formação inicial e outro aos 

alunos do Ensino Médio. Os dados foram sistematizados e categorizados através da análise de 

Bardin (2011) e interpretados à luz da literatura pertinente. Os resultados apontam que a 

metodologia e recursos utilizados foram aceitos pelos educandos de forma satisfatória 

contribuindo para a interação em sala de aula e possibilitando que os alunos sanassem suas 

dúvidas em relação ao conteúdo de soluções. Concluindo-se, portanto, que a inserção das 

TICs no Ensino de Química proporciona, aos estudantes, um aprendizado dinâmico e 

significativo no ensino de soluções e, que o uso da TIC favorece o ensino e aprendizagen de 

conceitos científicos anteriormente trabalhados em sala de aula, permitindo mostrar na 

prática, a partir de simulações, o que é relatado pela teoria científica. 

 

Palavras-Chave: Ensino de Química; TICs; Intervenção Didática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

COSTA, A.S. The use of experimental activities in the approach to content solutions in the 

project "Constructive actions for chemical knowledge in the Public Schools of Paraíba". 2017. 

123f. Dissertation (Master degree) - State University of Paraíba - UEPB, Campina Grande, 

2017. 
 

 
The teaching of chemistry is increasingly innovating and undergoing constant 

transformations, whether in the social, economic, cultural or political spheres. However, these 

changes require that teachers incorporate in their planning methodological teaching proposals 

that use a variety of pedagogical didactic resources available, which can serve as strategies to 

promote more dynamic, attractive and motivating classes in order to obtain a more 

participatory, interactive and significant. Currently, Information and Communication 

Technologies (ICTs) have acted as pedagogical aids capable of favoring the teaching and 

learning process and the construction of scientific knowledge. In this way, they can serve as 

resources to provide meaningful learning following the perspectives of a contextualized and 

interdisciplinary teaching. The main objective of this study is the application of a didactic 

intervention with the use of the software Crocodile Chemistry and the experimentation for the 

content of solutions, given to the students of the Project "Constructive Actions for the 

Chemical Knowledge in the public schools of Paraíba". It was a pedagogical research with a 

qualitative approach. Ten chemistry graduates participated in the study, attending the seventh 

period of the Licentiate degree in Chemistry of the State University of Paraíba - UEPB, 

enrolled in the curricular component of experimental physics-chemistry for High School for 

evaluation of didactic intervention and, later, intervention was applied with 55 high school 

students. Two mixed questionnaires are part of the data collection: one applied to teachers in 

initial formation and another to secondary school students. The data were systematized and 

categorized through the analysis of Bardin (2011) and interpreted in light of the pertinent 

literature. The results indicate that the methodology and resources used were satisfactorily 

accepted by the students, contributing to the interaction in the classroom and allowing 

students to solve their doubts regarding the content of solutions. It is concluded, therefore, 

that the insertion of ICT in Teaching Chemistry gives students a dynamic and meaningful 

learning in the teaching of solutions and that the use of ICT favors the teaching and learning 

of scientific concepts previously worked in the classroom, allowing to show in practice, from 

simulations, what is reported by the scientific theory. 

 

Keywords: Chemistry Teaching; ICTs; Didactic Intervention. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, o ensino de Química está cada vez mais atrelado aos conceitos de 

inovação e tecnologia. Com a crescente disponibilização de softwares computacionais e de 

novas Tecnologias da Informação e Comunicação − TICs, o ensino precisa buscar incorporar 

novos métodos de ensino que visem à inovação de sua prática e estabeleça um maior um 

maior e melhor aprendizado de conceitos científicos. Esse contexto exige das instituições de 

ensino e dos professores, responsabilidades e inovações na prática pedagógica, incorporando 

novas metodologias que possam despertar interesse e motivação nos estudantes em sala de 

aula, contribuindo para promover uma aprendizagem significativa. 

O uso das tecnologias voltadas ao ensino pode ser uma estratégia que permite a 

realização de diversos procedimentos que venha auxiliar o processo de ensino e aprendizagem 

em Química. Dessa forma, as TICs podem auxiliar para mostrar a ciência como um processo 

em construção contínuo amparado por práticas experimentais inovadoras e não como uma 

ciência pronta e acabada. Além de permitir a realização de simulações de experimentos para 

as escolas que não dispõem de laboratórios, o uso das tecnologias proporciona uma forma 

mais dinâmica e atrativa para os alunos que, na maioria dos casos, atribui a dificuldade em 

aprender Química pela falta de aulas práticas que relacione o conteúdo exposto em sala de 

aula com o cotidiano. Conforme a literatura científica, o ensino de Ciências, em específico, a 

Química por ser uma ciência que apresenta conteúdos abstratos e de difícil compreensão, faz 

dela, uma disciplina desinteressante para a maioria dos alunos, em especial os do Ensino 

Médio (SANTOS et al., 2010).  

De acordo com Pessoa (2005), enquanto disciplina a Química faz parte da organização 

curricular da Base Nacional Comum do Ensino Médio, sendo percebida pelos alunos nesse 

nível de ensino, como uma disciplina de difícil aprendizagem. A forma como os conteúdos 

são ministrados acabam desmotivando os sujeitos, já que os conceitos estão distantes de seu 

contexto social. Nessa perspectiva, a utilização das TICs é uma ferramenta metodológica que 

pode favorecer o processo de ensino e aprendizagem de forma atrativa e dinâmica, a partir do 

uso de vídeos, imagens ou ambientes de aprendizagem virtual, que proporcionam uma maior 

compreensão de conteúdos e aplicação deste em seu cotidiano. 

Diversas estratégias de ensino já vêm sendo incorporadas às práticas de ensino. 

Atualmente, projetos em parceria com universidades apresentam novas estratégias de ensino 

que podem ser utilizadas por professores para renovar seus métodos e dessa forma, aumentar 
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o interesse e motivação dos alunos para o entendimento de conceitos científicos relacionados 

à ciência Química.  

O projeto Ações Construtivas para o conhecimento Químico foi promovido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em apoio ao 

Programa Nacional das Olimpíadas de Química. Esse consistiu em uma ação nacional voltada 

a oferta de cursos de aprofundamento a estudantes do ensino médio (EM). Os cursos 

aconteceram em dezenove Estados do Brasil: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato 

Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, 

Rondônia, Sergipe, Alagoas, Amapá, Goiás, Mato Grosso e Roraima. O projeto visava a 

qualidade da Educação Básica, através de aulas de Química em escolas públicas de Ensino 

Médio, buscando estimular o interesse dos alunos pelo estudo da Química e o aprendizado de 

conceitos científicos. Em cada mês de atuação o projeto contou com 313 bolsistas de iniciação 

a docência (ID), 62 supervisores, 19 coordenadores de área. Alcançou 10. 370 estudantes de 

ensino médio, 244 escolas públicas, 60 municípios e  envolveu 45 Instituições de Ensino 

Superior.  

O projeto enfatizou a abordagem experimental da Química, elencada ao estudo dos 

principais conhecimentos químicos: estudo dos materiais e substâncias com foco nas 

transformações químicas, propriedades e modelos explicativos, que envolveu diferentes 

aspectos entre eles: Oficinas temáticas; Plantão de atendimento; Livre iniciativa em aulas 

gravadas e o uso de livro didático produzido por grupo de bolsistas de ID. 

 Segundo Rosito (2008), a utilização da experimentação é considerada para o ensino 

de Ciências, essencial à aprendizagem científica.  

 

Para favorecer a superação de algumas das visões simplistas predominantes no 

ensino de ciências é necessário que as aulas de laboratório contemplem discussões 

teóricas que se estendam além de definições, fatos, conceitos ou generalizações, pois 

o ensino de ciências, ao nosso ver, é uma área muito rica para se explorar diversas 

estratégias metodológicas, no qual a natureza e as transformações nela ocorridas 

estão à disposição como recursos didáticos, possibilitando a construção de 

conhecimentos científicos de modo significativo (RAMOS, ANTUNES; SILVA, 

2010, p. 8).   
 

A proposta de intervenção didática buscou respostas para o seguinte problema em 

estudo: Que fatores causam dificuldades de aprendizagem relacionadas ao conteúdo de 

soluções? Como você poderia usar o cotidiano para ensinar Química? Quais potencialidades 

e como uma proposta de intervenção didática planejada numa perspectiva CTSA e o uso das 

TIC (Crocodile Chemistry) para ensinar o conteúdo “soluções” podem contribuir com o 
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processo de ensino e aprendizagem dos conceitos científicos? Como os sujeitos avaliaram a 

proposta frente às perspectivas atuais para o ensino de Química?  
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1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral: 

Desenvolver uma intervenção didática com o uso software Crocodile Chemistry e 

experimentação para o conteúdo de soluções, ministrada aos alunos participantes do Projeto 

“Ações Construtivas para o Conhecimento Químico nas escolas públicas da Paraíba”. 

1.1.2 Objetivos Específicos:  

 

● Estruturar uma proposta didática a partir do tema gerador “Alimentos”, vinculando  

à tríade: teoria, prática e cotidiano, para o ensino de conceitos do conteúdo soluções nas aulas 

do Projeto; 

● Analisar o uso da TIC Crocodile Chemistry como recurso didático no conteúdo de 

soluções; 

● Verificar as contribuições da experimentação investigativa, demonstrativa e 

problematizadora no processo de ensino do conteúdo soluções; 

● Avaliar a proposta de ensino com alunos do curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; 

● Aplicar a proposta de ensino com os estudantes da Educação Básica nas escolas 

participantes do projeto; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

2.  BREVE HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DE QUÍMICA NO 

BRASIL 

Historicamente, as universidades brasileiras com seus grupos de pesquisas no campo 

da educação começaram a discutir sobre a formação inicial de professores no início da década 

de 40 do século XX, esses estudos perduraram até o início da década de 90. Nestes foram 

considerados alguns aspectos que apontaram para o perfil do professor que a sociedade 

necessitava. Continuando os fatos históricos, é importante destacar as prescrições dos 

documentos oficiais curriculares da educação brasileira (LDB, PCN, PCN+, PCNEM). Essas 

prescrições corroboram com as questões da educação no Brasil e, vincula a sociedade aos 

problemas socioculturais que emergem no ambiente escolar, que nos dias atuais exigem um 

ensino voltado para o acompanhamento do desenvolvimento tecnológico, o qual está inserido 

o aluno nativo digital, exigindo do professor uma formação continuada adequada para 

acompanhar os desafios tecnológicos e a formar cidadãos conscientes e capacitados para as 

tomadas de decisões frente aos problemas relacionados ao seu ambiente. 

 A Química é uma ciência nova, que passou a ser reconhecida como ciência em 

meados do século XVIII, até então, era tratada como um ramo pertencente à Medicina. A 

partir da Revolução Industrial, surgiu a demanda por profissionais da área Química, tornando 

possível a criação dos primeiros Cursos e Sociedades de Química na Europa e nos Estados 

Unidos. Dessa forma, iniciou-se a profissionalização da Química, no qual o desenvolvimento 

científico e tecnológico foi marcado por diversas motivações econômicas, políticas e sociais. 

Segundo Filgueiras (1993), tornava-se necessário conhecer e dominar os processos de 

produção e transformação, processos analíticos e sintéticos que o mercado exigia. 

O ensino de Química foi concebido com a vinda da família real para o Brasil em 1808, 

oportunizando a implantação das primeiras instituições de ensino superior a trabalhar com 

Química, assim como os primeiros laboratórios. De acordo com Mathias (1979), alguns fatos 

merecem destaque, tais como: a criação das escolas de Cirurgia dos Hospitais Militares da 

Bahia e Rio de Janeiro. 

O ensino de Química foi inaugurado na Academia Real Militar em 1811, a primeira 

instituição a ensinar Química e Física em nível superior no País – por Dom Rodrigo 

Domingos de Souza Coutinho Teixeira de Andrade Barbosa (1745-1812), o Conde de 

Linhares, conde e diplomata português, Ministro da Marinha de Guerra e dos Estrangeiros. 

Segundo o conde, havia a necessidade da criação do Curso de Ciências Exatas e de 

Observação, o qual incluíra as seguintes áreas: Física, Química, Mineralogia, Metalurgia e 
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História Natural. Nessa Academia, foi criada a primeira cadeira (disciplina) de Química no 

Brasil (SANTOS; PINTO; ALENCASTRO, 2000).  

Um marco significativo ocorreu em 1934, quando surgiu a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), período em que se iniciou a fase de 

grande desenvolvimento científico no país, propiciando contratação de vários professores 

europeus.  

 

2.1 A Química durante o período Colonial e do Império 

 

De acordo com Filgueiras (1990), o processo de institucionalização de um Ensino de 

Ciências estruturado no Brasil foi longo e difícil, sendo estabelecido a partir do século XIX. 

Ainda no início de 1800, o progresso científico e tecnológico brasileiro era condicionado ao 

grau de desenvolvimento do ensino de Ciências no País. Durante o período colonial, muitos 

fatores impossibilitaram ao Brasil um avanço científico significativo. Em meio a esses fatores 

destacou-se: a dependência política, cultural e econômica que a colônia tinha de Portugal, a 

apatia portuguesa aos avanços tecnológicos e econômicos da Europa nos séculos XVII e 

XVIII. Assim, um avanço científico no Brasil nessa época, foi quase nulo (RHEINBOLT, 

1953).  

O sistema escolar brasileiro teve sua origem a partir da chegada dos jesuítas ao Brasil, 

em 1549. A ideia de educação formal no país seguia os moldes das escolas dirigidas por esses 

religiosos na metrópole. Após o estabelecimento pelo movimento da Contrarreforma, esse 

ensino privilegiava a formação humanista, de maneira que os colégios fundados dedicavam-se 

estritamente à formação de uma elite, a qual se constituía numa minoria; aristocracia de 

letrados, sacerdotes - mestres, juízes e magistrados da colônia. No ano de 1759, a estrutura 

educacional brasileira contava apenas com alguns colégios, seminários e internatos. Nesse 

mesmo ano, por iniciativa do Marquês de Pombal, os jesuítas foram expulsos do Brasil, 

trazendo ao processo educativo brasileiro, momentos de incertezas (GILES, 2003).  

Com a reforma pombalina, realizada em 1771, e o advento do ensino das Ciências 

experimentais, muitos brasileiros, objetivando galgar uma carreira científica ou médica, 

ingressaram na Universidade de Coimbra. No entanto, os cursos de Direito e Letras ainda 

atraíam a maioria daqueles que buscavam uma formação superior. Isso provocava uma 

acentuada deficiência de mão-de-obra de nível superior no Brasil, além de impossibilitar o 

surgimento de espaços adequados para o desenvolvimento de carreiras científicas regulares, 

que começavam a surgir na Europa. Nessa época, o incipiente ensino de Química era teórico e 
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livresco, quase sempre associado a estudos mineralógicos e colocando a Química como uma 

porção apendicular da Física (CARNEIRO, 2006).  

Posteriormente, no ano de 1772, o Vice-Rei Marquês de Lavradio instalou a Academia 

Científica no Rio de Janeiro. Essa instituição era destinada ao estudo das ciências. Uma seção 

dedicada à Química existia entre as várias outras seções dessa instituição. Fazia parte dessa 

academia o português Manoel Joaquim Henriques de Paiva, autor de Elementos de Química e 

Farmácia, primeiro livro a ter no título a palavra Química (FILGUEIRAS, 1998). Da mesma 

época, também destaca-se Vicente Coelho de Seabra Silva Telles, a quem alguns historiadores 

atribuem o título de um dos principais químicos do Brasil Colonial. Vicente Telles cresceu 

num período de grande alvoroço iluminista, sendo que o início do seu curso em uma 

universidade da Europa foi marcado pelo desenvolvimento de estudos e publicações na área 

de Química, tendo escrito e publicado várias obras. Algumas se tornaram de extrema 

importância na sociedade química europeia. Dentre essas, e escrita em português, destaca-se o 

livro Elementos de Química, no qual ele trata de assuntos ligados à história da química desde 

a alquimia, além de discutir temas relacionados à nomenclatura de substâncias químicas e à 

ação do calor sobre as reações químicas. Durante sua vida, porém, nunca obteve 

reconhecimento, fama ou glória pelo seu trabalho (OLIVEIRA; CARVALHO, 2006).  

As atividades relacionadas às Ciências começaram a se estruturar no Brasil graças à 

invasão de Portugal por Napoleão, obrigando D. João VI e toda a corte real portuguesa a fugir 

para as terras brasileiras e a instaurar aqui o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso 

levou à realização de vários eventos importantes para as Ciências no Brasil. Era o início do 

século XIX, considerado um dos períodos mais grandiosos para o estabelecimento do estudo 

das Ciências, pois seus conhecimentos promissores já se encontravam espalhados por todo o 

mundo civilizado da época (CHASSOT, 1996). O primeiro grande feito de D. João VI a favor 

das Ciências e da Química no Brasil, foi a criação em 1808, do Colégio Médico-Cirúrgico da 

Bahia, em Salvador. Todavia, não era o primeiro do país. Em 1801, no hospital de Vila Rica 

das Minas Gerais funcionava um colégio dessa natureza que foi fechado 1848. Também em 

1808, ocorreu a instalação de outro colégio de Medicina no Rio de Janeiro (ROSA; TOSTA, 

2005).  

A partir da assinatura do decreto que determinava a abertura dos portos brasileiros às 

nações amigas, D. João VI tirou o país do isolamento, possibilitando a instalação das 

primeiras indústrias de manufaturados e tipografias, criando a Biblioteca Nacional e o Jardim 

Botânico (MATHIAS, 1979). O curso de Engenharia da Academia Real Militar passou a ter 

Química no seu currículo e logo depois, foi criada uma cadeira (disciplina) de Química nesse 
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curso. Isso levou a um aumento significativo do número de trabalhadores com mão-de-obra 

especializada nas áreas que necessitavam de um ensino mais voltado para as Ciências. Como 

resultado dessas mudanças, o Brasil passou a publicar livros impressos. Daniel Gardner foi o 

autor da primeira obra impressa no país e que tinha por título Syllabus, ou Compendio das 

Lições de Chymical (MOTOYAMA, 2000). Com o começo da exploração de ferro no país 

pelo alemão Willhelm Ludwig Von Eschwege foram criados em 1812, o Gabinete de Química 

e o Laboratório de Química Aplicada, ambos no Rio de Janeiro, tendo este último sido 

fechado em 1819. No ano de 1818 foi fundado o Museu Real cujas instalações contavam com 

um laboratório de química que sediava pesquisas relacionadas à refinação de metais preciosos 

(SANTOS, 2004).  

No entanto, o soberano brasileiro a se tornar um dos maiores incentivadores do 

progresso científico brasileiro foi sem dúvida, o imperador D. Pedro II, que governou entre 

1831 e 1898. Sua visão desenvolvimentista possibilitou a introdução de tecnologias que 

favoreceram a industrialização e o crescimento econômico do Império. A influência de seus 

professores, José Bonifácio e Alexandre Vandelli, fez com que o soberano fosse um aluno 

dedicado aos estudos da Química, sendo quase constante sua presença em aulas, exames, 

encontros e discussões científicas. Em sua casa, possuía um laboratório de Química no qual 

realizava experimentos e estudava obras de químicos da Europa, como Dalton e Laurent 

(FILGUEIRAS, 1988). No entanto, até essa época, o ensino das Ciências era desprestigiado, 

pois se associava a formação de uma classe trabalhadora, o que o tornava muito pouco 

atrativo. Dessa forma, a memorização e a descrição eram as únicas formas metodológicas 

aplicadas no ensino das Ciências. Os conhecimentos químicos dessa época apenas se 

resumiam a fatos, princípios e leis que tivessem uma utilidade prática, mesmo aqueles que 

eram completamente desvinculados da realidade cotidiana do estudante. Contudo, alguns 

historiadores julgam que na história da disciplina de Química no Brasil havia uma verdadeira 

oscilação nos conteúdos abordados, de modo que ora os objetivos desse ensino eram voltados 

às questões utilitárias e cotidianas, ora eram centrados nos pressupostos científicos (LOPES, 

1998).  

Nesse clima de incertezas e autoafirmação da disciplina de Química no Brasil, surgiu 

em 1837 o Colégio Pedro II. Um dos grandes objetivos da criação dessa escola foi o de servir 

de modelo para os outros estabelecimentos de ensino e estruturar o ensino secundário 

brasileiro e, para isso, o currículo aí implantado contava com disciplinas científicas (ROSA; 

TOSTA; 2005). No entanto, foi somente a partir de 1887 que conhecimentos de Ciências 

Físicas e Naturais começaram a ser exigidos nos exames de acesso aos cursos superiores, 
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principalmente ao de Medicina. Até esta data, as disciplinas que abordavam esses 

conhecimentos não eram procuradas, ainda mais que eram disciplinas avulsas (CHASSOT, 

1996). 

 

2.2 A Química no Brasil a partir da República 

 

No reinado de D. Pedro II não hove grandes demonstrações de interesses pelos 

conhecimentos químicos, no entanto, a primeira escola brasileira destinada a formar 

profissionais para a indústria química, surgiu no período republicano no começo do século 

XX, em 1918, devido às necessidades da época e a escola considerada como marco incial foi 

Instituto de Química do Rio de Janeiro. Nesse período na Escola Politécnica de São Paulo, 

surgiu o curso de Química e, aos poucos, a pesquisa científica foi se desenvolvendo nessas 

instituições. Em 1920, o curso de Química Industrial Agrícola em associação à Escola 

Superior de Agricultura e Medicina Veterinária. No ano de 1933, esta deu origem à Escola 

Nacional de Química no Rio de Janeiro (SILVA et al., 2006).  

Em 1934, foi criado o Departamento de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo (USP), a primeira universidade do país e fundada no 

mesmo ano. Esse departamento é considerado a primeira instituição brasileira criada com 

objetivos explícitos de formar químicos cientificamente preparados. Ressalta que a escola 

Politécnica daquela época é atualmente é o Instituto de Química da USP, sendo destaque 

internacional em pesquisas químicas (MATHIAS, 1979).  

Já no Ensino Secundário brasileiro, a Química começou a ser ministrada como 

disciplina regular somente a partir de 1931, com a reforma educacional Francisco Campos. 

Segundo documentos da época, o ensino de Química tinha por objetivos dotar o aluno de 

conhecimentos específicos, despertando o interesse pela ciência e mostrar a relação desses 

conhecimentos com o cotidiano (MACEDO; LOPES, 2002). No entanto, essa visão do 

científico relacionado ao cotidiano foi perdendo força ao longo dos tempos e, com a reforma 

da educação promovida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692 de 1971, pela 

qual foi criado o Ensino Médio profissionalizante, foram impostos ao ensino de Química um 

caráter exclusivamente técnico-científico. Alguns estudiosos do campo do currículo afirmam 

que as disciplinas relacionadas às ciências só se constituíram definitivamente como 

componentes curriculares quando se aproximaram das vertentes que deram origem aos seus 

saberes puramente científicos (SCHEFFER, 1997).  
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A princípio dos anos de 1980 havia duas modalidades que regiam o Ensino Médio 

brasileiro. A modalidade humanístico-científica se constituía numa fase de transição para a 

universidade e preparava jovens para ter acesso a uma formação superior. Enquanto que a 

modalidade técnica visava uma formação profissional do estudante. Essas duas vertentes não 

conseguiram atender a demanda da sociedade e, por isso, agonizaram durante muito tempo, 

até praticamente se extinguirem nos últimos anos do século XX (MARTINS, 2010).  

Os anos de 1990 foram caracterizados por uma reforma profunda no Ensino Médio 

brasileiro. Com a LDB nº 9.394 de 1996, o MEC lançou o Programa de Reforma do Ensino 

Profissionalizante, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM). Esses documentos 

atendiam a exigência de uma integração brasileira ao movimento mundial de reforma dos 

sistemas de ensino, que demandavam transformações culturais, sociais e econômicas exigidas 

pelo processo de globalização. Em se tratando de Ensino de Química e dos conhecimentos 

neles envolvidos, a proposta dos PCNEM é que sejam explicitados a multidimensionalidade, 

o dinamismo e o caráter epistemológico de seus conteúdos. Assim, severas modificações no 

currículo dos livros didáticos e nas diretrizes metodológicas estão sendo conduzidas, a fim de 

romper com o tradicionalismo que fortemente ainda se impõe (BRASIL, 1999).  

De acordo com a LDB, uma educação básica deve suprir os jovens que atingem o final 

do Ensino Médio de competências e habilidades adequadas, de modo que sua formação tenha 

permitido galgar os quatro pilares da educação do século XXI: aprender a conhecer aprender a 

fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser (MÁRCIO, 2011). De acordo com os 

documentos oficiais, um Ensino Médio significativo exige que a Química venha a assumir seu 

verdadeiro valor cultural enquanto instrumento fundamental numa educação humana de 

qualidade, constituindo-se num meio coadjuvante no conhecimento do universo, na 

interpretação do mundo e na responsabilidade ativa da realidade em que se vive. Nesta visão, 

em 2002, foram divulgados as Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN+) direcionadas aos professores e aos gestores de escolas. Esses 

documentos apresentam diretrizes mais específicas sobre como utilizar os conteúdos 

estruturadores do currículo escolar, objetivando o aprofundamento das propostas dos PCNEM 

(BRASIL, 2002).  

Segundo os PCN+, o ensino de Química deve ser compreendido a partir da seguinte 

visão:  

[...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 

horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento 

químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na 
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realidade, se for apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e 

linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento 

tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2002). 

 

 Na estruturação das práticas de Ensino de Química é de grande importância utilizar 

uma abordagem destacando a visão dos conhecimentos por ela desenvolvida, numa 

perspectiva de construção histórica da natureza humana. O conhecimento químico, 

constituído de processos sistemáticos que permeiam o contexto sociocultural da humanidade, 

deveria ser usado de forma contextualizada e significativa para o educando. Essa abordagem 

demanda o uso de uma linguagem própria e de modelos diversificados (LIMA, 2012). O 

ensino por temas geradores apontados pelos PCN+ é um atrativo para o processo de ensino 

dos conceitos químicos que na sua maioria são abstratos e de difícil compreensão para os 

educandos, a inserção dos temas norteadores nos planejamentos educacionais é relevante, pois 

motiva o aluno para aprendizagem e minimiza as dificuldades encontradas no estudo dessa 

ciência. 

 

2.3 Considerações sobre o Ensino de Química à luz dos documentos legais e suas 

principais dificuldades de aprendizagem 

 
 

O ensino de Química, em sua totalidade, deve propiciar ao aluno a formação para a 

cidadania. Neste contexto, a abordagem do conhecimento científico em Química, está 

diretamente vinculada ao contexto sociocultural do aluno e ao cotidiano ao ambiente a que 

este esteja inserido. Outrora, esse conhecimento se torna ineficaz e sem aplicação ao ver do 

aluno na sua formação. Conforme proposto no PCNEM (BRASIL, 2000), atualmente, a 

educação tem a função de habilitar os indivíduos para renovar continuamente a sua 

compreensão de um mundo em mudança. Nesta perspectiva, o ensino deve, além de preparar 

os alunos para os conteúdos específicos, prepará-los também para a vida e eventuais 

mudanças que podem ocorrer na sociedade. Segundo os documentos oficiais, o ensino de 

Química deve ser contextualizado e interdisciplinar que aproxime os conteúdos de sala de 

aula com a vivência do aluno colaborando para sua formação enquanto cidadão, para que haja 

de forma ativa e reflexiva perante a sociedade.  

Conforme os PCNEM Brasil (2004), a educação escolar, pela significação dos 

conhecimentos historicamente construídos, permite a compreensão das vivências em novos 

níveis, mais do que deixar de lado um tipo de conhecimento para colocar outro em seu lugar. 

Isto ligado a ideia de uma abordagem temática, além de permitir a contextualização e a 

interdisciplinaridade, leva em conta essas duas perspectivas, oportunizando o 
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desenvolvimento dos estudantes. Dessa forma, os PCNEM ressaltam que a 

interdisciplinaridade e contextualização são recursos complementares para ampliar as 

inúmeras possibilidades de interação entre disciplinas e áreas nas quais disciplinas venham a 

ser agrupadas e também, formem o eixo integrador da doutrina curricular expressa na LDB 

(BRASIL, 1997).  

Os PCNEM indicam a utilização de temas para contextualização do conhecimento 

químico e o estabelecimento de inter-relações deste com os vários campos da ciência. Neste 

sentido, o uso de temas ligados ao cotidiano do aluno torna-se uma forma didática de 

aproximar o conteúdo visto em sala de aula com a vivência do aluno, de maneira a motivá-lo 

frente ao conhecimento científico e potencializar o aprendizado da disciplina pela forma de 

como está sendo repassado este conhecimento (BRASIL, 2000). 

  Para Wartha e Alário (2005), contextualizar é considerar a vivência e as experiências 

obtidas, se apropriando também de novos conhecimentos. É elaborar conhecimento no 

contexto da sociedade em que vive e na estrutura mundial atual. Isso ajuda o aluno a entender 

a importância de fenômenos e fatores que ocorrem a sua volta. Entretanto, Lima et al. (2000), 

aborda que essa não-contextualização da Química pode ser responsável pelo alto nível de 

rejeição do estudo desta ciência pelos alunos, dificultando o processo de ensino e 

aprendizagem da disciplina. 

Entre as principais dificuldades enfrentadas pelo ensino de Química está o 

distanciamento dos conteúdos aplicados em sala de aula com questões do cotidiano, visto que 

a Química é uma disciplina que está estreitamente ligada à vida e a sociedade em geral. Essa e 

outras dificuldades acabam por acarretar na falta de motivação e interesse pela disciplina, que 

para a maioria dos estudantes é vista como uma disciplina difícil e sem aplicação nas suas 

vivências. Em muitos casos essa falta de interesse e motivação está ligada a forma como a 

disciplina é repassada para o aluno, de forma tradicional e monótona, apenas exigida a 

memorização de fórmulas e expressões sem que haja relação e aplicação no dia a dia dos 

alunos e da sociedade, causando este impacto sobre a disciplina. Nesta perspectiva, o 

professor tem a tarefa de centrar-se em ensinar o aluno a estabelecer a relação consciente com 

o conhecimento científico.  

Segundo a LDB PCN (1997), há muito tempo que a escola como um todo tem buscado 

respostas para o problema da dificuldade de aprendizagem dos alunos no ensino de química, 

seja a partir da elaboração de métodos, teorias práticas pedagógicas e psicológicas, as quais 

parecem ter semelhantes objetivos: formar e capacitar o aluno para alcançar um nível 

intelectual, mas também, sócio cultural mais qualificado.  
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Outro fator ligado às dificuldades de aprendizado dos alunos se relaciona à falta de 

atividades experimentais que demonstre aplicações dos conteúdos na prática. Gonçalves e 

Galiazzi (2004), Zanon e Silva (2000) e Hodson (1994), apontam que, para melhorar o 

processo ensino e aprendizagem, uma alternativa seria aumentar as atividades experimentais 

em laboratórios. Porém, muitas vezes isso não é possível, pois a maioria das escolas não 

possui estruturas laboratoriais. Corroborando com esta visão, Damásio et al. (2005) afirmam 

que uma parcela considerável das dificuldades em ensino de química consiste no seu caráter 

experimental: as escolas não tomam as aulas experimentais como método de valorização e 

estímulo ao aprendizado. Muitas escolas não possuem laboratórios para a realização de 

atividades práticas. No entanto, Luburú, Barros e Kanbach (2007), entendem que a 

dificuldade para realização das mesmas está além da justificativa de falta de material e 

equipamentos laboratoriais. Esse problema pode também ter relação com a ausência de 

preparo por parte dos docentes, ou mesmo desinteresse destes, uma vez que se sentem 

desvalorizados e a profissão é vista como marginalizada, fazendo com que não sintam 

vontade de inovar.  

Conforme Torricelli (2007), pelo fato de o conteúdo químico um conteúdo que 

necessita de uma prática experimental para melhor compreensão, que nem sempre se dispõe 

disso, o aluno precisa ser dotado de uma capacidade de abstração. Capacidade essa que 

permite a elaboração da estrutura do conhecimento de química. O uso de materiais 

alternativos é uma forma de minimizar essa dificuldade, o que depende muito do preparo do 

professor e sua intenção, tanto com os alunos, quanto com a escola.  

O tópico seguinte faz uma abordagem sobre as perspectivas atuais para o ensino de 

Química expondo que a utilizando de recursos didáticos e novas metodologias atreladas ao 

ensino de Ciências podem proporcionar uma aprendizagem significativa e favorecer o 

processo de ensino e aprendizagem, dessa forma, diminuindo as dificuldades relatadas que 

estão diretamente relacionadas ao ensino. 

 

 

2.4 Perspectivas atuais do Ensino de Química  

 
 

Os avanços tecnológicos ocorridos na sociedade, em geral, impulsionaram as 

mudanças no currículo da química, no sentindo de melhorias efetivas no processo de ensino e 

aprendizagem da Química, buscando a valorização do conhecimento científico e a 

aproximação dos conceitos com o cotidiano do aluno proporcionando um ensino 

contextualizado que consiga favorecer o aprendizado dos mesmos. Os assuntos de Química 
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quando trabalhados em sala de aula com vínculo no cotidiano motivam e despertam o 

interesse do aluno, atiçando a curiosidade e tornando a aula mais prazerosa. Além disso, 

através do trabalho contextualizado a química passa a ter mais sentido para o aluno que 

reconhece a ciência em seu dia a dia e assim passa de sujeito telespectador para sujeito ativo, 

participando e contribuindo com a formação do próprio conhecimento cientifico (PEREIRA, 

2010). Neste contexto, a contextualização da química pelo professor possibilita o 

estabelecimento de interrelações entre conhecimentos escolares e fatos/situações presentes no 

dia a dia dos alunos, imprimindo reais significados aos conteúdos escolares (OLIVEIRA, 

2005). Neta perspectiva, o ensino de Química requer dos professores de química uma 

constante busca por novos modelos, que possam conduzir o estudante a refletir, a se inteirar, 

aprimorar e valorizar o ensino de química como suporte para que o conhecimento científico 

seja assimilado de forma significativa contribuindo para sua formação enquanto cidadão 

(SILVA et al.; 2009). Nota-se que, poucas escolas do Ensino Médio ministram aulas de 

Química ressaltando a prática, que leve o aluno ao confronto do que foi visto na teoria em sala 

de aula com os fatos que ocorrem no decorrer da prática, uma vez que, a Química se constituir 

numa ciência essencialmente experimental, onde o aprendizado será mais efetivo quando se 

obtém a junção da teoria com a prática. A literatura científica reporta que o baixo rendimento 

dos alunos de Química nesse nível de ensino em todo o país é um fato e não há quem 

desconheça isto. Neste contexto, a clara necessidade dos alunos se relacionarem com os 

fenômenos sobre os quais se referem os conceitos justifica a experimentação como parte do 

contexto escolar, sem que represente uma ruptura entre a teoria e a prática (PLICAS et. al., 

2010). 

Neste contexto, o ensino de Química precisa ser problematizador e desafiador, 

estimulando o aluno a compreender os objetivos dos conceitos científicos e sua relação com a 

sociedade, bem como sua construção histórica. Nesta perspectiva, se faz necessário que o 

conhecimento químico seja uma construção que possibilite o aluno participar e interagir de 

forma ativa com o seu ambiente, sendo capaz de entender que este faz parte de um mundo e 

também é ator e corresponsável. Segundo Eichler (2007), algumas ações são necessárias para 

reestruturar as bases metodológicas e curriculares do nosso sistema educacional, as quais 

estão relacionadas à formação inicial e continuada, com o desenvolvimento de materiais 

didáticos elaborados pelos professores para atender os anseios do ensino de Química. Essas 

propostas devem aproximar os conceitos da realidade do aluno. 

Para Freitas (2009), a presença dos materiais didáticos em si, cumpre a função de 

estabelecer contato na comunicação entre professores e alunos, alterando desta forma o 
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cotidiano de aulas apenas verbais. Assim, o aluno passa a entender a ciência como construção 

histórica, sem levar em consideração um ensino fundamentado na memorização de definições 

e classificações (BRASIL, 1998). 

Corroborando com esse pensamento, Evangelista (2007) afirma que um dos objetivos 

da disciplina de Química é fazer com que o jovem reconheça o valor da ciência na busca do 

conhecimento da realidade e se utilize dela no seu cotidiano e na sua formação enquanto 

cidadão. Segundo Chassot (1990), o motivo de ensinar Química é a formação de cidadãos 

conscientes e críticos: a Química é também uma linguagem. Assim, o ensino da Química deve 

ser um facilitador da leitura do mundo. Ensina-se Química, então, para permitir que o cidadão 

possa interagir melhor com o mundo. 

Nesta perspectiva, Maldaner e Schnetzler (1998) entende que a melhoria da qualidade 

do Ensino de Química deve buscar uma metodologia que privilegie a experimentação. Essa 

forma de aquisição de conhecimentos da realidade oportuniza ao estudante realizar uma 

reflexão crítica do mundo. Além disso, através de seu envolvimento ativo, criador e 

construtivo terão a capacidade de desenvolver seu cognitivo a partir dos conteúdos abordados 

em sala de aula. Neste contexto, a abordagem histórica dos conteúdos é fundamental para 

entender os conceitos científicos e é eixo orientador no processo de ensino e aprendizagem. 

Este é um aspecto essencialmente dinâmico, quando incorporado nas metodologias dos 

docentes que busca superar o ensino tradicional e dogmático, ainda bastante praticado nas 

escolas. 

Segundo Costa et al. (2005) a metodologia utilizada no ensino de Química, na maioria 

das vezes, prioriza a memorização de conceitos, de fórmulas, de reações, ignorando a 

importância de mostrar aos alunos a verdadeira importância desta disciplina e o que ela 

representa em suas vidas. Corroborando com a visão do autor, Chassot (2004, apud Santos, 

2003), comenta que o ensino que se faz, na maioria das escolas, é literalmente inútil. Isto é, 

mesmo se não existisse, muito pouco ou nada seria diferente.  

De acordo com Krasilchik (2004), podemos culpar a maneira unidirecional como é 

ministrada uma aula tradicional, porque ela causa o desinteresse dos alunos pelo conteúdo e 

consequentemente um baixo rendimento escolar, o que torna o ensino ineficiente. Neste 

mesmo contexto, o tradicionalismo das aulas em sua maioria, é distante do cotidiano do 

aluno, o que contribui ainda mais para o seu desinteresse. Segundo Balbinot (2005), a escola 

deve ser mais ousada, inovadora e prazerosa, para que o aluno construa seus saberes, com 

alegria e prazer, possibilitando a criatividade e o pensar criticamente.  
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Os saberes desenvolvidos no ensino de Química devem ser fundamentados em 

estratégias que estimulem a curiosidade e a criatividade dos estudantes, despertando 

sensibilidade para a criatividade e compreendendo que esta ciência e seus conhecimentos 

permeiam a sua vida, estando presentes nos fenômenos mais simples do seu cotidiano 

(ASTOLFI, 1995). Neste aspecto, o ensino de Química deve propiciar ao aluno uma 

compreensão de mundo ao seu redor, mostrando a aplicação dessa ciência no seu cotidiano, 

para que dessa forma, o ensino possa contribuir para a formação de um cidadão crítico e ativo 

e que saiba interpretar e relacionar o que aprende em sala de aula com a sua vivência e 

ambiente ao qual está inserido. Dessa forma, almeja- se que o aluno consiga relacionar o que 

aprende em sala de aula com o seu dia a dia. Hoje em dia com o uso da Tecnologia em sala de 

aula associada à experimentação podemos ir sempre além e trazer aos nossos alunos aulas 

mais dinâmicas e atrativas que consiga motivar- los no aprendizado e interpretação de 

fenômenos do seu cotidiano.  

Dentre as perspectivas atuais para o ensino de Química se encontra as Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TICs) que quando inseridas ao processo de ensino e 

aprendizagem com certa finalidade, podem favorecer em diversos aspectos que contribuem de 

forma eficaz para potencializar o conhecimento de conceitos científicos e relacioná- los a sua 

vivência diária, sendo que, as TICs fazem parte integralmente da nossa sociedade. O próximo 

tópico relata um breve hisórico sobre a exolução dessas Tecnologias e suas contribuições para 

o ambiente escolar. 
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3.  HISTÓRICO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA 

EDUCAÇÃO 

Notoriamente, um dos fatores responsáveis pelas profundas mudanças ocorridas na 

sociedade é o desenvolvimento crescente das TICs, que está cada vez mais fazendo parte do 

ambiente escolar. A evolução das tecnologias permite uma nova elaboração da nossa prática 

em sala de aula, seja utilizando- se de imagens, vídeos, softwares ou ambientes de 

aprendiazagem que servem de ferramentas auxiliares para o ensino e aprendizagem. 

Historicamente, a Tecnologia Educativa ocorreu nos Estados Unidos na área 

educacional ao fim dos anos 20 do século passado. Teve seu surgimento durante a segunda 

guerra mundial, pelo uso de materiais visuais em cursos desenvolvidos para militares, através 

da influência da psicologia experimental. Entre os anos de 1950 e 1960 foi implantada no 

Brasil a Tecnologia Educacional, por meio da radiodifusão, através de programas educativos 

(RIBEIRO; CHAGAS; LESSA; 2012). 

As primeiras pesquisas voltadas à inserção da informatização no ensino ocorreram por 

volta dos anos 80.  A partir daí, despontou à necessidade de suprir a falta de estrutura das 

escolas em relação a um laboratório de ciências e de recursos instrumentais que facilitassem a 

compreensão dos conteúdos. Surgiram então, em meados dos anos 90, os primeiros softwares 

computacionais para o ensino da Química. Com o passar dos anos, estes softwares foram 

aprimorados e ganharam importância como uma alternativa diferenciada no ensino de química 

(RIBEIRO; GREGA, 2003). Durante este período, foi criado o Programa Nacional de 

Informática na Educação (PROINFO) que teve como principal objetivo informatizar as 

escolas (RIBEIRO; CHAGAS; LESSA; 2012). 

  Os PCNEM dão ênfase para a utilização da tecnologia no Ensino. Esta tecnologia, 

segundo os PCNEM, proporciona uma melhor contextualização das disciplinas e ajuda na 

inclusão digital, uma das principais diretrizes do PROINFO, que visa ascender o uso de 

computadores e outras ferramentas de tecnologias da informação em ambiente propício, 

aperfeiçoando assim, a infraestrutura no ambiente escolar para a aceitação das novas 

tecnologias. Outro documento que ressalta a importância da utilização de recursos 

informáticos na escola é o PCN+. A informática, de acordo com as propostas para o Ensino de 

Química, pode ser uma excelente ferramenta no processo de ensino e aprendizagem na 

disciplina (BRASIL, 1999). 

Quando mencionamos tecnologias da informação e da comunicação não nos referimos 

apenas à Internet, mas ao conjunto de tecnologias microeletrônicas, informáticas e de 

telecomunicações que permitem a aquisição, produção, armazenamento, processamento e 
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transmissão de dados na forma de imagem, vídeo, texto ou áudio. Para simplificar o conceito, 

chamaremos novas tecnologias da informação e da comunicação às tecnologias de redes 

informáticas, aos dispositivos que interagem com elas e seus recursos (TEDESCO, 2004). 

A partir do surgimento destes métodos, houve mudanças nos padrões da sociedade 

atual, revolucionando as formas tradicionais de ensino e instituindo um novo paradigma o 

qual alcança e modifica os métodos de aprendizagem. Contudo, dá-se a necessidade de 

aprender de forma contínua para assim haver um acompanhamento das mudanças e buscar 

novas oportunidades (RIBEIRO; CHAGAS; LESSA, 2012). 

A aprendizagem através das TICs permite aos alunos uma mudança na forma de se 

obter conhecimentos, ajudando a desfazer o antigo hábito da memorização de conceitos e 

fórmulas. Portanto, as TICs oferecem aos alunos, possibilidades de buscar novos 

conhecimentos, de atribuir formas de modelos a algo que seja significativo e isso leva o aluno 

a pensar para buscar respostas ao invés de memorizar (SILVA; ROGADO, 2008). A 

utilização das tecnologias em sala de aula permite uma aproximação do mundo digital que 

atualmente permeia a maioria dos alunos e estar inserida no ambiente escolar com o 

conhecimento trasmitido, dessa forma, proporcionamos que o aluno consiga desenvolver 

habilidades de aprendizagem a partir do meio em que ele está inserido, mostrando uma forma 

mais atrativa e motivadora que auxilie o ensino e aprendizagem.  

O seguinte subtópico tratará sobre a utilização das TICs no ensino de Química 

abordando suas contribuições e as principais ferramentas que podem servir como recursos 

didáticos e pedagógicos capazes de proporcionar uma aprendizagem capaz de motivar os 

alunos pelo conhecimento científico e favorecer uma aprendizagem significativa. 

 

3.1 Inserção das TICs no Ensino de Química  

 

O espaço educacional tem passado por diversas modificações, o que acarreta uma 

nova forma de pensar na perspectiva pedagógica de modo à integrá- la à realidade cultural dos 

alunos. A crescente influência que as novas tecnologias estão exercendo a nível social e 

educacional tem sido um dos fatores que têm alavancado essa readaptação no currículo 

escolar. Nesta perspectiva, observa- se que as TICs tem se difundido cada ve mais entre os 

alunos, se tornando recursos acessíveis no compartilhamento de disseminação de 

informações. Neste sentido, a educação vem cada vez mais se associando ao conceito de 

tecnologia e inovação, pois o cognitivo do ser humano está sendo intermediado por aparelhos 



 31 

tecnológicos, onde tais tecnologias estão ampliando o potencial intelectual do ser humano 

(TAVARES et al.; 2013). 

Além do tradicionalismo de se aprender através de livros, as informações estão se 

disseminando por recursos tecnológicos eletrônicos cada vez mais modernos, o que confere 

aos discentes uma nova forma de busca de conhecimento e aprendizado. Neste contexto, o uso 

correto dessas fontes de inovação no processo de ensino e aprendizagem requer uma formação 

adequada e diferenciada dos docentes, visto que a tecnologia não é algo estático e bem 

definido, e os profissionais de ensino devem estar bem preparados para as mudanças que estão 

sempre a ocorrer (MELO, 2007). As TICs podem ser definidas como um novo conjunto de 

ferramentas, suportes e canais para o tratamento e acesso à informação.  

De acordo com Martinho e Pombo (2009), a introdução das TICs no ensino, 

principalmente no Ensino das Ciências, traz uma alteração dos interventores do processo de 

aprendizagem, solucionando questões que são consideradas obstáculos para melhoria da sua 

qualidade, tais como, à indisciplina e ineficiência do ensino, despertando a motivação e o 

desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas. Correia (2005) afirma que as 

TICs têm modificado positivamente o ensino de Ciências, enriquecendo os processos 

tradicionais de ensino, proporcionando aos alunos e professores um ambiente de 

aprendizagem mais participativo.   

Para Souza et al., (2004), as TICs são elementos importantes para o desenvolvimento 

pessoal e profissional do ser humano e sua inserção na escola, diminui o risco da 

discriminação social e cultural, podendo atuar como coadjuvante à renovação da prática 

pedagógica. Nesse contexto, criando atividades que estimulem e ajudem o aluno na 

compreensão dos conceitos como: questionamentos, debates, investigação, trabalhos em 

grupos com o uso das tecnologias. A inserção de tecnologias educacionais pode tornar as 

aulas mais dinâmicas, uma vez que o professor tenha um objetivo de relacionar o conteúdo 

que se pretende ensinar com o auxílio da ferramenta tecnológica. De acordo com a análise de 

Benite (2006), as diferentes tecnologias para o ensino da Química proporcionam desde 

pesquisas a simulações, mostrando, inclusive, que a partir delas é possível até confeccionar 

instrumentos de baixo custo, como destiladores. 

Segundo Vallin (1998) as TICs podem ser consideradas ferramentas que tem 

contribuído em muito para o avanço na educação, pois permitem através de um clique, dentre 

outras coisas, desfrutarem de materiais dinâmicos em programas e softwares que atraem a 

atenção do aluno provocando a interatividade, participação e o interesse do aprendiz. 
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Moraes e Paiva (2007) destacam as potencialidades das TICs, dentre as quais se 

evidenciam que o ensino é ativo, e o professor é um mediador entre as informações e os 

alunos, possibilitando a criatividade, autonomia e o pensamento crítico dos alunos. Nesse 

sentindo, as propostas metodológicas com o auxílio das TICs favorecem o processo de ensino 

e aprendizagem, aumentando a motivação e o interesse de alunos e professores, além de 

mostrar-se uma ferramenta capaz de promover a interdisciplinaridade (MONTEIRO, 2007). 

Nessse sentido, observa- se a relevância que as Tecnologias exercem atualmente sobre o 

aprendizado e a sua inserção permite, além de, a diminuição da abstração de determinados 

conteúdos, como, a sua contextualização e interdisciplinaridade com as demais áreas de 

estudo.  

Atualmente, para o ensino de Química, as Tecnologias abrem um leque de 

possibilidades para sua inserção em sala de aula, a exemplo de vídeos, imagens e ambientes 

virtuais de aprendizagem que contribuem diretamente com a aprendizagem dos alunos. Nesse 

sentido, o tópico seguinte faz uma abordagem sobre o uso de softwares de simulação voltados 

para o ensino de Química. 

 

3.2 O uso de softwares de simulação para o Ensino de Química  

 

Diversos recursos podem ser utilizados no sentido de tornarem as aulas mais atrativas 

e motivadoras para os alunos e consequente potencialização do ensino dos conceitos 

científicos.  

A utilização de atividades experimentais é uma prática indispensável no processo de 

construção de conhecimento dos alunos, pois a partir de observações e curiosidades dos 

alunos, eles passam a sentir mais prazer pelo que estão aprendendo e dessa forma, o ensino 

passa a ter um caráter motivador, fazendo com que eles sejam cidadãos críticos e 

participativos de maneira que venham racionalizar melhor as diversas situações na sua vida 

cotidiana (MELO, 2005). 

Uma estratégia de grande relevância para o ensino de Química e demais áreas é a 

inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação − TICs. As atividades práticas 

podem ser feitas com materiais de baixo custo, e já dispomos das tecnologias que muito têm 

ajudado em sala de aula, a exemplo, os softwares de simulações, ambientes virtuais de 

aprendizagem que possibilitam a realização de experimentos em sala de aula. Neste contexto, 

a finalidade do uso das simulações é motivar os alunos, à aprendizagem de conceitos 
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abstratos, evitando assim, que eles decorem conceitos sem o seu entendimento (VIEIRA; 

SILVA, 2003). 

Nos dias atuais, diversas estratégias inovadoras para uso educacional da computação 

têm sido investigadas e com o aumento crescente da velocidade e capacidade do hardware, 

aliado à disponibilidade de software livre nas mais variadas áreas enseja aplicações que antes 

eram consideradas quase impossíveis, como a implantação de laboratórios virtuais que 

permitam realizar experimentos que simulem procedimentos e métodos reais com bom grau 

de fidedignidade (NUNES et al., 2014). 

Dentre outras contribuições da tecnologia para a educação, principalmente em 

Química, destaca-se o uso se laboratórios virtuais (LV). A inserção desses laboratórios tem 

potencial para dirimir um dos grandes problemas do ensino em ciências atual, que é a falta de 

laboratórios para permitir uma aprendizagem ativa e de cunho prático (NUNES et al., 2014). 

Nessa perspectiva, a utilização dos ambientes virtuais de aprendizagem permite a 

dissiminação da experimentação através de práticas de simulação que trabalhem juntamente a 

teoria com a prática, principalmente para as escolas que não dispõem de um espaço e 

materiais para a execução dos experimentos. Um exemplo relevante desses ambientes de 

aprendizagem é o Crocodile Chemistry que será tratado no tópico seguinte. 

 

3.3 A TIC Crocodile Chemistry no processo de ensino e aprendizagem de conceitos 

científicos 

 

  A TIC Crocodile Chemistry é um ambiente de aprendizagem virtual que propicia a 

elaboração e planejamento de simulações virtuais, que permitem a contextualização e a 

interdisciplinaridade dos conceitos científicos associados ao ensino de Química. De acordo 

com Costa et al. (2016), as TICs têm se comportado como auxílios pedagógicos capazes de 

favorecer o processo de ensino e aprendizagem, contribuído com a construção do 

conhecimento científico e proporcionado uma aprendizagem mais significativa. Dessa forma, 

observa- se que as TICs têm contribuído e favorecido o ensino de forma significativa e 

potencializado as formas de obter e repassar o conhecimento. Neste sentido, Costa (2010) 

comenta que essas tecnologias de comunicação devem ser e é, aos poucos, parte do processo 

de ensino-aprendizagem entre escola, professores e alunos. 

Nesta perspectiva, Martinho e Pombo (2009) relatam que a introdução das novas TICs 

no ensino, principalmente no Ensino das Ciências traz uma alteração dos interventores do 

processo de aprendizagem, solucionando questões que são consideradas obstáculos para 
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melhoria da sua qualidade, tais como: a indisciplina e ineficiência do ensino, despertando a 

motivação e o desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas. 

A crescente disponibilização de ferramentas e dispositivos de realidade virtual faz com 

que o computador seja utilizado como uma poderosa ferramenta didática na transmissão dos 

conteúdos abordados, não existindo limitações de idade na aplicação da tecnologia na 

educação, podendo beneficiar-se alunos desde o Ensino Fundamental até os universitários 

(VIEIRA, 2011). Os laboratórios virtuais de Química, como, o Crocodile Chemistry, são 

importantes exemplos de ambientes virtuais de aprendizagem, onde o estudante pode simular 

e realizar experiências, e possibilita interatividade com os alunos frente aos assuntos 

abordados em sala de aula.  

O programa Crocodile Chemistry, é de fácil entendimento para o professor e o aluno, 

pois está na língua portuguesa apesar do nome ser inglês. O programa possibilita mostrar 

simulações ou criar e salvar simulações que podem ser feitas passo a passo juntamente com o 

aluno (COSTA et al., 2016). Cabe ressaltar que os softwares educacionais são programas que 

visam atender necessidades vinculadas à aprendizagem, possuir objetivos pedagógicos e sua 

utilização deve estar inserida em um contexto e situação de ensino baseados em metodologia 

que oriente o processo, através da interação, motivação e descoberta, facilitando a 

aprendizagem de um conteúdo (PRIETO et al., apud KOEFENDER, 2008). Nesse contexto, a 

utilização das tecnologias em sala de aula deve propiciar um momento de reelaboração do 

conhecimento permitindo que este se propague de forma interativa, dinâmica e motivadora em 

sala de aula e favoreça o ensino e aprendizagem de conceitos relacionados.  

 Uma das perspectivas reportadas pela literaura científica para o ensino de Química é a 

contextualização e a interdisciplinaridade, trabalhando com temas tranversais para a 

promoção de um ensino que possa contribuir para a formação de um cidadão crítico e ativo 

perante a sociedade. Nesse contexto, surge trabahar em sala de aula em uma perspectiva em 

Ciências, Tecnologias, Sociedade e Ambiente (CTSA) como uma forma de incluir aspectos 

ligados ao cotidiano do aluno relacionando- os com a sala de aula, dessa forma, permitindo os 

discentes problematizem a ciência e participem de seu questionamento público, engajando-se 

na construção de novas formas de vida e de relacionamento coletivo. O capítulo seguinte 

apresenta uma explanação sobre a importância do ensino CTSA para o ensino e aprendizagem 

de conceitos científicos de Química. 
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4. A IMPORTÂNCIA DO ENSINO CTSA PARA O PROCESSO DE ENSINO E 

APRENDIZAGEM DE QUÍMICA 

 

A literatura científica tem reportado a relevância de se trabalhar com uma perspectiva 

de abordagem em Ciências, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) para aproximar o 

discente da interação com a Ciência e a Tecnologia em todas as extensões da sociedade, para 

assim fornecer para o mesmo a concepção ampla e social do contexto científico-tecnológico. 

Dessa forma, o ensino com abordagem em CTSA está cada vez mais se consolidando no 

ambiente escolar, por sua grande importânicia para a sociedade, uma vez que, o ensino 

também leva em consideração os problemas ambientais e sociais que a permeia.  

Na abordagem CTSA, a sociedade é o ponto central do processo educativo, e o aluno 

é, antes de tudo, um cidadão que precisa desenvolver habilidades, competências e criticismo. 

Nesse aspecto, a experimentação investigativa é fundamental para se discutir como a Ciência 

é construída e perceber as suas limitações (FERREIRA et al., 2010). Nesse sentido, o aluno 

poderá compreender que o conhecimento científico não é uma verdade absoluta e sim, uma 

permanente construção que muitas vezes, necessita de rupturas conceituais e históricas para 

evoluir (KUHN, 2007).  

O objetivo principal da educação numa abordagem CTSA é o de possibilitar o 

conhecimento científico para os estudantes, auxiliando-os “a construir conhecimentos, 

habilidades e valores necessários para tomar decisões responsáveis sobre questões de Ciência 

e Tecnologia na sociedade e atuar na solução de tais questões” (SANTOS; MORTIMER, 

2002).  

O Ensino de Química para a formação do cidadão deve estar centrado na interrelação 

de dois componentes básicos: a informação química e o contexto social, pois para o cidadão 

participar ativamente da sociedade precisa não só compreender a Química, mas a sociedade 

em que está inserido (SANTOS; SCHNETZLER, 2003). Neste sentido, Pinheiro (2007) 

afirma que há necessidade do enfoque CTSA “ser introduzido já no ensino fundamental, a fim 

de formar um cidadão que tenha sua atenção despertada para os aspectos que envolvem o 

contexto científico-tecnológico e social”. 

A perspectiva Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) é uma proposta didática que se 

iniciou na década de 1960 como uma forma de se compreender as inter-relações entre 

Ciência, Tecnologia e Sociedade e que depois originou uma vertente na qual se inclui as 

consequências dessas interações com o Meio Ambiente, sendo, nesse caso, usualmente 

denominada de abordagem CTSA (SANTOS, 2007). Nesta visão, o ensino precisa ajustar-se 
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ao novo, ou seja, aproximar os currículos com as situações vividas pelos alunos, adequando-

se a esses novos parâmetros numa perspectiva da CTSA. Neste feitio, no entendimento de 

Pérez (1995), a contextualização ocorre a partir de práticas problematizadoras, que oferece ao 

aluno uma visão de que os conhecimentos científicos aprendidos fazem-se presentes no seu 

cotidiano.  

Segundo Marcondes (2009), o movimento CTSA marca a origem do ensino 

contextualizado na década de setenta, devido ao crescente desenvolvimento da ciência e 

tecnologia. O ensino CTS tem sua base voltada em ultrapassar a visão positivista do que seja 

ciência e tecnologia, objetivando cada vez mais compreender as relações existentes entre elas 

e a sociedade, trazendo uma nova concepção do que seja a relação entre ciência-tecnologia- 

sociedade (PINHEIRO, 2005). 

  O enfoque CTS, segundo Pinheiro et al. (2007), abre a possibilidade de despertar no 

aluno a curiosidade, o espírito investigador, questionador com intuito de que esse aluno possa 

assumir uma postura transformadora da sua realidade. Sendo assim necessária uma busca por 

questões que fazem parte do cotidiano do aluno, ampliando-se esse conhecimento para utilizá- 

lo nas soluções de problemas coletivos de sua comunidade. Seguindo esta linha de 

pensamento, é de grande relevância que os docentes e futuros docentes, se sintam capazes de 

seguir esta linha de raciocínio uma vez que se acredita que o processo ensino-aprendizagem 

trata-se de construção e reconstrução de conhecimento e não apenas uma passagem de 

conhecimento pronto e acabado, mas que se pode usando o cotidiano do aluno estimulá-lo a 

refletir, investigar, questionar, criticar e tomar atitudes diante das situações que afligem e traz 

malefícios a sociedade a qual faz parte e que o possibilite fazer parte ativamente da sociedade 

e contribui para sua formação enquanto cidadão.  

Chassot et al. (1993), defende o emprego de um ensino de Química como meio de 

educação para a vida, relacionando o conteúdo do aprendizado em sala de aula e o dia a dia 

dos alunos, formando assim, o aluno-cidadão capaz de refletir, compreender, discutir e agir 

sobre a sociedade que está em sua volta.  

Contudo, quando se fala apenas em integração do ensino com uma perspectiva CTSA, 

parece ser muito fácil, porém o que acontece em muitos casos é a dificuldade, tanto por parte 

dos profissionais docentes, quanto por alunos da implantação desse tipo de ensino, uma vez 

que há resistência de estudantes e professores que já estão acostumados com práticas de 

ensinos tradicionais (SILVA, 2009), o que acaba impossibilitando a inserção e efetivação de 

um ensino que seja mais contextualizado e voltado para a vivência do aluno, tornado as aulas 

mais dinamizadas, participativas e tornar o processo de aprendizagem mais prazeroso e 
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interessante para alunos e professores, quando se inova em sala de aula e proporciona ao 

aluno observar, debater e formar opiniões sobre os conceitos e conteúdos aprendidos.  

O aspecto CTSA na aprendizagem, de acordo com Auler (2009) deve ter como ponto 

de partida “situações- problemas” aplicados a contextos reais. Neste mesmo entrosamento, 

Auler (2001) complementa que a integração entre CTSA no ensino de ciências representa uma 

tentativa de formar cidadãos científica e tecnologicamente alfabetizados, capazes de tomar 

decisões informadas e desenvolver ações responsáveis.  

Os aspectos relacionados com a abordagem CTSA contribuem de forma positiva para 

o ensino dos conceitos científicos retratados em sala de aula juntamente com a 

experimentação seja esta utilizada com a associção das Tecnologias ou com a experimentação 

em sala de aula. Posteriormente, será tratado sobre os avanços e limitações do uso da 

experimentação no ensino de Química e suas principais contribuições para o fortalecimento 

do ensino e aprendizagem de cocneitos científicos. 

 

4.1 Breve Histórico da Experimentação no Ensino de Química: avanços e limitações 

 

Um método de auxílio para trabalhar a Química de forma concreta é a utilização da 

experimentação de forma contextualizada, onde se possa integrar um pouco da História da 

Química demonstrando sua contribuição para a sociedade. Atualmente, o foco principal do 

uso da experimentação é o desenvolvimento do raciocínio dos discentes para que tenham 

condições de refletir sobre situações cotidianas (GALIAZZI et al., 2001). 

A utilização da experimentação no ensino de ciências vem cada vez mais se tornando 

relevante para o processo de ensino e aprendizagem de conceitos científicos, sendo conhecida 

pelos filósofos desde o século XVIII. Segundo Petitat (1994), nesta época, na França, já 

existiam pelos menos 600 locais de experimentação e observação. Conforme Galiazzi (2000) 

há informações de que a experimentação foi inserida pela primeira vez no contexto escolar em 

1865 no Royal College Chemistry, na Inglaterra. No entanto, Galiazzi e Gonçalves (2004) 

relatam que o auge da valorização desta atividade experimental ocorreu na década de 60 com 

intenção de que parte dos estudantes seguisse carreiras científicas. As atividades de 

laboratório foram trazidas para o Brasil pelos portugueses no século XIX. Nesta perspectiva, 

segundo Silva (2011), a inserção da experimentação no ensino de Ciências deu-se de uma 

abordagem utilitária, associando-se o conhecimento teórico as atividades, a exemplo, a 

extração e transformação de minérios em metais.  
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Posteriormente, surgiram as primeiras universidades onde foram inseridos os 

laboratórios com o intuito de formar cientistas. Contudo, as atividades experimentais surgiram 

nas escolas há mais de cem anos e espelhavam-se no que era proposto nas universidades para 

a experimentação (GALIAZZI, 2001). No entanto, nesta época a finalidade da 

experimentação era formar minicientistas, o método utilizado era o da redescoberta, que 

contestado por diversos cientistas (GIL PERES, 1993; HODSON, 1994), pois mostrava a 

ciência como uma receita de bolo, vista como pronta e acabada.  

A partir do movimento da Escola Nova na década de 30 que propôs renovação do 

ensino, o escolanovismo acredita que a educação é o exclusivo elemento 

verdadeiramente eficaz para a construção de uma sociedade democrática, que leva em 

consideração as diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, aptos a refletir sobre a 

sociedade e capaz de inserir-se nessa sociedadeo, o ensino de Ciências passa a valorizar o 

fazer por parte do aluno, e que a escola deveria substituir os métodos tradicionais (teóricos, 

livrescos, memorizador, estímulo à passividade), por uma metodologia ativa, com a inserção 

de aulas com caráter experimental (SILVA, 2011). 

A inclusão de atividades experimentais ocorre desde muito tempo, e tentativas de 

mudanças ocorrem desde 1946 com a criação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e 

Cultura (IBEEC), da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento de Ensino de Ciências 

(FUNBEC) e do Programa de Expansão e Melhoria do Ensino de Ciências (PREMEN), que 

duraram até a década de 70 (SILVA, 2011). 

De acordo com Brasil (1998), a experimentação é um instrumento que favorece a 

apropriação efetiva do conceito, enfatizando a problematização como ponto de partida para a 

construção do conhecimento.  

Contudo, o ensino de Química ainda sofre muitas limitações, pois muitos professores 

preferem seguir o método tradicional e livresco do que inovar sua prática e quando a fazem, 

optam por utilizar um experimento o fazem apenas com caráter ilustrativo da teoria, desta 

forma, tornando o ensino da ciência como algo pronto e acabado, sem criticidade e 

argumentos, sem trabalhar o erro (GUIMARÃES, 2010). 

A utilização da experimentação no processo de ensino e aprendizagem é vista como 

uma ferramenta auxiliar para motivar o aluno frente aos conceitos científicos e desmistificar a 

visão estereotipada da Química como uma ciência pronta e acabada. De acordo com Leal 

(2010), a experimentação no ensino de Química é capaz de levar o aluno a compreender que 

os conceitos químicos, em geral considerados bastante abstratos, foram construídos a partir de 
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procedimentos experimentais dos quais muitos podem ser observados ou reproduzidos por ele 

mesmo. Pinto (2012) corrobora esta assertiva ao afirmar que um Ensino de Química 

satisfatório só será possível quando sua didática for capaz de mostrar ao estudante, de forma 

clara, objetiva e interessante, a íntima relação que existe entre os conhecimentos teóricos da 

disciplina e os experimentos que levaram os pesquisadores às descobertas destes 

conhecimentos. 

A experimentação deve proporcionar a construção e aprendizagem de conceitos 

anteriormente trabalhados em sala de aula e faça uma relação com o ambiente em que o aluno 

está inserido no seu cotidiano. Neste contexto, a literatura reporta que um dos principais 

motivos de ineficiência no ensino das ciências é a falta de atividades experimentais. 

Corroborando com esta visão, Gonçalves e Galiazzi (2004), relatam que a ausência de 

atividades experimentais é apontada tanto por professores como por alunos do Ensino Médio 

como um dos motivos de deficiência no ensino de ciências. Para Brasil (2002), a 

experimentação para os alunos é considerada como uma ferramenta facilitadora da 

interpretação do mundo, estando diretamente ligada ao desenvolvimento tecnológico e a 

muitos aspectos da vida em sociedade. Neste contexto, Almeida et al. (2008, p.2) relata: 

A aula prática é uma maneira eficiente de ensinar e melhorar o entendimento dos 

conteúdos de química, facilitando a aprendizagem. Os experimentos facilitam a 

compreensão da natureza da ciência e dos seus conceitos, auxiliam do 

desenvolvimento de atitudes cientificasse no diagnóstico de concepções não 

científicas. Além disso, contribuem para despertar o interesse pela ciência. 

 

A experimentação no Ensino de Ciências pode ser uma estratégia eficiente para a 

criação de problemas reais que permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos 

de investigação. Nesse aspecto, o conteúdo a ser trabalhado caracteriza-se como resposta aos 

questionamentos feitos pelos educandos durante a interação com o contexto criado 

(GUIMARÃES, 2009). Contudo, se faz necessário que o professor não utilize dessa estratégia 

como se fosse uma receita de bolo, em que os alunos recebem um roteiro para seguir, ao 

contrário, devem levar em consideração as hipóteses preestabelecidas, observações e 

possíveis erros. De acordo com Izquierdo et al. (1999), a experimentação na escola pode ter 

diversas funções como a de ilustrar um princípio, desenvolver atividades práticas, testar 

hipóteses ou como investigação. Contudo, essa última, acrescenta esses autores, é a que mais 

ajuda o aluno a aprender. Segundo (GIODAN, 1999): 

 

[...] tomar a experimentação como parte de um processo pleno de investigação é 

uma necessidade, reconhecida entre aqueles que pensam e fazem o ensino de 

ciências, pois a formação do pensamento e das atitudes do sujeito deve se dar 

preferencialmente nos entremeios de atividades investigativas. 
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Neste caso, a experimentação deve proporcionar no aluno o agir de forma ativa, e que 

estimule o seu raciocínio na busca de respostas para fenômenos. Caso contrário, se o aluno 

apenas aceita o recebimento de informações, sem indagações apenas como mero receptor e o 

professor o dono da razão, este tipo de metodologia se torna pouco eficaz. Neste contexto, o 

uso de experimentos em sala de aula serve para mostrar a Química como uma atividade 

social.  

O uso de atividades experimentais no ensino de Química serve para potencializar o 

processo de ensino e aprendizagem dos conceitos relacionados, assim como, para motivar os 

alunos na construção destes conceitos.  A aula prática é uma sugestão de estratégia de ensino 

que pode contribuir para melhoria na aprendizagem de Química (NASCIMENTO; 

VENTURA, 2003). Deste modo, as aulas se tornam mais dinâmicas e atrativas para os alunos, 

e colaboram para um maior interesse pela química tornando a aprendizagem mais 

significativa.  

A abordagem dos conteúdos em sala de aula associados a uma prática de cunho 

esperimental que é uma das perspectivas para o ensino de Química possibilita que os 

discentes passem a observar que a Ciência não é concebida como prnto e acabada e que cada 

conceito trabahado possui sua base científica. Dessa forma, estaabelecendo a ligação entre 

teoria e prática em sala de aula favorendo ao ensino. 

 

4.1.1 Experimentação na perspectiva atual no Ensino de Química 

 

O ensino de Química, na maioria dos casos, está atrelado apenas à passagem de 

fórmulas e conceitos de forma memorativa, nos quais os alunos sentem dificuldades em 

abstrair o conhecimento e relacioná-lo com o seu cotidiano. Desta forma, para Zanon e Silva 

(2000), as atividades práticas podem assumir papel fundamental no aprendizado das ciências, 

exercendo uma função pedagógica e por isso, consideramos importante valorizar a 

experimentação como forma de inter-relacionar saberes teóricos e práticos no processo de 

construção do conhecimento. Neste contexto, ressaltasse que a experimentação pode ser uma 

estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e 

interdisciplinaridade dos conceitos que são atualmente, perspectivas para o ensino de Química 

e despertar o estímulo a questionamentos de investigação. De acordo com Weels (apud 

GALIAZZI; PEREZ, 1999), a experimentação deve ser introduzida com o objetivo de levar o 

aluno à reflexão entre prática e teoria. Concordando, Lima e Marcondes (2005, p.1) afirmam:  

 

O foco de reflexão deve ter como marco três eixos principais: a reconceituação do 

trabalho prático, aprendizagem da ciência e a relação entre prática e reflexão. É 
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importante salientar que a explicação do conhecimento não se restringe somente ao 

início da atividade experimental, ocorrem nos diferentes momentos em sala de aula, 

o que exige atenção permanente do professor (...). A intencionalidade de perceber 

essas aprendizagens não significa que o objeto de uma atividade experimental seja a 

substituição do conhecimento do aluno sobre o fenômeno estudado pelo 

conhecimento cientifico, sendo esse um processo lento e complexo. 

 

Nesta perspectiva, Gonçalves e Marques (2006), ressaltam que a experimentação deve 

propiciar momentos de reelaboração dos conhecimentos, possibilitando o contato do aluno 

com fenômenos químicos e criar modelos explicativos sobre as teorias, utilizando uma 

linguagem própria. Neste aspecto, essas novas formas de pensar a experimentação encontram 

resistência de alguns professores e que, segundo Galiazzi (2001), para mudar a realidade das 

atividades experimentais é preciso superar reducionismos e deformações sobre seus objetivos, 

sobre a natureza da ciência, sobre cientista, muito presentes nas concepções de professores em 

exercício e em formação. Conforme Moreira (2004, p.1):  

 

A educação em ciências, por sua vez, tem por objetivo fazer com que o aluno venha 

a compartilhar significados no contexto das ciências, ou seja, interpretar o mundo 

desde o ponto de vista das ciências, manejar alguns conceitos, leis e teorias 

científicas, abordar problemas raciocinando cientificamente, identificar aspectos 

históricos, epistemológicos, sociais e culturais das ciências. 

 

Como mencionado anteriormente, a experimentação permite a relação de 

determinados conteúdos com contextos sociais dos quais os alunos têm contato direto no seu 

cotidiano, desta forma, segundo Rosa (2006, p.17), uma situação problema mobiliza o 

educando, desperta nele o processo de pesquisa: 

 

Aproximar os conceitos científicos dos contextos vivenciados pelos alunos facilita o 

processo de aprendizagem: o aluno pode estabelecer uma relação entre os diferentes 

conhecimentos desenvolvidos e sua realidade. O aluno também pode ser desafiado 

diante de uma situação que mobiliza sua atenção, envolvendo-se em um processo de 

pesquisa ou descoberta. 
 

Atualmente, as principais dificuldades enfrentadas pelos alunos e reportadas pela 

literatura científica em relação ao conteúdo aplicado em sala de aula é não colocar em prática, 

os conceitos científicos que norteiam o conhecimento adquirido, impossibilitando que o aluno 

consiga assimilar e interpretar este de maneira satisfatória. Neste contexto, observasse que a 

teoria e a prática são complementares, ambas devem estar presentes sempre, sustentam-se 

mutuamente. Neste sentido, de acordo com os PCNs de Ciências Naturais, nos oferecem um 

conceito de extrema importância: 

 

Os desafios para experimentar ampliam-se quando se solicita aos estudantes a 

elaboração do experimento. As exigências quanto à atuação do professor, nesse 

caso, são maiores que nas situações precedentes: discute a definição do problema, 

conversa com a classe sobre materiais necessários e como atuar para testar as 
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suposições levantadas, os modos de coletar e relacionar os resultados (BRASIL, 

1998, p.123). 

 
 

 

Em conformidade a experimentação, durante a realização deste procedimento 

metodológico não pode assumir uma posição passiva, devem fazer parte deste de forma ativa 

e contribuir com o método de aprendizagem, corroborando com este aspecto, Soares e 

Almeida (2005, p. 3), ressaltam:  

 

Um ambiente de aprendizagem pode ser concebido de forma a romper com as 

práticas usuais e tradicionais de ensino-aprendizagem como transmissão e 

passividade do aluno e possibilitar a construção de uma cultura informatizada e um 

saber cooperativo, onde a interação e a comunicação são fontes da construção da 

aprendizagem. 

 

A experimentação, segundo a literatura científica, é uma das perspectivas para um 

ensino contextualizado e interdisciplinar para o estudo de Química, seja ela de cunho 

investigativo, demostrativo ou problematizador, Os tópicos seguintes trataram dessses 

aspectos relacionados a experimentação e suas contribuições para o ensino e aprendizagem. 

 
 

4.1.2 Experimentação investigativa no Ensino de Química  

 

As atividades experimentais têm sido consideradas como recursos importantes para o 

ensino de Química. Tais atividades podem proporcionar aos alunos o conhecimento de 

fenômenos que são mencionados pelos professores durante a aula, que em parte, são 

desconhecidos ou não associados com a Química. Além disso, pode proporcionar no aluno a 

elaboração de conceitos e desenvolvimento de habilidades de pensamento relacionadas aos 

processos da ciência a partir do seu planejamento.  

O ensino por investigação, de acordo com Guedes (2010), objetiva-se em levar os 

alunos a pensar, debater, justificar ideias e também, aplicar seus conhecimentos em diversas 

situações. Neste contexto, deve promover ao aluno a tomada de atitudes, tais como, 

curiosidade, iniciativa, criticidade e habilidades como raciocínio, astúcia, flexibilidade e 

argumentação.  

Segundo Francisco Junior et al. (2008), a experimentação investigativa deve despertar 

nos estudantes um pensamento crítico, reflexivo e ainda, torná-los sujeito de sua 

aprendizagem através do modo como levantam hipóteses, discute com os outros colegas, 

refletem sobre um tema, entre outros. Ainda conforme esse autor, uma educação investigativa 

é aquela em que há uma busca incessante, inquieta e permanente ao conhecimento que se 

contrapõem a educação dita por Freire como “bancária”, na qual somente é considerada a 

transmissão acrítica e apolítica, como uma doação de quem sabe mais, para quem menos sabe. 
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Neste contexto, uma atividade de caráter experimental investigativa deve partir de uma 

situação problema que venha interessar o aluno a participar da investigação propondo 

hipóteses, testes de hipótese e elaboração de resultados. Dessa forma, os alunos mobilizam os 

conhecimentos que já têm e buscam outros para formular suas hipóteses e propor maneiras de 

solucionar o problema apresentado, devem argumentar, procurando justificar tais hipóteses e 

procedimentos propostos, e estabelecer relações entre fatos e possíveis explicações e aplicar 

os conhecimentos construídos em outras situações (SOUZA et al., 2013). De acordo com 

Guedes (2010), o ensino através de situações problemas, na perspectiva investigativa, torna a 

atividade experimental mais significativa, proporcionando ao aluno uma nova atitude frente 

seu trabalho escolar, de maneira que seu pensar estará relacionado à reflexão, à formulação de 

hipóteses, à manipulação e ao controle de variáveis experimentais, às observações correlatas, 

às abstrações e à validação de argumentos (GUEDES, 2010). 

Assim, os alunos têm um papel ativo, sendo o professor o orientador desse processo, 

no qual incentiva os alunos a participar, indica ou fornece informações necessárias, questiona 

os encaminhamentos dados pelos estudantes na busca de soluções para o problema, auxilia-os 

na elaboração de procedimentos e na análise dos dados (SOUZA et al., 2013). 

Neste aspecto, temos como uma atividade de natureza investigativa,  

 

[...] a ação do aluno não deve se limitar apenas ao trabalho de manipulação ou 

observação, ela deve também conter características de um trabalho científico: o 

aluno deve refletir, discutir, explicar, relatar, o que dará ao seu trabalho as 

características de uma investigação científica (AZEVEDO, 2004, p. 21). 
 

Assim, a literatura científica reporta que a experimentação deve despertar o aluno para 

a descoberta e investigação. Dessa forma, as atividades práticas de Química devem ser 

elaboradas na perspectiva da valorização do desenvolvimento lógico dos alunos, consentindo 

que estes desenvolvam a capacidade de relacionar dados empíricos com referencial teórico. 

Portanto, as atividades experimentais investigativas podem contribuir para o desenvolvimento 

de habilidades cognitivas, desde que sejam planejadas e executadas de forma a privilegiar a 

participação do aluno de forma ativa durante a execução da prática experimental. Contudo, 

percebe-se a necessidade do professor preparar o ambiente que favoreça a participação e 

argumentação do aluno, criando um espaço interativo para troca de conhecimentos, criação e 

estimulação de novas habilidades cognitivas.  

Zoller (2002) considera que os objetivos desejados de ensino e aprendizagem são 

alcançados conforme o estudante melhora a sua habilidade cognitiva. Segundo o autor 

mencionado, existem diferentes níveis de categorias para as habilidades cognitivas, ou seja, o 

nível cognitivo é definido pela capacidade que o estudante possui ao resolver um problema. O 
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autor definiu as habilidades cognitivas em duas categorias: as habilidades cognitivas de ordem 

mais baixas (LOCS) e as habilidades cognitivas de ordem mais altas (HOCS). As de ordem 

alta consistem em capacidades relacionadas à resolução de problemas, tomada de decisões, 

desenvolvimento do pensamento crítico e avaliativo. Já as de ordem baixa consistem por 

capacidades tais como: recordar ou relembrar, conhecer a informação ou aplicar 

conhecimentos ou algoritmos memorizados em situações familiares e na resolução de 

exercícios. 

 Neste sentido, Capecchi et al., (2002, p. 3) argumentam:  

 

Um grande obstáculo para o desenvolvimento de tarefas que proporcionem 

discussões em sala de aula é a dificuldade do professor em organizá-las, desde a 

administração da gradativa adaptação dos alunos ao processo de ouvir os colegas, 

até o direcionamento de suas questões para uma sistematização de déias, que leve a 

conclusões. 
 

Nesta perspectiva, Zanon e Freitas (2007) ressaltam que, a atividade experimental 

deve ser desenvolvida pelo professor partindo de questões investigativas relacionadas ao 

cotidiano do estudante, de maneira a se constituir em problemas reais e desafiadores, fazendo 

sentido e tendo significado para o estudante. 

 

4.1.3 Experimentação demonstrativa/ investigativa no Ensino de Química 

 

As atividades experimentais quando utilizadas de uma forma mais crítica, permitem 

que os alunos consigam perceber a Ciência como construção humana através do tempo e 

desmistificam a ideia de uma ciência pronta e acabada. A experimentação é defendida pelos 

PCENEM (BRASIL, 2002), ressaltando que o ensino de Química deve levar o aluno a 

analisar dados, argumentar, refletir e tirar conclusões, a fim de que se desenvolvam 

competências e habilidades que promovam a interpretação crítica de problemas reais, 

objetivos esses que podem ser alcançados mediante a experimentação e o trabalho em grupo 

(VYGOTSKY, 2001). Nesse sentido, percebesse a relevância das atividades experimentais 

investigativas para tal êxito.  

Silva, Machado e Tunes (2011) propõem uma alternativa para o desenvolvimento de 

atividades experimentais no contexto da própria sala de aula: as atividades demonstrativas/ 

investigativas. São ditas demonstrativas, pois são conduzidas pelo próprio professor que 

realiza os procedimentos de forma que todos os estudantes observem os fenômenos                                                                                                                                                                                    

coletivamente. E investigativas, pois essas atividades não têm a finalidade de testar a 

veracidade de uma teoria, mas sim de verificar sua capacidade de generalização e de previsão.  
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Segundo Oliveira (2009), a atividade de experimentação tem como objetivo assegurar 

a plena compreensão dos fenômenos observados, contrapondo-se a ideia de apenas ilustrar ou 

comprovar uma teoria já imposta.  

Nesta perspectiva, a inserção da experimentação demonstrativa, vinculada ao cunho 

investigativo, mostra-se de grande valia nas aulas de Química; permitindo a promoção de um 

ensino mais interativo, dialógico e baseados em atividades capazes de persuadir os alunos a 

admitirem as explicações científicas para além dos discursos autoritários, prescritivos e 

dogmáticos torna o ensino por investigação uma importante estratégia para os professores 

utilizarem na sala de aula (MUNFORD, CASTRO LIMA, 2007). 

 

4.1.4 Experimentação investigativa problematizadora no Ensino de Química 

 

Francisco Junior et al. (2008) propõem que a experimentação valorize os saberes 

prévios dos alunos tenha centralidade da linguagem para a construção do conhecimento, a 

partilha e o ensino contextualizado, no qual o que se investiga emerge das problemáticas da 

vida. Dessa forma, deve-se levar em consideração os conhecimentos prévios que os alunos 

trazem consigo sobre determinado assunto, a partir daí, começar a construir o conhecimento 

de forma que este relacione o conhecimento teórico com o cotidiano do aluno. Conforme 

Francisco Junior et al. (2008), a experimentação problematizadora é baseada nos três 

momentos pedagógicos que Delizoicov (2005), propôs para o ensino de Ciências a partir das 

ideias freirianas para o ensino informal. De acordo com estas ideias, o ensino deve partir de 

temas geradores que estejam intrinsicamente relacionados ao contexto social dos alunos. 

Dessa maneira, diante do problema a ser resolvido, solicitasse a comunicação, o 

questionamento, a valorização dos saberes prévios, para articular a abordagem conceitual e 

temática, na qual o aluno dever ser capaz de responder a questão inicial, compreender e 

resolver situações que se apresentem em novos contextos, resultando numa aprendizagem 

com significação e relevância social (JESUS, et al., 2011).  

De acordo com Freire (2009), o ensino deve centrar-se na vinculação estreita entre a 

realidade do aluno, nas experiências de vida, e possibilitar a conscientização, entendendo que 

a formação básica visa à cidadania, o pensamento crítico e a intervenção humana, além de 

entender que como seres inacabados, estão em constante desenvolvimento e reconstrução de 

saberes. Nesta perspectiva, a experimentação problematizadora de acordo com Francisco 

Junior et al. (2008), surge como possibilidade de conscientização dos alunos, deve contemplar 

três momentos pedagógicos: a problematização inicial, a organização do conhecimento e a 
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aplicação do conhecimento. O primeiro momento consiste na emersão de um problema a 

partir da realidade do aluno e estímulo do questionamento por parte do professor a fim de 

verificar quais são as explicações e as pré-concepções que os alunos têm sobre determinado 

tema. No segundo momento, temos a organização do conhecimento, que consistirá na 

interação do professor com os alunos por meio de atividades variadas, como a 

experimentação. Posteriormente, teremos a aplicação do conhecimento diante de uma nova 

situação que se apresenta, a fim de verificar se os estudantes são capazes de mobilizar os 

saberes diante de novos contextos que se apresentam (DELIZOICOV, 2005).  

Propostas de intervenções didáticas, como a apresentada, permitem trabalhar de forma 

contextualizada e interdisciplinar oportunizando aos discentes novas oportunidades de 

aprendizado e métodos que estimulem e proporcionem motivação para busca do 

conhecimento científico. Os programas de Iniciação a Docência (ID) já enafatizam o uso de 

metodologias e estratégias de ensino que levem os discentes a sair de sua zona de conforto 

com aulas mais atrativas e participativas que favoreça o ensino e o aprendizado. Os tópicos 

seguintes referem- se aos Programas de Bolsas de ID e suas contribuições para o 

desenvolvimento de propostas nas Escolas Públicas da Paraíba. 

 

4.2 Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação à Docência no Brasil 

  

 

O Programa Institucional de Iniciação à Docência (PIBID) foi criado pelo Governo 

Federal, visando apoiar estudantes dos cursos de licenciatura, fornecendo-lhes experiências 

formativas por meio da concessão de bolsas que servem como apoio e incentivo para o 

exercício da docência. 

A Portaria Normativa nº 16, de 23 de dezembro de 2009, dispõem sobre o PIBID, que 

tem como objetivo conceder bolsas de iniciação à docência para alunos de cursos presenciais 

de licenciatura, que se dediquem ao estágio nas escolas públicas, e que, quando formados, 

possam exercer o magistério na rede pública; e bolsas para coordenadores e supervisores 

responsáveis institucionalmente pelo Programa e demais despesas a ele vinculadas (BRASIL, 

2011).   

O PIBID é um projeto que visa promover a iniciação à docência dos futuros 

professores dos cursos de licenciatura para que estes possam atuar no âmbito da educação 

básica, em especial no Ensino Médio da rede publica. Tal projeto busca a estimulação desses 

futuros professores para que a partir das teorias apresentadas ao longo do curso de licenciatura 

haja uma melhor aproximação com a realidade vivida em sala de aula. Além disso, o PIBID 
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busca não somente a melhor formação desse professor, mas também uma contribuição aos 

alunos das escolas contempladas com o projeto. 

Segundo Burchard e Sartori (2011), o PIBID tem o desafio de viabilizar uma forma de 

democratizar o saber que se produz na escola, tanto pelos educandos como pelos educadores, 

bem como aquele que é produzido na Universidade pelos bolsistas. O bolsista de ID deve 

buscar formas alternativas para o melhor entendimento do alunado em questão, ajudando ao 

professor supervisor atuante no Ensino Médio a encontrar caminhos mais simples para o 

melhor entendimento dos alunos. O PIBID vem se consolidando como uma importante ação 

do país com a formação inicial de professores e pode ser identificado como “uma nova 

proposta de incentivo e valorização do magistério e possibilitando aos acadêmicos dos cursos 

de licenciatura a atuação em experiências metodológicas inovadoras ao longo de sua 

graduação” (BRAIBANTE; WOLLMANN, 2012). O programa possibilita um contato direto 

com o futuro professor, em processo de formação docente, com a escola, o aluno e todos os 

aspectos político-pedagógicos da instituição educativa de forma diferenciada (SILVA et al., 

2012). 

 

4.3 O Projeto Piloto Ações Construtivas para o Conhecimento Químico: alguns relatos e 

contribuições nas escolas públicas da Paraíba  

 

O projeto Ações Construtivas do Conhecimento Químico nas Escolas Públicas foi um 

projeto piloto promovido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES) em apoio ao Programa Nacional das Olimpíadas de Química. Tratou-se de um 

projeto inovador que enfatizava principalmente a abordagem experimental da Química, com 

inserção de metodologias inovadoras. Na sua implantação, participou do projeto dezenove 

Estados do Brasil: Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe, Alagoas, 

Amapá, Goiás, Mato Grosso e Roraima. 

Devido ao sucesso deste projeto, professores e alunos do curso de Licenciatura em 

Química da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB – Campus I – Campina Grande-PB, 

não pararam suas atividades frente às escolas públicas de algumas cidades da Paraíba, por 

entender sua importância e a necessidade para os professores em formação inicial e os 

estudantes da educação básica, considerando as contribuições pedagógicas do projeto na vida 

escolar dos estudantes participantes.  

O objetivo principal do projeto é inserir novas metodologias e materiais didáticos 

inovadores no ensino de Química, no sentido de motivar os alunos na aprendizagem da 
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Química, seguindo o eixo estruturador: estudo dos materiais e substâncias com foco nas 

transformações químicas, propriedades e modelos explicativos.  

As ações desenvolvidas no projeto visam aprimorar competências e habilidades 

partindo das temáticas sinalizadas pelos documentos legais, dessa forma, busca contribuir 

com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social dos alunos, vinculado aos conteúdos 

lecionados em sala de aulas e também, associando aos assuntos relativos ao Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) e; melhorar o processo de formação inicial de professores de 

Química, procurando romper com a prática de ensino tradicional, cujas aulas são planejadas 

sob a orientação dos supervisores e coordenadores do projeto.   

Nesta perspectiva, a proposta de intervenção didática voltada para o projeto em 

questão, visa à utilização de experimentos investigativos, problematizadores e demonstrativos 

associados às TICs como recusos didáticos que favoreçam o processo de ensino e proporcione 

uma aprendizagem significativa seguindo as pespectivas atuais reportadas pela literatura 

científica e os objetivos do projeto. 

 

4.4 Abordagens Metodológicas realizadas pelo Projeto  

 
 

O projeto consiste na elaboração e aplicação de estratégias didáticas que sejam 

capazes de motivar e estimular os alunos ao estudo dos conceitos científicos em Química de 

forma mais dinâmica e atrativa buscando a melhoria no processo de ensino e aprendizagem de 

maneira significativa. Neste contexto, tem-se observado a grande relevância do projeto pelas 

escolas na Paraíba, evidenciando as contribuições deste para a aprendizagem dos alunos 

participantes e para os professores em formação. Nesta perspectiva, destacaremos algumas 

das ações realizadas pelo projeto e suas contribuições para o processo de construção do 

conhecimento químico. 

Na cidade de Patos-PB, conta-se com a participação de quatro escolas de Ensino 

Fundamental e Médio, dos quais, 200 alunos (50 de cada escola), participaram de uma 

pesquisa no ano de 2014, referente às atividades do projeto e suas contribuições pedagógicas 

promovidas nas escolas (LUCENA et al., 2014). Os dados foram obtidos a partir da aplicação 

de um questionário de cunho qualitativo que teve com objetivo principal a verificação do grau 

de satisfação, tanto dos alunos, quanto dos monitores em relação à atuação do projeto. 

Inicialmente foi levantada a questão sobre os conteúdos trabalhados no projeto se são 

interessantes e relevantes para eles.  Os resultados expressos na pesquisa evidenciaram que 

100% dos alunos envolvidos consideram os conteúdos abordados importantes (LUCENA et 
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al., 2014). A pesquisa apresenta um fragmento do depoimento de um aluno “A” em relação ao 

projeto: “Desde que comecei a participar do projeto comecei a gostar de Química, devido à 

abordagem como os conteúdos são trabalhados, os assuntos teóricos são abordados através 

de uma contextualização com o nosso cotidiano. São inseridos nas aulas, temas como: meio 

ambiente desenvolvimento sustentável e Química verde”. 

De acordo com Dantas Filho et al. (2014), o projeto Ações Construtivas para o 

Conhecimento Químico, propõe diversas atividades experimentais, aulas expositivas, o uso de 

diversos materiais didáticos produzidos pelos próprios alunos de iniciação à docência, à 

exemplo como: jogos didáticos, aulas de campo, visita aos laboratórios de Química da UEPB 

e Museu Vivo da Ciência e Tecnologia de Campina Grande-PB. 

Dentre esses recursos didáticos, encontram-se diversos experimentos de Física, 

Química, Biologia e Matemática, visando modificar aquelas aulas conteudista em que o aluno 

sai da sala de aula somente para o intervalo, motivando assim, os alunos de escola pública a 

estudar Química e ao mesmo tempo, oportunizando os graduandos colocarem em prática, os 

conhecimentos adquiridos durante a graduação, promovendo esse contato direto entre 

formando e seu principal objeto de trabalho que é o aluno, propiciando assim, o 

desenvolvimento de novas técnicas de ensino e aprendizagem. 

 

4.5 Ações do Projeto desenvolvidas no PIBIQ, PIBID E PNOQ 
 

 

As ações do projeto desenvolvidas nas escolas públicas da Paraíba têm contribuído de 

forma satisfatória, tanto para os alunos envolvidos que passo a ter uma nova visão de ciência, 

quanto para os monitores do projeto que estão em formação inicial, pois já recebem uma 

preparação para enfrentar os desafios da carreira profissional. 

Conforme pesquisa realizada por (LUCENA et al., 2014), em relação à avaliação do 

projeto em relação às contribuições dadas aos professores em formação inicial, os monitores 

responderam a seguinte pergunta: O projeto é importante para a sua formação inicial como 

professor de Química? De acordo com os resultados expressos, 100 % dos monitores 

envolvidos relatam que o projeto é importante para a sua formação inicial. Em um dos relatos 

expostos pelo monitor B ficou evidente a importância do projeto para sua formação, Monitor 

B: “a formação inicial é um preparo de professores que, como nós, estão iniciando uma 

profissão, para que quando chegue mais adiante muita coisa já esteja mais clara e assim, se 

saiba como lidar com a profissão”. O monitor C também expõe sua opinião em relação à 

questão: “Este projeto contribuiu para a nossa formação, pois possibilitou a nós bolsistas um 
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aperfeiçoamento com relação ao conteúdo, pois tivemos que revisar e até mesmo aprendê-los 

para que realizássemos com segurança as nossas intervenções. Além disso, oportunizou a nós 

bolsistas um aperfeiçoamento na construção de práticas pedagógicas diversificadas, 

propiciando uma melhor abordagem dos conteúdos que seriam trabalhados” (LUCENA et 

al., 2014). 

Segundo Dantas Filho et al., (2014) em pesquisa realizada com envolvidos no projeto, 

os resultados expressos a partir das respostas dos alunos da escola pública aponta que as aulas 

ministradas através dos alunos de (ID) são motivadoras e atrativas tornando prazeroso o 

estudo da disciplina de Química, e com isso, teve um aumento do rendimento escolar. Ainda 

de acordo com o autor supracitado, em relação à mudança observada pelos professores em 

relação aos alunos, a pesquisa evidenciou que os alunos estavam tendo rendimento em sala de 

aula, mostrando mais interesse pela disciplina. Sobre as contribuições advindas do projeto 

para os alunos de iniciação à docência, os monitores relataram que o projeto é uma troca de 

conhecimentos entre futuros professores e alunos das escolas públicas, no sentido de 

aprimorar sua formação. 

Na perspectiva das ações desenvolvidas pelos alunos de iniciação à docência, algumas 

atividades voltadas à Educação Ambiental foram desenvolvidas na cidade de Queimadas-PB, 

onde se realizou uma oficina de reutilização de garrafas pet para confecções de materiais 

reciclados. De acordo com Lucena et al.; (2014), durante a oficina foram confeccionados 

porta objetos e moedas; e lacres para sacos plásticos. Conforme o exposto, a oficina teve 

como propósito, mostrar a utilidade nos materiais confeccionados, despertando o senso crítico 

com relação às atitudes vivenciadas no cotidiano. Logo após o encerramento da oficina, foi 

entregue a cada participante um questionário contendo quatro questões discursivas 

relacionadas ao tema proposto. A aplicação do questionário teve como foco verificar o grau 

de satisfação dos alunos a respeito da atividade desenvolvida (LUCENA et al.; 2014). Em 

relação às contribuições das atividades desenvolvidas, os alunos evidenciaram que as 

atividades favorecem o aprimoramento de seus conhecimentos sobre a temática em questão. 

Neste contexto, são incontestáveis as contribuições deixadas para os alunos, escola e 

monitores participantes do projeto, de forma que este proporciona aos alunos uma nova visão 

de ciência e como consequência, motivação pelos conceitos científicos envolvidos à Química.  
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4.6 O papel da Teoria da Aprendizagem Significativa no Ensino de Química  

 

A teoria da aprendizagem significativa foi desenvolvida por David Ausubel, na década 

de 60, estabelece que a aprendizagem de significados é de extrema relevância para os seres 

humanos. Neste sentido, os significados dizem respeito ao conceito e à representação das 

coisas, estes são adquiridos gradualmente e de maneira particular pelos indivíduos, sendo que 

uma nova aprendizagem significativa dará origem aos significados adicionais (AUSUBEL, 

NOVAK; HANESIAN, 1980).  

A Teoria da aprendizagem significativa tem como base o construtivismo, que surgiu 

nos anos 90 com a obra da associação Americana “The Practice of Constructivism in Science 

Teaching”, que em português significa: A prática do Construtivismo no ensino de Ciências. 

Embora pouco tempo depois do aparecimento do construtivismo começassem a aparecer 

diversas críticas ao mesmo, entre elas, de cunho epistemológico, observa-se que os seus mais 

conhecidos críticos distinguiram a sua ajuda filantrópica em múltiplos aspetos do ensino da 

ciência (STAVER, 1998 apud VALADARES, 2011). Neste aspecto, a teoria da aprendizagem 

significativa é uma abordagem cognitivista da construção do conhecimento conforme a qual 

as informações são armazenadas em um modelo organizado na mente do indivíduo, a 

estrutura cognitiva, espaço mental em que acontece a significação daquilo que é aprendido. 

Segundo Ausubel et al. (1980), a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova 

informação se relaciona de forma não arbitrário e substantivo com a estrutura cognitiva 

preexistente no aprendiz. Neste contexto, não arbitrário, no sentido de que o relacionamento 

não acontece com qualquer estrutura cognitiva, mas com conhecimentos especificamente 

relevantes, chamados subsunçores; substantivo no sentido de que aquilo que é incorporado é 

substância de novos conhecimentos (MOREIRA; MASSINI, 2001). Nesta perspectiva, 

observamos que deve- se levar em consideração os conceitos preestabelecidos na cognição do 

aluno para que possamos daí proporcionar uma aprendizagem significativa. 

De acordo com Ausubel et al. (1980), existem requisitos essesciais para que haja uma 

aprendizagem significativa, o primeiro ponto é que tenha a existência de conhecimentos na 

estrutura cognitiva (conceitos subsunçores) que possibilitem a sua conexão com o novo 

conhecimento; posteriormente, a atitude explícita de apreender e conectar o seu conhecimento 

com aquele que pretende assimilar (vontade de aprender significativamente) por fim, que os 

materiais de ensino sejam potencialmente significativos.  

Ausubel (1973) define subsunçor como uma estrutura específica na qual uma nova 

informação pode se agregar ao cérebro humano, que é altamente organizado e detentor de 



 52 

uma hierarquia conceitual, que armazena experiências prévias do sujeito. Nesse sentido, a 

aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação se junta a conceitos 

relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz. Lembrando que não se trata de 

uma mera junção, mas um processo de assimilação em que a nova informação modifica os 

conceitos subsunçores, transformando-os em conceitos mais gerais e abrangentes. Para 

Ausubel et al. (1980) a aprendizagem receptiva significativa implica a aquisição de novos 

conceitos. Neste contexto, exige tanto uma disposição para a aprendizagem significativa como 

a apresentação ao aluno de material potencialmente significativo. Neste último caso, 

pressupõe que o material de aprendizagem por si só pode ser relacionado a qualquer estrutura 

cognitiva apropriada, de forma não arbitrária e substantiva e que as novas informações podem 

ser relacionadas às ideias básicas relevantes que já existem na estrutura cognitiva do aluno. 

Ausubel et al. (1980) propõem que devem ser utilizados primeiro os conceitos mais 

abrangentes e inclusivos e, depois, detalhar as especificidades. Nesse sentido, partir do todo 

para chegar às partes, em dois processos denominados diferenciação progressiva e 

reconciliação integrativa. Conforme observamos, a aprendizagem significativa é dependente 

da existência de subsunçores, caso, os alunos não os possuírem em su estruturacognitiva, 

devemos fazer o uso de orgnizadores prévios, que são materiais introdutórios apresentados 

antes do material em si, que sirvam para promovê-los. 

Em aversão à aprendizagem significativa, está a aprendizagem mecânica ou 

automática, como sendo aquela em que a nova informação é aprendida sem que haja interação 

com informações existentes na estrutura cognitiva do sujeito. A informação é armazenada de 

forma literal e arbitrária, contribuindo pouco ou nada para a elaboração e diferenciação 

daquilo que ele sabe. Entretanto, de acordo com Ausubel, uma aprendizagem mecânica pode 

se tornar significativa, uma vez que, um determindo problema não ser resolvido pelo aprendiz 

não significa que a aprendizagem tenha sido mecânica e, caso tenha, isso não a impede de, em 

certo momento, se tornar significativa. Neste contexto, resolver problemas implica certas 

habilidades além da compreensão. Neste sentido, as condições para a aprendizagem 

significativa podem ser respeitadas, mas, se o aluno não apresentar predisposição para 

aprender significativamente, sua aprendizagem pode ser mecânica (AUSUBEL, NOVAK, 

HANESIAN, 1980). 

Segundo Moreira (2006), a distinção entre aprendizagem significativa e mecânica não 

deve ser confundida com aprendizagem por descoberta e por recepção. Conforme o autor, na 

aprendizagem por recepção, o que deve ser aprendido é apresentado ao aprendiz em sua forma 

final. Enquanto que, a por descoberta, o conteúdo principal é descoberto pelo aluno. Tanto 
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uma quanto a outra pode ser significativa, basta, para isso, que o novo conhecimento se 

relacione aos subsunçores. Apesar disso, quando o aprendiz possui um novo corpo de 

informações que lhe é apresentado, e consegue vincular o seu conhecimento prévio com o 

material proporcionado pelo docente em assuntos correspondentes ao que está sendo 

ensinado, o aprendiz estará construindo significados subjetivos, transformando em 

informações, significados sobre o conteúdo apresentado. 

Conforme Ausubel et al. (1980), é importante reconhecer que a aprendizagem 

significativa não significa que a nova informação forma uma espécie de elo simples com os 

elementos preexistentes da estrutura cognitiva, mas que, produz uma modificação tanto na 

nova informação como no aspecto especificmente relevante da estrutura cognitiva com o qual 

a nova informação estabelece relação. 

Nesta perspectiva, a construção de significados é uma percepção substantiva do 

objetivo apresentado, na qual se configura como uma aprendizagem significativa e não uma 

construção de apreensão literal (TAVARES, 2008). Dessa forma, o aprendizado pode-se 

tornar significativo desde que o novo conteúdo esteja relacionado aos conhecimentos prévios 

do aprendiz, ou seja, aos conceitos subsunçores (YAMAZAKI, 2008). Nesse aspecto, deve- se 

levar em consideração os conhecimentos prévios preestabelecidos em seus alunos e, 

confrontá- los com o novo conhecimento a ser adquerido para que ocorra um maior 

entendimento dos conceitos relacionados e proporcione uma aprendizagem significativa. 

  O capítulo seguinte apresenta o percurso metodológico desenvolvido na pesquisa, bem 

como, o tipo de pesquisa realizada, o ambiente na qual foi aplicada e as estratégias de ensino e 

instrumentos de coleta de dados que foram de suma relevância para potencializar e favorece o 

ensino e aprendizagem abordados durante o estudo em questão.  
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5. PERCURSO METODOLÓGICO  

 

Neste capítulo, descrevemos a metodologia utilizada na realização da pesquisa, a 

natureza da pesquisa, o universo da coleta de dados, os participantes do estudo realizado, a 

descrição da proposta de intervenção didática, os instrumentos utilizados, o levantamento dos 

dados e a metodologia de análise. 

 

5.1 Natureza da Pesquisa 

O presente estudo caracteriza-se de natureza qualitativa. Neste contexto, a pesquisa 

qualitativa, segundo Moresi (2003), caracteriza-se por considerar que existe uma relação 

dinâmica entre o mundo real e o sujeito do estudo, resultando numa ligação onde torna- se 

inseparável o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito, que não pode representada em 

números. Richardson (2011) define a pesquisa qualitativa como “a busca por uma 

compreensão detalhada dos significados e características situacionais dos fenômenos”. Nesse 

contexto, possui caráter eminentemente exploratório, procurando os aspectos subjetivos dos 

fenômenos e as motivações não explícitas dos comportamentos.  

Corroborando com essa assertiva, Oliveira (2002) e Minayo (2001), aborda que a 

pesquisa qualitativa descreve a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, busca 

analisar a interação de algumas variáveis, permitindo interpretar particularidades nos 

comportamentos ou atitudes dos indivíduos. Também será utilizado o método quantitativo, em 

alguns momentos irão ocorreu a exposição de dados numéricos, gráficos e percentuais que 

representarão as respostas dos participantes. 

A pesquisa também se caracteriza como pedagógica, pois segundo Lankshear e 

Knobel (2008), propicia aos professores a oportunidade de testar a eficácia de intervenções 

que eles acreditam que possa melhorar os resultados da aprendizagem de alguns, ou mesmo, 

de todos os seus alunos.  

De acordo com os autores citados, a pesquisa pedagógica pode contribuir, de forma 

demonstrável, para melhorar o ensino ou a formação dos alunos. Podendo acontecer de 

diferentes maneiras. É por meio de sua própria pesquisa que os professores podem ficar 

atentos ao seu método de ensino, e detectar o que faz com que os alunos tenham um menor 

rendimento, aprendendo menos do que poderiam. Com essa consciência, podem realizar 

mudanças criteriosas, colocá-las em prática e melhorar os resultados do ensino. 

(LANKSHEAR; KNOBEL, 2008). Nesse sentido, os autores expõe que a utilização de 
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intervenções didáticas na sua própria sala de aula propicia a reelaboração de estratégias de 

ensino a partir do conhecimento das dificuldades apresentados pelos alunos, dessa forma, 

favorecendo que o ensino e a aprendizagem de forma significativa. 

 

5.2 Descrição do ambiente e perfil dos participantes   

 

A proposta didática foi aplicada em uma instituição pública do município de Arara – 

PB, no período de maio a junho de 2017. 

A cidade de Arara está Localizada na Mesorregião do Agreste Paraibano e na 

Microrregião do Curimataú Ocidental. Segundo pesquisa do IBGE (2016), o município possui 

uma população estimada em 13.448 habitantes, em uma área territorial de 99 km². Sua 

principal via de acesso é pela rodovia PB-105, com distância de 155 quilômetros de João 

Pessoa, capital do Estado e 52 km da cidade de Campina Grande-PB. 

A escola oferece o Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Essas 

modalidades de ensino são oferecidas da seguinte forma: o Ensino Médio funciona nos turnos 

matutino, vespertino e noturno; a EJA no período noturno. A escola cenário da pesquisa 

possui: uma sala de professores, secretaria, cantina, dispensa, quadra escolar, laboratório de 

informática, biblioteca, banheiros masculinos e femininos. As salas de aula possuem 

dimensões diferentes. 

 

5.3 Intervenção Didática para o Ensino do Conteúdo Soluções  

 

A intervenção didática elaborada para ensinar os conceitos de Soluções, foi baseada 

nas prescrições atuais dos documentos referenciais curriculares, que consideram o ensino de 

ciências contextualizado, interdisciplinar e na perspectiva da Ciência, Tecnologia, Sociedade 

e Ambiente (CTSA). Ela foi aplicada durante 3 semanas, utilizando 3 aulas por semana, 

totalizando 9 aulas, otimizando o tempo em que comumente se aplica o conteúdo em sala, que 

são de 10 a 12 aulas. A intervenção ocorreu através de seis etapas, conforme estão descritas 

no Quadro 1. 
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Quadro 1 − Etapas executadas da Proposta de Intervenção Didática para o Conteúdo Soluções 

Interneção Didática para o Ensino de Soluções com o auxilio do software Crocodile Chemistry e de Experimentos 

demonstrativos partindo do tema gerador “Alimentos”. 

Etapas da aplicação da proposta Atividades a serem realizadas Objetivos e Atividades 

Aula 01 

 

1° Momento (uma aula com 45 min). 
 

Levantamento das concepções 

Discussão com os alunos a partir de um 

conjunto de imagens as soluções 

presentes no nosso cotidiano. 

Investigar concepções prévias dos alunos 

sobre o determinado conteúdo de soluções, 

a partir de imagens e situações do 

cotidiano, com base em questionamentos. 

Aula 02- 03 

 

2º Momento (duas aulas totalizando. 

90 min). 
 

Introdução ao conteúdo Soluções 

Introdução do conteúdo soluções 

relacionando com o cotidiano do aluno 

e concepções prévias anteriormente 

ditas. 

Adentrar no conteúdo soluções, dando 

ênfase nas concepções prévias dos alunos 

e relacionar o conteúdo com as suas 

vivências. 

Aula 04 

 

3º Momento (uma aula com 45 min). 

 

Classificação das soluções (estados 

de agregação) 

Utilizada a TIC Crocodile Chemistry 

fazendo uso de simulações de soluções, 

resgatando os conceitos dados 

anteriormente, a fim de construir o 

conhecimento científico a partir de 

práticas experimentais vinculadas ao 

cotidiano e ambiente em que o aluno 

está inserido. 

Classificar as soluções mostrando as suas 

aplicações no cotidiano vinculado ao 

contexto social dos alunos. 

 

 

Aula 05- 06 

 

4º Momento (duas aulas, totalizando 

90 min). 

Abordagem do conteúdo (Unidades de 

concentração e a relação entre as 

concentrações) 

Compreender as relações matemáticas 

existentes entre as unidades de 

concentrações no conteúdo de soluções. 

Aula 07- 08 

 

5º Momento (duas aulas, totalizando 

90 min). 
 

Experimentos demonstrativos/ 

investigativos e problematizadores. 

Uso em grupos de experimento 

demonstrativo/ investigativo e 

problematizador referente ao conteúdo 

em questão. 

Oportunizar ao aluno a preparar soluções 

de uso do cotidiano, etiquetar e armazenar 

entendendo os fenômenos existentes bem 

como explicações com base científica. 

Aula 09 

 

6º Momento (uma aula totalizando 

45 min). 

 

Avaliação da proposta e da Aprendizagem 

Aplicação da intervenção didática com 

alunos graduandos em Química pela 

UEPB com a finalidade de avaliar as 

estratégias de ensino e, posterior 

aplicação da intervenção com alunos 

do ensino Médio.  

Analisar a intervenção didática, bem 

como, as estratégias de ensino 

apresentadas com os alunos do ensino 

Médio.  

 

5.4 Instrumento de Coleta de Dados  

 

Serviram de instrumentos para coleta de dados dois questionários contendo perguntas 

abertas e fechadas, permitindo dessa forma, identificar o que cada sujeito pensa a respeito do 

objeto de investigação da pesquisa (Apêndices A e D).  

De acordo com Gil (2010), os questionários podem ser definidos como uma técnica de 

investigação, composta por um número elevado de questões apresentadas por escrito às 

pessoas, que tem como objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas, etc. Além disso, o autor destaca vantagens referentes ao 

uso dos questionários: possibilita atingir grande número de pessoas; implica menores gastos 

com pessoal, posto que o questionário não exige o treinamento dos pesquisadores; garante o 
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anonimato das respostas e não expõe os pesquisadores à influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do entrevistado.  

Os resultados dos questionários de múltipla escolha foram sistematizados e 

representados em Gráficos (Figuras). Em seguida, analisados, interpretados e discutidos à luz 

da literatura pertinente. Para as questões abertas, os resultados foram sistematizados em 

tabelas e analisados conforme os métodos de Bardin. 

Segundo Bardin (2011, p. 48), a análise de conteúdo pode ser definida como um 

método de tratamento e análise de dados qualitativos em que se procura encontrar 

convergências e incidências de palavras e frases. A análise de conteúdo segundo a autora é:  

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

 

 Desse modo, caracteriza-se, assim, como um método de tratamento de informação 

contida nas mensagens. Na utilização deste método, se faz necessária a criação de categorias 

relacionadas ao objeto de pesquisa (SILVA et al., 2012).  

Para a utilização desse método de análise, se faz necessário a criação de categorias 

relacionadas ao objeto da pesquisa. Nesse caso, as deduções lógicas ou inferências que serão 

obtidas a partir das categorias serão responsáveis pela identificação das questões relevantes 

contidas no conteúdo das mensagens as subcategorias.  

Os resultados alcançados após a aplicação da intervenção didática para o Ensino de 

Soluções com os alunos graduandos do curso de Licenciatura em Química estão descritos e 

analisados no tópico seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 58 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, foi realizada a avaliação da intervenção didática por alunos graduandos 

do curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual da Paraíba- UEPB cursando o 

componente curricular Físico- química experimental para o Ensino Médio. Foi realizado a 

exposição do conteúdo em qustão e, posterior, apresentação da TIC (Crocodile Chemistry) e 

dos experimentos que seriam utilizados durante a intervenção didática. 

Os sujeitos foram convidados a responder um questionário misto, cuja finalidade era 

colher informações e opiniões a respeito das seguintes questões: I - Sobre o uso do 

computador em sala de aula; II - Os experimentos demonstrativos auxiliam e motivam a 

aprendizagem dos alunos frente aos conceitos científicos? III - A proposta didática com a 

inserção a TIC Crocodile Chemistry com o uso de experimentos demonstrativos e 

investigativos está em concordância com a perspectiva atual do ensino de Química no 

processo de ensino dos conceitos de estudo das soluções? III - O uso de temas geradores no 

ensino de Química motiva e colabora para uma aprendizagem mais significativa? 

Os resultados obtidos estão descritos e analisados nos subtópicos seguintes conforme a 

literatura científica pertinente. 

 

6.1 Avaliação da proposta de Ensino 

Inicialmente, os sujeitos da pesquisa foram convidados a responder sobre o uso do 

computador. A Figura 1 apresenta os resultados obtidos a partir das respostas dadas pelos 

participantes que foram analisados e interpretados de acordo com a literatura científica da 

área. 

50%

50%

Utiliza com

muita

frequência

Utiliza com

frequência

 
                                        Figura 1− Utilização do computador pelos participantes 

                                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 
Os percentuais expressos na Figura 1 demonstram que 50% dos participantes utilizam 

o computador com muita frequência em sala de aula e, outros 50% com frequência. Dessa 



 59 

forma, observamos que a utilização de recursos tecnológicos que auxiliam a prática tanto em 

sala de aula como nos planejamentos didáticos está cada vez mais frequênte e têm contribuido 

de forma significante no ensino. 

 Nesse contexto, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 

reconhecem o uso da informática na educação como uma ferramenta para novas estratégias de 

aprendizagem, capaz de contribuir de forma significativa para o processo de construção do 

conhecimento, nas diversas áreas. E sugere a utilização das tecnologias como uma forma de 

dinamizar e potencializar o processo de ensino e aprendizagem, estimulando a ruptura com as 

aulas tradicionais, que na maioria é cansativa, atribuída à memorização de fórmulas e 

compostos. Conforme Souza et al. (2010) destaca que a utilização das tecnologias facilita a 

aquisição de conhecimentos, cria certa criatividade, juízo de valor, aumenta a autoestima dos 

usuários, permite que adquiram novos valores e modifica o comportamento, transformando as 

tarefas árduas, negativas e difíceis em algo dinâmico, positivo e fácil. 

 Nesse contexto, faz necessário a aprendizagem continuada para a utilização e inserção 

de novos métodos de ensino na prática pedagógica, a exemplo do uso das TICs. No entanto, a 

evolução no contexto educacional depende de uma formação adequada dos professores e uma 

boa preparação a nível pedagógico, capacitando deste modo, os profissionais da educação a 

utilizarem diferenciadas estratégias de ensino de modo a facilitar o ensino e aprendizagem 

(MORAN, 2007).  

A utilização de recursos associados às Tecnologias está cada vez mais presente entre 

nossos alunos, cabe a nós, enquanto professores buscar se aperfeiçoar e inserir essas 

ferramentas no ensino e aprendizagem dos alunos que possam possibilitar uma maior 

motivação, participação e interação em sala de aula favorendo para uma aprendizagem 

significativa que estímulo no aluno o interesse pelos conhecimentos científicos e diminua as 

dificuldades estabelecidas por estes ao ensino das Ciências. 

A literatura científica tem reportado que as tenologias, atualmente, estão 

intrisicamente associada ao cognitivo da sociedade, uma vez que, estamos frequentemente 

rodeados por novas Tecnologias que abrem um leque de possibilidades de inserção em sala de 

aula que venha favorecer a aprendizagem dos alunos. Dessa forma, Tavares et al. (2013, p. 

156) aborda que, “a educação vem cada vez mais se associando ao conceito de tecnologia e 

inovação, pois o cognitivo do ser humano está sendo intermediado por aparelhos tecnológicos, onde 

tais tecnologias estão ampliando o potencial intelectual do ser humano”. Nesta perspectiva, são 

diversos os benefícios da utilização das TICs no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos. Corroborando, Martinho e Pombo (2009, p.528), afirmam: 
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As tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) podem constituir um elemento 

valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescenta em termos de acesso à 

informação, flexibilidade, diversidades de suportes no seu tratamento e 

apresentação. Valorizam, ainda, os processos de compreensão de conceitos e 

fenômenos diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 

representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som. 

 
 

Nesse contexto, observamos que as Tecnologias têm contribuído de diferentes formas 

de acesso a informação, seja por meio de imagens, vídeos ou outros que servim como 

ferramentas que auxiliam a prática do professor o qual, pode utilizar de diferentes formas de 

disseminação do conhecimento, como para os alunos que terão novas formas de obter o 

conhecimento. Desse modo, inúmeros recursos computacionais disponíveis atualmente, 

servem como um veículo disseminador e condutor do processo de aprendizado, cujo sucesso 

está intimamente ligado à confiabilidade e ao suporte na infraestrutura tecnológica utilizada 

(RODRIGUES et al., 2008).  

Notadamente, o uso de recursos associados às tecnologias tem contribuído de forma 

eficaz tanto para os alunos, em questão de elaboração de seminários, pesquisas, produção de 

vídeos e estudos, como para o professor para a elaboração de aulas e estratégias diferentes de 

enisno, sejam por meio de jogos virtuais, aplicativos de conversas, vídeos, laboratórios 

virtuais, que tem favorecido e potencializado o ensino. 

Nesse contexto, estudos realizados por Escartin (2000) revelam que o computador é 

uma ferramenta poderosa na realização das aulas, auxiliando o estudo e modelagem de 

processos e fenômenos de dimensão espacial, onde as experiências podem resultar 

extremamente motivadoras, e que os professores percebem mudanças no seu papel perante os 

alunos, pois em vez de serem transmissores com todas as respostas, desempenham o papel de 

orientadores que apoiam os estudantes no descobrimento dos ambientes e na construção de 

ideias e juízos baseados na informação recopilada do mundo, não existindo limitações de 

idade na aplicação da tecnologia na educação, podendo beneficiar-se alunos desde a primária 

até ao universitário.  

Entretanto, uma crítica comum sobre a utilização dos recursos tecnológicos recai sobre 

o despreparo dos professores sobre como incorporar a tecnologia em suas práticas 

pedagógicas (PEIXOTO et al., 2007). Dessa forma, em partes, a inserção das tecnologias para 

o processo de ensino e aprendizagem, torna-se ineficiente e cansativa, passando uma visão de 

que a TIC apenas foi inserida como “tapa buraco” na aula. 

Na sequência, os participantes responderam sobre a importância do computador no 

ensino de Química. Os dados obtidos estão representados na Tabela 1.  
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Tabela 1− Sistematização dos dados obtidos sobre a importância da utilização do computador no Ensino 

de Química. 
 

 

Categoria 1: Em sua opinião, é importante a utilização do computador no Ensino de Química? 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os participantes da pesquisa afirmam 

que o uso do computador favorece no 

processo de ensino e aprendizagem. 

100% 

(10) 

“Porque o computador é uma ferramenta 

extremamente atual em nossa sociedade. Ele 

abre um leque de possibilidades muito 

interessantes, apresentando programas que 

tornam o aprendizado mais fácil”. 

1.2 Os participantes da pesquisa afirmam 

que o uso do computador permite planejar 

aulas diferenciadas para os alunos. 

70% 

(07) 

“Para mudar a forma cotidiana do livro, 

quadro, para mostrar uma abordagem 

diferenciada, mostrando conceitos, métodos e 

aulas mais dinâmicas”. 

“Se trata de uma forma mais prática de 

ensino visto que hoje em dia a velocidade de 

acesso à informação depende do computador. 

Salientando que essa velocidade é graças à 

Internet”. 

1.3 Os pesquisados afirmam que a utilização 

do computador permite uma mudança na 

prática de ensino do professor. 

90% 

(09) 

“Porque através do computador podemos 

trazer aulas diferentes para os alunos”. 

1.4 Os pesquisados afirmam que o uso do 

computador permite o planejamento de aulas 

de forma mais prática e favorece a 

metodologia do professor em sala de aula. 

70% 

(07) 

“Porque melhora a metodologia do professor 

na sala, faz com que os alunos vejam como 

ocorrem as reações”. 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

De acordo com as respostas contidas na Tabela 1 percebe-se que 100% dos 

participantes, consideram que o uso do computador favorece no processo de ensino e 

aprendizagem. Nesta perspectiva, considera-se que a inserção desta ferramenta, vem 

configurando uma nova visão de disseminar o conhecimento de forma mais dinâmica e 

atrativa para aluno, além de estimular e motivá-los frente ao conhecimento científico. 

Segundo Pereira (2012) enfatiza que os recursos computacionais que utilizam materiais de 

multimídia, combinadas com sistemas de comunicação, têm atuado como um elemento 

sinérgico para o aprendizado.  

O uso dos diversos recursos com fins pedagógicos vem consolidando uma nova forma 

de lidar com o montante tecnológico que só cresce no mercado e cada vez mais, está 

implantada em sala de aula. Neste aspecto, o computador pode ser um grande aliado no 

desenvolvimento cognitivo dos alunos, em especial, através da utilização de tecnologias 

educacionais. Qualquer recurso tecnológico pode ser educacional desde que seja devidamente 

contextualizado no processo de ensino e aprendizagem via metodologia definida pelo 
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professor (GIRAFFA, 2009). Logo, o professor deve se motivar principalmente, face às 

possibilidades que as TICs trazem para o cenário educacional devido os alunos de hoje, 

possuírem uma forma de construção do conhecimento muito interligada como as novas 

tecnologias (LÉVY, 1996). 

Um percentual de 70% dos participantes avaliam que a utilização do computador 

permite planejar aulas diferenciadas para os alunos; 90% relatam que o computador permite 

uma mudança na prática de ensino do professor; 70% apontam que o uso dessa ferramenta 

permite o planejamento de aulas mais práticas e favorece a metodologia do docente em sala 

de aula. Assim, uso dessas ferramentas permite que o professor planeje atividades com a 

inserção de vídeos, jogos e programas que viabilizem a melhor interação do aluno com o 

conteúdo, utilizando-as apenas como ferramentas, onde o professor desempenha o papel de 

mediador durante este processo. 

Conforme Alonso (2008), as novas tecnologias oferecem mudanças expressivas no 

ambiente escolar, bem como no posicionamento de alguns professores. Desta forma, as ações 

para inserção dessas tecnologias devem permitir a conexão dos saberes com as tecnologias 

utilizadas como recurso didático. Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN): 
 

As novas tecnologias da comunicação e informação permeiam o cotidiano, 

independente do espaço físico, e criam necessidades de vida e convivência que 

precisam ser analisadas no espaço escolar. A televisão, o rádio, a informática entres 

outras, fizeram com que os homens se aproximassem por imagens e sons de mundos 

antes inimagináveis (PCNs, 2000, p.11-12). 

 

Corroborando com essa perspectiva, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 

Médio (PCNEM), reconhece o uso da informática na educação como uma ferramenta para 

novas estratégias de aprendizagem, capaz de contribuir de forma significativa para o processo 

de construção do conhecimento, nas diversas áreas (BRASIL, 2002). 

Após os alunos participantes opinarem sobre o uso do computador no ensino de 

Química, avaliaram a metodologia de ensino. Inicialmente, definiram as formas de atuação 

diante do uso concomitantemente da TIC (Crocodile Chemistry) e o uso de experimentos 

demonstrativos de forma ativa (assumindo o comando das ações e interagindo com os 

conteúdos) ou passiva (apenas seguindo a sequência dos conteúdos de forma tradicional), 

conforme, descritos na                                 Figura 2. 
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70%

30%

Ativa 

Passiva e 

Ativa 

 
                                Figura 2: Postura dos participantes quanto ao uso da TIC e experimentos 

                                                demonstrativos.  

                                Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 
Conforme os resultados expressos na Figura 2, em relação à postura dos participantes 

da pesquisa frente ao uso da TIC associada a experimentos demonstrativos, 70% consideram 

ter postura ativa e; 30% apontam ter uma postura ativa/ passiva ao usar esses dois meios 

auxiliares durante a aula. Neste sentido, percebe-se a necessidade de nova postura do 

professor, na qual possa renovar suas práticas de ensino e ter uma maior interação em sala de 

aula, juntamente com as ferramentas colaborativas para potencializar o processo de ensino e 

aprendizagem. Sobre o acesso a tecnologia, Behrens (2000, p.79) relata: 
 

Num mundo globalizado que derruba barreiras de tempo e espaço o acesso à 

tecnologia exige atitude crítica e inovadora possibilitando o relacionamento com a 

sociedade como um todo. O desafio passa por criar e permitir uma nova ação 

docente para aprender de forma criativa, dinâmica, encorajadora e que tenha como 

essência o diálogo e a descoberta.  

 

Neste contexto, segundo Moita et al. (2011), as novas tecnologias são ferramentas 

imprescindíveis [...], elas são recursos metodológicos capazes de facilitar o processo de 

ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea e de fornecer formação educacional, no 

campo da química, permitindo assim, a atualização de conhecimentos, a socialização de 

experiências e a aprendizagem através das TICs. Na opinião de Costa (2010, p.4): 

 

A cada período percebemos o desenvolvimento tecnológico, por isso não é 

concebível que a escola não esteja em sintonia com essa difusão, ela é um ambiente 

proporcionador de discussão, reflexão, construção e troca de conhecimento. Neste 

espaço, a aprendizagem se efetiva a partir do engajamento de todos que a compõe: 

gestor, equipe pedagógica e técnica, professores, alunos e comunidade. Os anseios 

sociais, os avanços tecnológicos, as temáticas cotidianas não podem ficar fora dos 

muros das escolas, estas devem estar aberta às aspirações atuais. 
 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN (BRASIL, 1998), a tecnologia 

deve servir para enriquecer o ambiente educacional, propiciando a construção de 

conhecimentos por meio de uma atuação ativa, crítica e criativa por parte de alunos e 
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professores. Assim, o professor deve utilizar as tecnologias como ferramentas que auxilie sua 

prática em sala de aula e permita a dinamicidade e interação em sala de aula proporcionando 

um aprendizado mais significativo e efetivo. 

Posteriormente, os alunos pesquisados responderam sobre o uso de ferramentas 

colaborativas como as TICs, experimentos demonstrativos/ investigativos e o uso de temas 

geradores como ferramentas auxiliares para o ensino de Química, a partir da proposta didática 

aplicada no 2º ano do Ensino Médio. A Tabela 2 descreve os dados obtidos. 

Tabela 2 − Sistematização dos dados obtidos sobre o uso de ferramentas colaborativas como as TICs, 

experimentos demonstrativos/ investigativos e o uso de temas geradores como ferramentas auxiliares para 

o ensino de Química a partir da proposta didática.  

Categoria 1: De que forma o uso de ferramentas colaborativas como as TICs e os experimentos 

demonstrativos podem auxiliar e motivar a aprendizagem dos alunos frente aos conceitos 

científicos? Justifique. 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 O uso de ferramentas colaborativas 

motiva os alunos frente aos conteúdos em 

sala de aula. 

100% 

(10) 

“Motivaria, pois o assunto dado em sala 

ficaria mais claro para o aprendizado”. 

1.2 A utilização de ferramentas colaborativas 

possibilita uma maior participação e 

interação em sala de aula. 

30% 

(03) 

“De forma significativa, pois o uso 

dessas ferramentas desperta no aluno 

uma maior participação”. 

1.3 Os participantes da pesquisa afirmam 

que o uso dessas ferramentas possibilita um 

maior interesse pelos conceitos científicos. 

70% 

(07) 

“Porque eles irão se interessar mais ao 

ver na prática como realmente funcionam 

os conteúdos que na maioria das vezes 

são dados apenas na teoria”. 

1.4 Os participantes da pesquisa afirmam 

que o uso dessas ferramentas facilita na 

visualização e compreensão dos conceitos. 

30% 

(03) 

“O uso dessas ferramentas facilitará na 

visualização e compreensão do conteúdo 

fazendo um link com o cotidiano”. 

 Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Observa-se que 100% dos participantes da pesquisa consideram que a utilização de 

ferramentas colaborativas motiva os alunos frente aos conteúdos vistos em sala de aula, 

fortalecendo dessa forma, o aprendizado do conteúdo. Neste contexto, diante da intensa 

evolução tecnológica é imprescindível à inserção das diversas formas de ensino, um desses, 

apoiados por recursos que favoreçam a utilização das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem, que sejam capazes de facilitar e agilizar a vida da sociedade contemporânea 

fornecendo formação educacional em Química. Neste sentido Kenski 2004 complementa:  

As novas tecnologias de informação e comunicação são caracterizadas como 

midiáticas, são, portanto, mais do que simples suportes. Elas interferem em nosso 

modo de pensar, sentir, agir. De nos relacionarmos. Criam uma nova cultura e um 

novo modelo de sociedade (KENSKI, 2004, p. 23). 
 



 65 

Nessa perspectiva, o uso de ferramentas colaborativas se torna úteis para elaboração e 

potencializarão dos conhecimentos que favorecem processos pedagógicos voltados à realidade 

do aluno, possibilitando uma maior interação com o meio tecnológico. No entanto, conforme 

Brasil (1999, p. 68):  

[...] é preciso objetivar um ensino de Química que possa contribuir para uma visão 

mais ampla do conhecimento, que possibilite melhor compreensão do mundo físico 

e para a construção da cidadania, colocando em pauta, na sala de aula, 

conhecimentos socialmente relevantes, que façam sentido e possam se integrar à 

vida do aluno. 
 

 

 Um percentual de 30% dos participantes analisa que o uso de ferramentas 

colaborativas possibilita uma maior participação e interação dos alunos durante a aula. Neste 

contexto, percebe-se que o uso de ferramentas colaborativas vinculadas ao uso de ambientes 

virtuais de aprendizagem fortalece a interatividade em sala de aula, de modo a proporcionar 

um ambiente favorável para aprendizagem e trocas de conhecimento, tanto entre professor- 

aluno, quanto para aluno-aluno viabilizando a construção do conhecimento. Desta forma 

Almeida (2003, p.331) salienta que os ambientes virtuais de aprendizagem são: 

 

Sistemas computacionais disponíveis na Internet, destinados ao suporte de 

atividades mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação. Permite 

integrar múltiplas mídias, linguagens e recursos, apresentar informações de maneira 

organizada, desenvolver interações entre pessoas e objetos de conhecimento, 

elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados objetivos.  
 

No entanto, Moran Costas (2013), indica que para ensinar é preciso que o aluno esteja 

disposto e apto a aprender: “ensinar depende também do aluno querer aprender e estar apto a 

aprender em determinado nível (depende da maturidade, da motivação e da competência 

adquiridas)”. Neste sentido, deve haver uma relação mútua entre o aluno e o professor para a 

efetivação do ensino, a qual permita que ambos consigam obter o conhecimento necessário 

para formação do conceito científico. Nesta perspectiva, Freire (2006) enfatiza que neste 

processo de ensino e aprendizagem com mediação das TICs, é necessário considerar que o 

conhecimento deve ser construído entre professores e alunos. Para que isso ocorra, o professor 

deve estimular o envolvimento do aluno no aprendizado, despertando sua curiosidade sobre o 

que ele irá aprender. 

Aproximadamente, 70% avaliam que a inserção dessas ferramentas possibilita um 

maior interesse pelos conteúdos científicos devido à junção da teoria com a prática. A 

Química é uma ciência que possui embasamento experimental para cada conceito abordado, 

neste caso, a utilização dessas ferramentas colaborativas permite demonstrar que a Química 

não é uma ciência pronta e acabada e que cada fato teórico pode ser comprovado a partir da 
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prática. De acordo com Bueno e colaboradores (2008), na disciplina de Química podemos 

distinguir duas atividades: a prática e a teórica e se não houver articulação entre essas 

atividades, os conteúdos não são relevantes à formação do indivíduo ou terão pouca 

contribuição para o desenvolvimento cognitivo deste. Seguindo esta perspectiva, o ensino de 

Química deve propiciar ao aluno uma visão mais próxima dos conceitos científicos com o seu 

cotidiano, os quais o permitam perceber a aplicabilidade desta ciência no ambiente em que 

está inserido, pois se trata de “uma ciência extremamente prática que tem grande impacto no 

dia a dia” (BROWN et al., 2005).   

Na opinião de Moran Costas (2013), a educação precisa ser mais contextualizada, 

próxima à vivência dos alunos, trazendo um autoconhecimento da sua vida e seu mundo. Para 

Leal (2010), a experimentação no Ensino de Química é capaz de levar o aluno a compreender 

que os conceitos químicos, em geral considerados bastante abstratos, foram construídos a 

partir de procedimentos experimentais dos quais muitos podem ser observados ou 

reproduzidos por ele mesmo. Corroborando com esta assertiva, Pinto (2012) afirma que um 

Ensino de Química satisfatório só será possível quando sua didática for capaz de mostrar ao 

estudante, de forma clara, objetiva e interessante, a íntima relação que existe entre os 

conhecimentos teóricos da disciplina e os experimentos que levaram os pesquisadores às 

descobertas destes conhecimentos.  

Moran Costas (2013) complementa: “aprendemos mais quando estabelecemos pontes 

entre a reflexão e a ação, entre a experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática”. Para 

Chassot (1990), “o ensino teórico e o ensino experimental devem, numa situação ideal, 

fundir-se e dessa forma permitir um livre trânsito entre o ensino teórico e o ensino 

experimental”. 

A literatura reporta que a aula experimental em Química pode ser considerada uma 

estratégia pedagógica dinâmica que tem a função de gerar problematizações, discussões, 

questionamentos e buscas de respostas e explicações para os fenômenos observados, 

possibilitando a evolução do aspecto fenomenológico (macroscópico) observado para o 

teórico (microscópico) e chegando, por consequência, ao representacional (MACHADO et 

al.; 2007). 

Dentre os pesquisados, 30% consideram que o uso destas ferramentas permitem 

melhor visualização e compreensão de conceitos, aproximando-os com o cotidiano dos 

alunos, que em muitos casos, não consegue interpretar determinado conteúdo apenas 

teoricamente, o que torna o conteúdo difícil e abstrato de sua concepção, impossibilitando 

desta forma, um aprendizado satisfatório. Estudos experimentais e exploratórios no campo de 
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representações revelam que os estudantes possuem dificuldades em transitar entre os níveis de 

representações macroscópico, microscópico e simbólico (RAUPP et al.; 2009). E, como 

consequência, os alunos têm dificuldade de abstrair os conceitos aprendidos nas atividades de 

sala de aula, inviabilizando a relação destes conceitos com seu dia a dia (MARQUES et al., 

2008). As ferramentas colaborativas podem auxiliar o processo de ensino e aprendizagem, 

associando os conteúdos expostos com os diversos meios que as TICs permitem utilizar 

atualmente, para potencializar o ensino, desde o uso de vídeos, imagens e a inserção de 

ambientes virtuais de aprendizagem como o uso de softwares de simulação, a exemplo do 

Crocodile Chemistry.  

No entanto, as tecnologias não podem ser tomadas como um artifício que substitua o 

papel do professor em sala de aula para preencher lacunas ou resolver problemas pertinentes à 

escola, ou seja, devem ser utilizadas como auxiliares da prática pedagógica. Neste contexto, 

Martinho e Pombo (2010, p.528) afirmam:  

 

As tecnologias de informação e de comunicação (TICs) podem constituir um 

elemento valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescenta em termos de 

acesso à informação, flexibilidade, diversidade de suportes no seu tratamento e 

apresentação. Valorizam, ainda, os processos de compreensão de conceitos e 

fenômenos diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 

representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som. 

Contudo, o entusiasmo e a esperança que se deposita nas tecnologias, não podem ser 

tomados, por si só, como o elixir para todos os males de que a escola padece. 

 

Em seguida, os participantes da pesquisa foram convidados a responder se a proposta 

utilizando a TIC Crocodile Chemistry e os experimentos demonstrativos estão em 

concordância com as perspectivas atuais para o ensino de Química. Os resultados obtidos 

estão expostos na Tabela 3. 

Tabela 3 −Sistematização dos dados referentes à proposta didática de inserir a TIC Crocodile Chemistry e 

os experimentos demonstrativos no processo de ensino dos conceitos de estudo das soluções está em 

concordância com a perspectiva atual do ensino de Química. 

Categoria 2: A proposta didática de inserir a TIC Crocodile Chemistry e os experimentos 

demonstrativos no processo de ensino dos conceitos de estudo das soluções está em concordância 

com a perspectiva atual do ensino de Química? Justifique. 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os participantes da pesquisa afirmam que a 

proposta favorece ao aprendizado frente às 

perspectivas atuais de um ensino 

contextualizado e interdisciplinar. 

80% 

(08) 

“Sim, com a parte de experimentação, pois 

muitos livros didáticos já vêm com esses 

conceitos mais unir com a TIC, já seria 

uma boa evolução para o aprendizado”. 

1.2 Os participantes afirmam que o uso das 

TICs favorece na compreensão de conceitos 

antes trabalhados em sala de aula. 

70% 

(07) 

“Com certeza. Atualmente com o avanço 

da tecnologia se faz necessário a utilização 

da mesma para uma melhor compreensão. 

E eu diria até uma compreensão mais 

acelerada”. 
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1.3 Os alunos consideram que as TICs e a 

experimentação estão de acordo com as 

perspectivas atuais para o ensino de Química. 

20% 

(02) 

“Se eles forem ferramentas colaborativas 

que usem apenas a exposição do 

experimento elas não estão”. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

  Conforme os dados obtidos, os participantes da pesquisa avaliam que a proposta de 

ensino favorece o aprendizado frente às perspectivas atuais para um ensino contextualizado e 

interdisciplinar, que se objetiva atingir na Química. Wartha e Alário (2005), afirmam que 

contextualizar significa problematizar, investigar e interpretar fatos e situações que envolvam 

conceitos químicos, de modo a tornar o cidadão capaz de participar ativamente da sociedade 

em que vive. Neste sentido, a contextualização se caracteriza como uma maneira de ensinar 

conceitos das ciências ligados ao cotidiano dos alunos seja esta pensada como um recurso 

pedagógico ou como princípio norteador do processo de ensino e aprendizagem. Nesta 

perspectiva, Oliveira (2005) ressalta: 

 

[...] afirma que a contextualização é o recurso para promover inter-relações entre 

conhecimentos escolares e fatos/situações presentes no dia a dia dos alunos, 

contextualizar é imprimir significados aos conteúdos escolares, fazendo com que os 

alunos aprendam de forma significativa.  

 

 Contudo, se a pretensão do educador é ensinar significativamente, basta que este 

avalie o nível de aprendizagem do aluno, para então, ensinar de acordo com esses 

conhecimentos. Portanto, o fator isolado mais relevante, segundo Ausubel (apud Moreira, 

2006) que influencia na aprendizagem significativa, é aquilo que o aluno já sabe. 

Conforme os PCNs, a interdisciplinaridade é entendida como forma de desenvolver 

um trabalho conjunto de integração dos conteúdos de uma disciplina com outras áreas de 

conhecimento o que contribui para o aprendizado do aluno (BRASIL, 2002). A 

interdisciplinaridade surge com o propósito de promover uma maior interação aluno/ 

professor/ cotidiano. Para Sá e Silva (2008), a abordagem de conceitos química relacionada à 

vivência dos alunos e um estudo interdisciplinar são promotores de uma aprendizagem ativa e 

significativa, pois na prática pedagógica a contextualização e a interdisciplinaridade 

“alimentam-se” mutuamente. Essa perspectiva vai ao encontro dos pressupostos da 

Alfabetização Científica e Tecnológica (ACT), que sugere a articulação dos conhecimentos 

científicos e do cotidiano por meio de trabalhos interdisciplinares (FOUREZ, 1997). 

Um percentual de 70% dos participantes considera que as TICs favorecem a 

compreensão de conceitos trabalhados em sala de aula. Neste contexto, observa-se que o uso 

das TICs permite à socialização e o resgate de conceitos trabalhados em sala de aula, 

permitindo desta forma, a interação do conhecimento adquirido e partilha destes, com os 
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demais alunos envolvidos no processo. Assim, ressaltasse que a química é uma ciência 

associada à vida, sendo responsável pelo aumento da expectativa do homem moderno, em que 

o reconhecimento chega ao meio educacional (LIMA, 2011). Embora a química seja uma 

ciência relativamente experimental, apresenta também seu lado visual. Desse modo, o uso das 

tecnologias, através de imagens e vídeos, permite em muitos casos, a demonstração de 

experimentos impossíveis de serem realizados em sala de aula, propiciando a construção do 

conhecimento. Entretanto, para que as TICs sejam ferramentas que auxiliem o ensino, estas 

devem ser utilizadas com objetividade, pois não adianta introduzir a tecnologia se não se tem 

um planejamento. Lima (2011, p. 133-134), considera:  

 

Hoje, a química que nos circunda tem seus fundamentos negligenciados ao ser, 

ensinada na escola, porquanto, não raras vezes, é trabalhada superficialmente, 

desconsiderando-se toda a sua abrangência. Porém, se sua implantação for 

planejada, pode propiciar um conjunto de práticas preestabelecidas que têm o 

propósito de contribuir para que os alunos se apropriem de conteúdos sociais e 

culturais de maneira crítica e construtiva.  

 
 

 Nesta perspectiva, Mercado (2002, p. 131) comenta que o uso das TICs como uma 

ferramenta didática: 

 
Pode contribuir para auxiliar professores na sua tarefa de transmitir o conhecimento 

e adquirir uma nova maneira de ensinar cada vez mais criativa, dinâmica, auxiliando 

novas descobertas, investigações e levado sempre em cona o diálogo. E, para o 

aluno, pode contribuir para motivar a sua aprendizagem e aprender, passando assim, 

a ser mais um instrumento de apoio no processo ensino-aprendizagem [...]. 
 

 

Aproximadamente, 20% responderam que essas ferramentas devem ser inseridas como 

auxiliares no processo de ensino e aprendizagem, no sentido de viabilizar a participação do 

aluno durante as atividades sugeridas, e não apenas, seja utilizada como mera exposição. 

Assim, o uso das TICs deve possibilitar que o aluno consiga assimilar o conhecimento e 

colocá-lo em prática de forma ativa e participativa. Para Alves (2007), quando as TICs são 

utilizadas apenas em aulas expositivas, tornam-se monótonas, fazendo com que seus 

conteúdos sejam de difícil compreensão. A versatilidade e facilidade que as tecnologias 

trouxeram, representa um método de disseminar e aprender determinado conteúdo de maneira 

ativa e inovadora. Segundo Silva (2013), temos um novo aprendiz, alguém que procura 

informações, tem iniciativa própria, além de ser flexível, e estar aberto a novas práticas de 

aprendizagem. Este aprendiz define seus próprios objetivos e trajetória, redefinindo assim, o 

papel do professor que sofre uma mudança, passando de transmissor de conhecimentos 

prontos ao de instigador de uma nova dinâmica de pesquisa e aprendizagem (ASSMANN, 
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2000a). A Tabela 4 apresenta as respostas dos participantes acerca do uso de temas geradores 

no ensino de Química. 

Tabela 4 − Sistematização dos dados sobre o uso de temas geradores no ensino de Química.  
 

Categoria 3: Em sua opinião, o uso de temas geradores no ensino de Química colabora para uma 

aprendizagem mais significativa? Bem como para uma maior motivação voltada para o ensino 

desta ciência? Justifique. 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os participantes da pesquisa 

afirmam que o uso do tema 

gerador promove uma 

aprendizagem mais significativa 

e contextualizada. 

30% 

(03) 

“Sim, temas geradores possibilitam uma 

aprendizagem mais significativa e 

contextualizada”. 

“Sim, pois a aula se torna mais dinâmica 

acarretando um melhor aprendizado”. 

1.2 Os participantes da pesquisa 

afirmam que o uso do tema 

gerador dependerá do ambiente 

para aceitação. 

20% 

(02) 

“Depende muito da estrutura emocional de um 

aluno, pois, é complicado você levar temas 

geradores quando o ambiente não tem base para 

aceitação. Que é uma forma de motivar e buscar o 

conhecimento os fazendo pensarem”. 

1.3 Os participantes da pesquisa 

afirmam que os temas geradores 

favorecem ao professor para 

relacionar o conteúdo com o 

cotidiano do aluno. 

50% 

(05) 

“Sim, pois os alunos irão ter a oportunidade de 

relacionar o cotidiano com os conteúdos vistos na 

sala de aula”. 

“Sim, pois esse tema é que vai nortear o professor 

na hora de associar o conteúdo com o cotidiano”. 
 Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Observa-se que 30% dos sujeitos, consideram que a inserção de temas geradores 

proporciona uma aprendizagem mais significativa e contextualizada devido ao confronto entre 

conteúdo aplicado em sala de aula com questões presentes no cotidiano do aluno. Conforme 

Oliveira (2013), o “Tema Gerador” possibilita ao educando a oportunidade de construir de 

forma mais significativa sua própria visão de mundo científico e cultural, contribuindo assim, 

para a formação de cidadãos conscientes e informados a respeito do mundo que os cerca. 

Assim, o uso de temas geradores permite que o aluno perceba a importância dos 

conteúdos aplicados em sala de aula no seu cotidiano, e o faz relacionar estes com a sua 

vivência diária, de forma mais aproximada de fatos ou fenômenos que ocorrem 

corriqueiramente no seu dia a dia, possibilitando a interpretação e compreensão de sua 

realidade. Neste aspecto, Schmitt (2013) defende em relação ao “Tema Gerador” que sua 

exploração desperta a curiosidade e estabelece relações, sendo a multidisciplinaridade um 

meio facilitador da compreensão. Corroborando com esta ideia, Pereira (2014) acrescenta que 

através de sugestões e exemplos, existem várias possibilidades de se trabalhar o “Tema 

Gerador” a exemplo, “Alimentos” em assuntos de química no Ensino Médio, ajudam os 

alunos a assimilarem teoria e prática de forma contextualizada. 

Um percentual de 20% dos participantes considera que o uso de temas geradores 

dependerá do ambiente em que o aluno inserido e de sua aceitação no desenvolver do 
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aprendizado. A partir da inserção de temas geradores no ensino, deve-se pensar em educação, 

através de um diálogo mútuo entre professor/aluno e aluno/aluno para efetivação do 

aprendizado.  

Na perspectiva de Freire (1996), o papel importante do professor é fazer com que o 

aluno tenha autonomia e caminhe em prol da liberdade de expressão ou liberdade de conhecer 

o que lhe atrai. Nesse patamar, é necessário que o professor desperte no aluno, o pensamento 

crítico e a vontade de expressá-lo para que ocorra um maior amadurecimento na 

aprendizagem. O autor ainda acrescenta que devemos despertar em nossos alunos, a 

concepção de educação libertadora, a partir das experiências vivenciadas cotidianamente, 

viabilizando a construção de um processo emancipador na qual, a leitura está intimamente 

ligada à transformação social com a superação da opressão. De acordo com esta percepção, 

ressaltam-se a necessidade de respeitar os saberes dos educandos, suas realidades, pois impor 

“a eles a nossa compreensão em nome da sua libertação é aceitar soluções autoritárias como 

caminhos para liberdade” (FREIRE, 2003).  

Em consonância ao uso dos temas geradores, 50% dos participantes avaliam que a 

utilização de temas geradores iguais ao sugerido na proposta de ensino, favorece o professor 

em relação ao confronto do conteúdo exposto em sala de aula com a vivência do aluno. A 

utilização de temas geradores aproxima os alunos a fenômenos que ocorrem no cotidiano, 

possibilitando uma maior efetivação do aprendizado. Os PCNEM (BRASIL, 2000) sugerem a 

inserção desses temas, para contextualização do conhecimento químico e estabelecimento de 

interrelações com os vários campos da ciência. Desse modo, a contextualização dos 

conteúdos, por sua vez, poderá aproximar os conhecimentos estudados em sala de aula aos 

acontecimentos do dia a dia, motivando e despertando o interesse dos educandos pelo 

conhecimento químico, promovendo sua curiosidade e tornando a aula mais prazerosa. Freire 

(1987) salienta que os temas geradores são de fundamental importância para o ensino, pois 

dão sentidos sociais, econômicos e político aos conteúdos. Neste sentido, sua utilização 

proporciona ao aluno o desenvolvimento de competências e habilidades que permitirão uma 

melhor compreensão do cotidiano, possibilitando sua atuação de forma crítica e reflexiva em 

sua realidade. 

 Em seguida ocorreu a avaliação técnica da proposta de ensino em relação ao tema 

gerador, ao uso da TIC e aos experimentos demonstrativos. Os alunos pesquisados seguiram o 

grau de concordância nas opções: concordo completamente, concordo parcialmente, 

indiferente, discordo parcialmente e discordo completamente. Os resultados estão descritos 

na Tabela 5. 
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Tabela 5: Avaliação Técnica da proposta de ensino para trabalhar os conceitos de Soluções no Ensino 

Médio. 
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1. O uso do tema gerador colabora para o entendimento dos conceitos 

científicos de Química? 

100% 

(10) 
0% 0% 0% 0% 

2. O uso do experimento demonstrativo como ferramenta didática 

permitiu a problematização de conceitos científicos em Química e a 

relação ao cotidiano do aluno de forma estruturada e colaborativa? 

80% 

(08) 

20% 

(02) 
0% 0% 0% 

3. O software possibilita a elaboração de planejamentos didáticos 

pedagógicos capazes de colaborar com o desenvolvimento de 

competências e habilidades enfatizando ações problemáticas reais de 

forma reflexiva e ativa? 

70% 

(07) 

30% 

(03) 
0% 0% 0% 

4.  Em sua opinião: o uso de ferramentas associadas (TIC e 

experimentos demonstrativos) auxilia na prática pedagógica 

colaborando com a tríade: conteúdo-tempo-aprendizagem? 

70% 

(07) 

30% 

(03) 
0% 0% 0% 

5. Metodologias de ensino com a inserção das TICs e da 

experimentação motivam os alunos frente aos conhecimentos científicos 

em Química? 

80% 

(08) 

20% 

(02) 
0% 0% 0% 

6.  A experimentação problematizadora juntamente com o uso do tema 

gerador “Alimentos” favorece no processo de ensino e aprendizagem 

em Química? 

100% 

(10) 
0% 0% 0% 0% 

7. Propostas de ensino, como a que foi apresentada, favorecem para um 

ambiente mais participativo e interativo em sala de aula? 

70% 

(07) 

30% 

(03) 
0% 0% 0% 

8. Os métodos de ensino pensado nesta proposta permitem a 

contextualização e interdisciplinaridade que são perspectivas atuais para 

o ensino de Química? 

50% 

(05) 

50% 

(05) 
0% 0% 0% 

  Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

A respeito da avaliação técnica da proposta de ensino, 100% dos participantes 

concordam completamente que o uso de temas geradores colabora para o entendimento de 

conceitos científicos em Química. Dessa forma, percebemos que a inserção de temas 

relevantes que estejam diretamente relacionados ao social do aluno contribui para a 

assimilação e aprendizagem de conteúdos antes ditos de difícil compreensão, nesse sentido, a 

grande contribuição do uso de temáticas como estratégias de ensino e ver a aplicação da 

Ciência no seu cotidiano. 

A literatura reporta que a utilização de temas relacionados aos conteúdos em sala de 

aula tem consolidado um maior rendimento e potencialização do aprendizado de conceitos. 

Dessa forma, favorecendo para um ambiente de maior interação entre aluno/aluno e professor 

aluno e de maior participação dos alunos na construção do conhecimento. Segundo Oliveira 

(2010), entende-se que a melhoria da qualidade do ensino de Química passa pela definição de 

uma metodologia de ensino que privilegie a contextualização como uma das formas de 

aquisição de dados da realidade, oportunizando ao aprendiz uma reflexão crítica do mundo e 

um desenvolvimento cognitivo, através de seu de forma ativa, criadora e construtiva de com 

os conteúdos abordados em sala de aula. 
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  Um percentual de 80% concordam completamente que o uso de experimentos 

demonstrativos como ferramenta didática permite a problematização de conceitos científicos e 

a relação com o cotidiano do aluno e 20% concordam parcialmente. Conforme Arroio (2006) 

a forma como a Química vem sendo abordada na educação escolar pode estar colaborando 

para um entendimento distorcido dessa ciência, pois os conceitos vêm se apresentando na 

maioria das vezes, de forma puramente teórica, como algo apenas memorizável e não 

relacionados à aplicabilidade no meio natural.   

No entanto, tem se buscado novos métodos de ensino de objetivam o incentivo e a 

busca pelo conhecimento químico. Segundo Cachapuz, et al. (2005) a relevância do ensino de 

Química deve-se ao fato de possibilitar à pessoa o desenvolvimento de uma visão mais crítica 

sobre a realidade que a rodeia, isso porque, a pessoa pode utilizar seu conhecimento adquirido 

no cotidiano, analisar diferentes situações e possuir as condições básicas para avaliar assuntos 

de importância na determinação de sua qualidade de vida. 

Neste aspecto, um desses métodos tem sido a contextualização através da 

experimentação, pois aproxima os conceitos científicos trabalhados em sala de aula com a 

vivência do aluno, articulando a teoria com a prática.  Dessa forma, a abordagem 

experimental proporcionará um maior significado aos conceitos químicos, os quais muitas 

vezes se tornam incompreensíveis quando abordados apenas teoricamente. Com isso o 

estudante tenderá a formar uma visão mais crítica e questionadora dos conceitos (SALESSE; 

BARICATTI, 2007).  

Conforme Força, Laburú e Silva (2011), as atividades experimentais ajudam os alunos 

a tornarem-se ativos no processo de aprendizagem, independente das atividades permitirem a 

manipulação dos materiais pelos alunos ou serem demonstradas pelo professor, não 

necessitando, muitas vezes, de aparato sofisticado. 

 Em relação à possibilidade de elaboração de planejamento didáticos pedagógicos 

advindos do uso do software para colaborar com o desenvolvimento de competências e 

habilidades com ênfase em ações problemáticas, aproximadamente 70% dos pesquisados 

concordam plenamente, enquanto que 30% concordam parcialmente. São diversos os 

benefícios que as TICs podem fornecer aos professores em sua prática pedagógica, neste viés, 

Martinho e Pombo (2009, p.528) discutem que:  

 
 
 

As tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem constituir um elemento 

valorizador das práticas pedagógicas, já que acrescenta em termos de acesso à 

informação, flexibilidade, diversidades de suportes no seu tratamento e 

apresentação. Valorizam, ainda, os processos de compreensão de conceitos e 

fenômenos diversos, na medida em que conseguem associar diferentes tipos de 
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representação que vão desde o texto, à imagem fixa e animada, ao vídeo e ao som 

[...].  
 

Assim, o modelo tradicional de ensino a partir da evolução das tecnologias, vem 

decaindo a cada ano, principalmente, por ignorar o anseio tecnológico da sociedade 

contemporânea. “As velozes transformações tecnológicas da atualidade impõem novos ritmos 

e dimensões à tarefa de ensinar e aprender. É preciso estar em permanente estado de 

aprendizagem e de adaptação ao novo” (KENSKI, 2003, p.30). 

Sobre a opinião dos pesquisados em relação ao uso da TIC associada a experimentos 

demonstrativos como ferramentas que colaboram para a tríade: conteúdo-tempo-

aprendizagem, cerca de 70% concordam plenamente, enquanto que cerca de 30% concordam 

parcialmente. Atualmente, as TICs envolvem um conjunto de recursos tecnológicos que 

propiciam agilidade no processo de comunicação e distribuição de informações, notícias e 

conhecimentos. Dessa forma, as TICs permitem agrupar, disseminar e compartilhar 

informações, por exemplo, sites da Web (MENDES, 2008). Neste contexto, a partir da 

popularização da Internet, o uso das TICs em diversos campos foi potencializado, e na 

educação não foi diferente.  

A associação das TICs com a experimentação demonstrativa como ferramentas 

colaborativas contribuem para a otimização do tempo em sala de aula, além de tornarem a 

aula mais dinâmica e interativa. Dispomos de um leque de ferramentas que se bem utilizadas, 

proporcionam melhorias no rendimento e participação dos alunos na aula. Os ambientes 

virtuais de aprendizagem (AVA) são ferramentas que possibilitam demonstrar vários 

experimentos que seriam impossíveis de realizar em sala de aula. Nesse sentido, Shneiderman 

(2006) chama atenção para o potencial dos ambientes colaborativos de aprendizagem ao dizer 

que "esses ambientes engajam os alunos e transformam o processo de ensino-aprendizagem". 

Segundo Belloni (1999), esses ambientes oferecem condições para que a comunicação 

extraclasse entre professor e alunos, possa ser desenvolvida.  

Nesse contexto, reconhece também, que a interação entre alunos e professores ainda é 

difícil, mas indica as ferramentas de software como facilitadoras deste processo "ativo" de 

aprendizagem. Corroborando com esta perspectiva, Valentini e Fagundes (2005), propõem 

que um AVA seja concebido como "um espaço relacional, de trocas energéticas, materiais e 

informacionais". Entende-se que o ambiente nesta concepção, deve ultrapassar um espaço 

virtual, para se tornar um espaço de questionamento e proposição de problemas, com recursos 

que propiciem a construção colaborativa de conhecimentos.  
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Conforme os resultados expressos, 80% dos alunos pesquisados concordam 

plenamente que metodologias com inserção de TIC e da experimentação, motivam os alunos 

frente ao conhecimento em Química, enquanto que, outros 20% concordam parcialmente. 

Neste sentido, a proposta didática com a utilização da TIC associada à experimentação 

promove motivação e desperta o interesse para estudar os conceitos científicos. A literatura 

científica reporta que o uso de softwares de simulação desperta a curiosidade e a criticidade 

dos alunos no processo de aprendizagem.   

Kenski (2004) relata que as novas tecnologias de informação e comunicação 

interferem em nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos socialmente e 

adquirimos conhecimentos novos. Dessa maneira, as tecnologias contribuem com os aspectos 

culturais e para um novo modelo de sociedade. Conforme Moita et al., (2011) as novas 

tecnologias são ferramentas imprescindíveis [...], elas são recursos metodológicos capazes de 

facilitar o processo de ensino e aprendizagem na sociedade contemporânea e de fornecer 

formação educacional, no campo da Química, permitindo, assim, a atualização de 

conhecimentos, a socialização de experiências e a aprendizagem através das TICs.   

Com relação às opiniões dos participantes sobre o uso da experimentação 

problematizadora juntamente aos temas geradores no processo de ensino e aprendizagem em 

Química, 100% concordam plenamente. Desse modo, percebe-se que este tipo de 

experimentação propicia que o aluno tenha um olhar mais crítico sobre seu cotidiano, 

possibilitando-o assim, a observar os fatos corriqueiros do dia a dia e correlacioná-los com a 

teoria repassada em sala de aula. Conforme Galiazzi et al. (2004), as atividades experimentais 

devem auxiliar no processo de construção dos saberes por meio do questionamento, 

requerendo a superação do ensino fragmentado e desarticulado das situações de vida.  

Francisco Júnior et al. (2008), propõem que a experimentação valorize os saberes 

prévios dos alunos, tenha centralidade da linguagem para a construção do conhecimento, a 

partilha e o ensino contextualizado, no qual o que se investiga emerge das problemáticas da 

vida. Nesta perspectiva, a experimentação permite a percepção de mundo tendo implícitos 

pressupostos teóricos e metodológicos (GALIAZZI et al., 2004), e a valorização do sujeito no 

processo de construção do conhecimento (GIORDAN, 1999).  

O uso de temas geradores é de grande valia para o processo de construção do 

conhecimento a partir do cotidiano do aluno, porque abrange diversos assuntos e problemas 

vividos pela comunidade ao redor. Dessa forma, temáticas voltadas à alimentação e sua 

conservação para trabalhar o conteúdo de soluções que tangem a sociedade, desempenha 

papel fundamental no ensino de Química, propiciam a interação do conteúdo químico com o 
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cotidiano, permitindo o desenvolvimento de habilidades e participação na tomada de decisão 

(SANTOS; SCHNETZLER, 2003). Os temas devem permitir os alunos a se reconhecerem, 

como afirmam Santos e Schnetzler (2003):  

A abordagem do conteúdo requer a sua contextualização social, o que implica a 

inclusão de temas sociais no programa, relacionados a problemas vinculados à 

ciência e à tecnologia, a fim de que se possibilite a compreensão do caráter social do 

ensino e se propicie condições para o desenvolvimento das atitudes relacionadas à 

cidadania. 

 

Assim, as orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCEM), salientam a 

importância de trabalhar os conteúdos curriculares relacionados com o contexto social dos 

alunos, de forma interdisciplinar e contextualizada, para que os conhecimentos adquiridos por 

eles se tornem significativos e duradouros, preparando-os para pensar e agir de forma a 

interagir e compreender o mundo (BRASIL, 2006). 

Sobre a proposta de ensino apresentada, 70% concordam plenamente que o método 

utilizado favorece para um ambiente mais participativo e interativo em sala de aula, enquanto 

que 30% concordam parcialmente. Os resultados demonstram que a proposta metodológica é 

eficiente para o processo de ensino e aprendizagem. Neste sentido, a literatura científica 

reporta que o planejamento das propostas de ensino frente ao conteúdo de química é 

importante para a aprendizagem dos estudantes. Para Leach et al. (2005) apud Pereira e Pires 

(2012) as atividades que são planejadas de maneiras sequenciais podem contribuir para a 

aprendizagem de diversos conteúdos que se pretende ensinar. 

Neste aspecto, na elaboração de tais atividades é necessário conhecer as principais 

dificuldades de aprendizagem já reportadas em pesquisas cientificas. Assim, o planejamento 

deve apresentar características capazes de promover conflitos cognitivos nos alunos, 

motivação para a aprendizagem significativa (ZABALA, 1998).  

A organização do trabalho pedagógico por meio de sequências didáticas constitui um 

diferencial pedagógico que corrobora com metodologias mais contemporâneas de aquisição 

de conhecimentos. No entanto, é recomendável que uma sequência didática busque considerar 

os conhecimentos prévios dos alunos em relação ao que está sendo proposto a eles em termos 

de saberes escolares (DELIZOICOV; ANGOTTI, 1992). 

Segundo os dados expressos, 50% dos pesquisados concordam plenamente que o 

método de ensino exposto nesta proposta permite a contextualização e a interdisciplinaridade 

para o ensino de Química, em contraponto e 50% concordam parcialmente. Neste sentido, 

entende-se que uso de temas geradores associados às TICs e experimentação, permitem a 

preparação de aulas contextualizadas e interdisciplinares para o ensino de Química. Conforme 
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a literatura científica e falas dos alunos, dentre as principais dificuldades do ensino de 

Química, destaca-se a abstração do conteúdo, ou seja, o aluno não conseguir relacioná-lo aos 

fatos corriqueiros que ocorrem no seu cotidiano. Essa dificuldade pode ser atribuída a falta de 

contextualização do conhecimento químico pelo professor, que, às vezes, exerce apenas o 

papel de transmissor de conhecimentos prontos e acabados, sem qualquer relação com as 

vivências dos discentes (GERMANO et al., 2010; SÁ; SILVA, 2008).  

Por conseguinte, conforme os PCNEM (BRASIL, 1999) e Orientações Educacionais 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN+ Ensino Médio (BRASIL, 

2002), a Química pode ser contextualizada através de temas sociais presentes nas vivências 

dos alunos, nos fatos do dia a dia, na mídia, na tradição cultural etc., para se construir e 

reconstruir conhecimentos químicos significativos que permitam fazer interpretações do 

mundo físico com base na ciência. Dessa maneira, o processo de ensino e aprendizagem de 

conceitos científicos em Química se torna mais significativos uma vez que os alunos 

conseguem relacionar e interpretar determinados conhecimentos com contextos sociais e fatos 

do seu cotidiano.  

Desse modo, o ensino deve propiciar ao aluno não apenas relacionar a química como 

disciplina isolada das demais, mas sim, de forma integrada com as demais áreas do 

conhecimento, permitindo ao aluno relacionar e interpretar o conhecimento com outras 

disciplinas.  

O isolamento da química de outros conhecimentos disciplinares pode ser um dos 

responsáveis pelas dificuldades de aprendizagem dos conteúdos e, consequente rejeição da 

química pelos alunos, dificultando assim, o processo de ensino e aprendizagem (SÁ; SILVA, 

2008). Conforme esses mesmos autores, um ensino de química interdisciplinar é promotor de 

uma aprendizagem ativa e significativa. Segundo Garcia (2002) a interdisciplinaridade tem 

ressurgido a partir da necessidade de uma visão global da realidade, para atingir uma maior 

conexão entre as disciplinas, contribuindo dessa forma, no processo de construção do 

conhecimento discente. 

Posteriormente, realizou-se a validação da TIC (Crocodile Chemistry) que foi utilizada 

na proposta. Os resultados estão representados na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Sistematização dos dados obtidos sobre a validação da TIC (Crocodile Chemistry) na Proposta 

de Ensino. 
 

Categoria 1: A estratégia de apresentação e a metodologia utilizada foram adequadas? Justifique. 
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Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os alunos afirmam que os métodos 

utilizados favorecem a compreensão.  

50% 

(05) 

“Sim, foram coerentes e facilitou a 

compreensão”. 

“Sim, foi possível a compreensão”. 

“Sim, porque fica fixo o assunto”. 

1.2 Os alunos afirmam que a 

metodologia utilizada facilita na 

construção e definição de conceitos. 

50% 

(05) 

“Sim, porque está bem elaborada e a 

metodologia facilita o processo de ensino e 

aprendizagem”. 

“Sim, pois tem uma sequência temática 

muito boa”. 

“Sim, acredito que motivar os alunos, 

deve-se lembrar de que há conceitos de 

outras disciplinas as quais os alunos não 

dominam completamente”. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2017. 

 

Conforme os resultados expressos, 50% dos alunos pesquisados, consideram que o 

método de ensino utilizado favorece para a compreensão do conteúdo, enquanto que, outros 

50% afirmam que a metodologia proposta facilita na construção e definição de conceitos. 

Nesta perspectiva, Oliveira (2013) argumenta que os recursos computacionais ampliam o 

interesse geral dos alunos pelo conteúdo abordado e favorecem a construção de conceitos 

químicos. Corroborando, Dallacosta, Fernandes e Bastos (1998) afirmam que os recursos 

computacionais ampliam a compreensão e a visualização de conteúdos abstratos.   

Em seguida, os participantes da pesquisa opinaram se utilizariam a TIC (Crocodile 

Chemistry) como estratégia de ensino nos seus planejamentos, conforme descritos na Tabela 

7. 

Tabela 7 − Sistematização dos dados obtidos sobre a utilização da TIC (Crocodile Chemistry) em seus 

planejamentos como estratégia para ensinar conceitos de Química em sua prática docente. 
 

Categoria 2: Você utilizaria a TIC (Crocodile Chemistry) em seus planejamentos como estratégia para 

ensinar conceitos de Química em sua prática docente? Justifique. 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 A TIC como estratégia de ensino 

proporciona interatividade de 

dinamicidade durante a aula. 

30% 

(03) 

“Sim, porque a aula se torna mais dinâmica e não fica 

somente na mesma rotina tradicional”. 

“Sim, pois faz com que os alunos se interessem mais 

pelas aulas, além de proporcionar uma aula mais 

participativa e interativa”. 

1.2 O uso da TIC permite a elaboração e 

planejamento de aulas que favorecem no 

processo de ensino e aprendizagem. 

70% 

(07) 

“Sim, já fiz uso desse programa educativo e vejo que é 

uma ferramenta útil e aceitável”. 

“Sim, é uma ferramenta moderna que não é usual na 

escola. Se bem usada podemos obter através dela bons 

resultados”. 

“Sim, considero importante à utilização de tecnologias 

no ensino, Usando de forma correta é interessante”. 

“Sim, principalmente o conteúdo de ácidos e bases”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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De acordo com os resultados expressos, um percentual de 30% salienta que a TIC 

(Crocodile Chemistry) permite a interatividade e dinamicidade no decorrer da aula. Neste 

patamar, observasse que o uso das TIC em questão permite o planejamento e realização de 

aulas que abrange a interação e dinâmica durante as aulas, permitindo a participação dos 

alunos, dessa forma, proporcionando uma aprendizagem mais significativa. Nesse sentido, 

percebe-se que um ambiente virtual de aprendizagem consiste em um lugar das relações com 

o saber, cujo objetivo maior é o processo de aprendizagem. Este espaço é considerado pelos 

autores como ambientes favorecedores da construção do conhecimento que acontece através 

de interações dos alunos com a disciplina, entre alunos e de alunos com os docentes 

(OLIVEIRA et al. 2004). Em conformidade, Oliveira Netto (2005, p. 36) diz que “[...] as 

novas tecnologias na educação podem ser usadas para dinamizar as aulas tornando-as mais 

vivas e interessantes, vinculadas com as realidades atuais”. 

Entretanto, 70% ressaltam que o uso da TIC (Crocodile Chemistry) permite a 

elaboração e planejamento de aulas que favorecem ao ensino e aprendizagem. Dessa forma, as 

TICs são tecnologias que propiciam compartilhar informações contribuindo com a atuação do 

professor, porque o ajudam a aumentar as possibilidades de trocas pedagógicas. Na 

perspectiva de Ponte (2000, p.14):  
 
 

As TICs poderão ajudar na aprendizagem de muitos conteúdos, recorrendo a 

técnicas sofisticadas de simulação e de modelação cognitiva baseadas na inteligência 

artificial. No entanto, não me parece que será desse modo que elas vão marcar de 

forma mais forte as instituições educativas, mas sim pelas possibilidades acrescidas 

que trazem de criação de espaços de interação e comunicação, pelas possibilidades 

alternativas que fornecem de expressão criativa, de realização de projetos e de 

reflexão crítica.  

 

Com relação ao uso da TIC, os alunos participantes da pesquisa foram convidados a 

responder sobre, se acaso fosse utilizar o software utilizaria as simulações existentes no 

programa como exposição, ou se criaria passo a passo o experimento juntamente com os 

alunos em sala de aula. Os resultados estão expressos na Tabela 8. 

Tabela 8 − Sistematização dos dados obtidos sobre o uso do software possibilita criar e utilizar simulações 

sobre conteúdos, se você fosse elaborar uma proposta de ensino para trabalhar com esse software, 

utilizaria das simulações já prontas ou criaria passo a passo juntamente com os alunos. 
 

Categoria 3: O uso do software possibilita criar e utilizar simulações sobre conteúdos, se você fosse elaborar 

uma proposta de ensino para trabalhar com esse software, utilizaria as simulações já prontas ou criaria passo a 

passo juntamente com os alunos? Justifique. 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 
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1.1 Os participantes da pesquisa afirmam que 

utilizaria as simulações existentes e 

posteriormente construíam juntamente com os 

alunos.  

50% 

(05) 

“Para apresentar um conteúdo escolheria uma 

pronta para que os alunos pudessem tomar sua 

posição frente ao programa e em seguida para um 

passo a passo com os alunos”. 

“\Faria das duas formas, pois levaria a aula a ser 

mais dinâmica”. 

“A princípio utilizaria pronta para explicá-los 

como funciona, mas depois, criaria passo a passo 

junto aos alunos”. 

1.2 Os participantes afirmam que utilizaria 

fazendo passo a passo com os alunos 

construindo e explicando os conceitos 

envolvidos em cada situação. 

50% 

(05) 

“Criaria, pois o envolvimento dos alunos faz com 

que eles se interessem mais pela aula”. 

“Para aumentar a participação dos alunos eu faria 

passo a passo junto a eles”. 

“Criaria passo a passo com os alunos, porque 

ficaria mais fixo o assunto fazendo todos juntos em 

sala de aula”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme os dados expressos, 50% considera que utilizariam as simulações prontas 

para introdução e apresentação do software para os alunos e posteriormente, construiria passo 

a passo o experimento juntamente com o aluno. Em contraponto, 50% dos alunos 

participantes afirmam que construiriam passo a passo com os alunos explicando os conceitos 

envolvidos em cada situação. 

No tocante, o uso de simulações no ensino de química é viável, uma vez que pode 

auxiliar para a compreensão de conteúdos e de melhor visualização destes. A construção 

passo a passo junto ao aluno permite que este consiga associar cada etapa com os conceitos 

científicos trabalhados em sala de aula, permitindo dessa forma, uma melhor observação de 

fenômenos associados.  

Para Souza (2004), “a utilização de recursos computacionais nas aulas de Química 

representa uma alternativa viável, pois pode contribuir no processo educacional e na tentativa 

de contextualizar a teoria e prática”. E, ainda ressalta que alguns dos motivos do uso da 

informática no ensino dessa disciplina são as melhorias da capacidade de compreensão, a 

intensificação da aprendizagem visual, o desenvolvimento auto didático, o auxílio na 

visualização de conteúdos mais abstratos e de experimentos potencialmente perigosos para 

serem feitos em laboratório. 

Posteriormente, os participantes da pesquisa opinaram sobre a utilização dos 

experimentos demonstrativos que serão utilizados na proposta didática. Os dados obtidos 

estão descritos na Tabela 9. 
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Tabela 9 − Sistematização dos dados obtidos sobre a validação dos experimentos demonstrativos/ 

investigativos na proposta de ensino. 
 

Categoria 1: A utilização de experimentos sobre soluções saturadas, insaturadas e supersaturadas favorece 

o aprendizado e estimula o aluno? Justifique. 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os participantes da pesquisa afirmam que 

favorece para a visualização e funcionalidade 

do conteúdo em relação ao seu cotidiano. 

100% 

(10) 

“Favorece na visualização e sim, estimula uma 

vez que eles irão compreender a funcionalidade 

da Química na vida cotidiana”. 

“Sim, pois foram bem simbológicos levando a 

pensar no seu cotidiano”. 

“Sim, pois os alunos irão perceber que essas 

soluções fazem parte do seu dia a dia e muitos 

não conseguem observar isso”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com os resultados expressos, 100% dos participantes afirmam que a 

proposta de ensino apresentada favorece na visualização e na função do conteúdo que é 

exposto em sala de aula relacionado com o cotidiano do aluno.  

Nessa vertente, ressalta-se que a utilização de propostas de ensino sequência das como 

a apresentada favorece o ensino e aprendizagem em Química de forma satisfatória, permitindo 

melhor absorção do conhecimento, a partir do visual e com a relação com o seu dia a dia. 

Corroborando com esta assertiva, a literatura reporta que a Química por ser uma ciência que 

apresenta conteúdos abstratos e de difícil compreensão para uma parte significativa de 

estudantes, faz dela uma disciplina desinteressante para a maioria dos discentes, em especial 

os do Ensino Médio (SANTOS et al., 2010).   

Para Santos e colaboradores (2004, p.1):  

 

Os alunos, partindo de aspectos de suas vivências, compreendem processos 

químicos relacionados ao tema, ao mesmo tempo em que são levados a refletir sobre 

grandes questões temáticas vinculadas a contextos sociais, buscando a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária, por meio da discussão de atitudes e valores.  

 

Para Belloni (2013), as interações entre os aprendentes e as tecnologias em rede fazem 

surgir “[...] novos formas de perceber e apreender as informações visuais e sonoras, 

semânticas, de interpretá-las, classificá-las e utilizá-las em outras situações, ou seja, novos, 

modos de aprender”. 

Após a descrição desta categoria, os alunos participantes da pesquisa opinaram sobre o 

uso de experimentos demonstrativos como estratégia de ensino. A Tabela 10 expõe os 

resultados. 
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Tabela 10: Sistematização dos dados sobre a utilização dos experimentos demonstrativos como estratégia 

de ensino para potencializar o aprendizado no seu planejamento didático. 

 
 

Categoria 2: Você utilizaria os experimentos demonstrativos como estratégia de ensino para potencializar o 

aprendizado o seu planejamento didático? Justifique. 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os participantes da pesquisa afirmam que 

utilizariam os experimentos demonstrativos e de 

outros experimentos como uma ferramenta de 

auxilio para o aprendizado. 

100% 

(10) 

“Sim, como uma nova metodologia de ensino que 

facilitasse a transmissão e compreensão dos 

conteúdos”. 

“Com certeza, considero uma excelente ferramenta é 

válida toda forma de inovação”. 

“Sim, mas no caso, tentaria inserir um experimento 

com materiais de utilidades do dia a dia”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Conforme os dados expressos, 100% dos participantes consideram que utilizariam os 

experimentos demonstrativos como ferramenta para auxiliar o ensino e o aprendizado em 

Química. Assim, observa-se que o uso da experimentação é muito pertinente para o ensino de 

Química, pois permite além da aula prática, a contextualização e interdisciplinaridade com as 

diversas áreas de ensino. Nesta perspectiva, a utilização da experimentação é fundamental no 

ensino de Química, uma vez que possibilita uma relação entre a teoria e a prática, bem como, 

torna as aulas dinâmicas e contextualizadas, despertando o interesse dos alunos no conteúdo 

ministrado (BEZERRA, 2006; SANTANA et al., 2011).  

Conforme a literatura científica, a experimentação demonstrativa constitui ferramentas 

de grande valia para o ensino, pois as mesmas podem ser usadas para facilitar a aprendizagem 

dos alunos e despertar um possível interesse pela disciplina. De acordo com as Orientações 

Complementares aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN+) Brasil (2002, p.82), a 

contribuição desta ferramenta de ensino para o desenvolvimento de habilidades em Química, 

pois: 

É dessa forma que se pode garantir a construção do conhecimento pelo próprio 

aluno, desenvolvendo sua curiosidade e o hábito de sempre indagar, evitando a 

aquisição do conhecimento científico como uma verdade estabelecida e 

inquestionável. Isso inclui retomar o papel da experimentação, atribuindo-lhe uma 

maior abrangência para além das situações convencionais de experimentação em 

laboratório.  

 
 
 

 Gaspar e Monteiro (2005) destacam que é perceptível a ênfase dada para o uso das 

atividades demonstrativas pelos docentes em sala de aula. A experimentação em questão é de 

grande relevância também, para Perdigão e Lima (2012) quando concluem que: 

 

Há indícios que a apatia com relação à disciplina pode estar relacionada à total 

ausência experimental ou à separação que se está percebendo entre as aulas práticas 

e as aulas teóricas, assim, nessas últimas privilegia-se a abstração em detrimento da 

observação concreta de fenômenos. 

 



 83 

Neste contexto, a adoção de atividades demonstrativas proporciona aos alunos a 

possibilidade de construir um saber científico e de serem capazes de avaliar e duiscutir 

fenômenos de maneir crítica por meio de análises de dados, formulação de hipóteses e até 

mesmo de interferir no próprio experimento, além de se tornarem capazes de se apossar dos 

conhecimentos científicos que regem as experimentações (OLIVEIRA, 2010). Dentro dessa 

perspectiva, observa- se que a utilização de atividades de cunho experimental demonstrativo, 

investigativo e problematizador propiciam um maior rendimentação de aprendizado durante 

as aulas, permitindo sua contextualização e interdisciplinaridade com as demais áreas do 

conhecimento obtendo como princípio a relação da teoria vista com o cotidiano do aluno e o 

favorecimento na formação do cidadão. 

Após a avaliação com alunos graduandos do curso de Licenciatura em Química, a 

proposta de intervenção didática para o estudo de soluções com o auxilio do software 

Crocodile Chemistry e de Experimentação partindo do tema gerador “Alimentos”, foi 

aplicada com os alunos do Ensino Médio de uma Escola Pública participante do projeto 

“Ações Construtivas para o Conhecimento químico”, objetivando avaliar as estratégias de 

ensino utilizadas e a avaliação da aprendizagem dos alunos envolvidos. 

 Os resultados obtidos foram sistematizados em gráficos e tabelas, analisados e 

discutidos de acordo com o refencial teórico da área.  

 

6.2 Avaliação e aplicação da Proposta de Intervenção Didática com alunos do Ensino 

Médio 

A intervenção didática para o estudo de soluções com o auxilio do software Crocodile 

Chemistry e de Experimentação partindo do tema gerador “Alimentos”, foi aplicada com foi 

aplicada com 55 alunos do ensino médio, os quais participaram de todos os momentos 

descritos no Quadro 1 e, posteriormente realizaram a avaliação da intervenção e da 

aprendizagem. 

Inicialmente, os alunos responderam sobre o uso do computador. Os dados coletados 

estão descritos na Figura 3 a seguir. 



 84 

16%

18%

66%

Utiliza com 

muita 

frequência

Utiliza com 

frequência

Utiliza 

raramente

 
                                       Figura 3: Em relação ao uso do computador? 

                                       Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com os dados expressos, um percentual de 16% utiliza o computador com 

muita frequência, 18% relatam que utiliza com frequência outrora, 66% relatam que utiliza 

raramente. Nesta perspectiva, observamos que uma grande parte dos alunos participantes da 

pesquisa não possuem computador ou similar em suas casas, o acesso a esse meio tecnológico 

é feito apenas em Lanhouses ou na própria escola. Desta forma, a utilização destes recursos 

em sala de aula também contribui para uma maior interação destes alunos com a tecnologia e 

diminui os riscos de discriminação social devido não terem acesso a essas tecnologias.  

A escola tem a responsabilidade de potencializar este acesso as TIC, entendendo que 

no ambiente escolar a inserção é uma ação efetiva, onde os educandos possam aprender pelas 

novas relações com ambientes interativos, colaborativos, efetivando a inclusão e o exercício 

de sua cidadania (LEVY, 2001). Neste contexto, é fundamental perceber que as tecnologias 

possuem suas próprias características, pontos positivos e negativos, de tal modo que devam 

ser pensadas, discutidas, afim de que possam ser utilizadas no cotidiano da sala de aula pelas 

mãos do professor (VALENTE, 2008). 

Posteriormente, os alunos avaliaram a proposta de ensino apresentada pelo 

pesquisador. Os dados coletados estão expressos na Figura 4 seguinte. 

55%

38%

7% 0%
Ótimo

Bom

Regular

Ruim
 

                                              Figura 4: Avaliação da proposta de ensino. 

                                              Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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Segundo os dados expressos, um percentual de 55% considera a proposta de ensino 

como ótima, um percentual de 38% avalia a proposta de ensino como boa e 7% avaliam como 

regular. Nesta perspectiva, observamos que propostas de ensino com a inserção de recursos 

didáticos proporcionam um maior rendimento no aprendizado dos alunos e estimulam o 

interesse pelos conceitos científicos relacionados ao conteúdo e questão e o cotidiano. 

Segundo Leach et al. (2005), as propostas de ensino apoiadas em temas geradores, 

surgem como tentativa de aproximar o contexto da pesquisa com a prática em sala de aula. 

Em seguida, os alunos opinaram em relação à aula ministrada em relação ao conteúdo 

que foi determinado na proposta didática. Os resultados obtidos estão expressos na Figura 5, a 

seguir. 

14%

77%

9%
0%

Fácil

Médio

Difícil

Regular

 
                                              Figura 5: Em relação à aula ministrada você considera o conteúdo? 

                                              Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Os percentuais da Figura 4 demostram que 14% dos alunos pesquisados consideram o 

conteúdo como fácil, 77% consideram o conteúdo médio, 9% como sendo difícil. Neste 

contexto, observa- se que as dificuldades enfrentadas pelos alunos podem está associado a não 

ver uma aplicabilidade da ciência no seu cotidiano, desta forma, o aluno não consegue 

associar o que se aprende em sala de aula com a sua vivência.  

Conforme Schwahn; Oaigen (2009) afirmam que o uso da experimentação pode vir a 

ser o ponto de partida para a compreensão de conceitos, ocasionando com isso uma relação 

das ideias discutidas em sala de aula com as atividades experimentais, ou seja, o 

estabelecimento da teoria e prática, além de também criar possibilidades para que o aluno 

expresse dúvidas e conhecimentos.  

Dessa forma, a utilização da experimentação como ferramenta auxiliar no ensino a 

partir do contexto social a que os discentes estão inseridos, favorece o aprendizado dos 

conceitos científicos permitindo a diminuição das dificuldades apresentadas ao mostrar a sua 

aplicação no cotidiano. 
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 Na sequência, os participantes responderam sobre a avaliação das estratégias de ensino 

e materiais utilizados pelo professor pesquisador nas aulas. Os dados obtidos estão expressos 

na   Figura 6 abaixo. 

62%

29%

9% 0%

Ótimo

Bom

Regular

Ruim

 
                    Figura 6: Avaliação das estratégias de ensino e materiais utilizados. 

                                              Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com os dados coletados, um percentual de 62% consideram as estratégias e 

materiais como ótimos, 29% avaliaram como bons e um percentual de 9% como regular. 

Neste contexto, segundo Castoldi e Polinarski (2009), com a utilização de recursos didático- 

pedagógicos pensa- se em preencher as lacunas que o ensino tradicional geralmente deixa, e 

com isso, além de expor o conteúdo de uma forma diferenciada, faz os alunos participantes do 

processo de aprendizagem. 

Posteriormente, os alunos participantes da pesquisa opinaram se fica mais fácil 

aprender os conteúdos com a utilização de estratégias de ensino como a apresentada. Os dados 

obtidos estão representados na Tabela 11 a seguir. 

Tabela 11: Sistematização dos dados obtidos sobre se fica mais fácil aprender os conteúdos de Química 

utilizando essas estratégias de ensino seguindo esse modelo. 

Categoria 1: Em sua opinião, fica mais fácil aprender os conteúdos de Química utilizando essas 

estratégias de ensino seguindo esse modelo? 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os alunos afirmam que o uso dessas 

estratégias de ensino favorece o aprendizado. 100% 

(55) 

“Sim, pois a aula fica bem mais 

demonstrativa assim facilitanto o 

entendimento do conteúdo”. 

1.2 Os alunos afirmam que estratégias de 

ensino seguindo esse modelo favorecem o 

entedimento de conceitos científicos.  

90% 

(50) 

 

“Sim, pois uma aula teórica, apenas, irá 

dificultar no entendimento do assunto 

apresentado. Sendo assim, uma aula na 

prática ajudará bastante o aluno em sua 

aprendizagem. É um método diferente”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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De acordo com as respostas contidas na Tabela 1, percebe- se que 100% dos alunos 

participantes consideram que a utilização de estratégias de ensino seguindo o modelo 

apresentado favorece o prendizado. Outrora, 90% dos alunos consideram que essas estratégias 

favorecem o entendimento de conceitos científicos, bem como, uma maior participação do 

aluno durante a aula. Neste aspecto, Giordan (1999), relata que a experimentação desperta 

interesse entre os alunos, independente do nível de escolarização, uma vez que tem caráter 

motivador, lúdico, vinculado aos sentidos. Em decorrência disso, pode aumentar a capacidade 

de aprendizado. Neste sentido, quanto mais houver integração da teoria com a prática, mais 

sólida se torna a aprendizagem que deve ser de forma contextualizada e interdisciplinar.  

Para Wartha e Alário (2005), contextualizar é considerar a vivência e as experiências 

obtidas, se apropriando também de novos conhecimentos. É elaborar conhecimento no 

contexto da sociedade em que vive e na estrutura mundial atual. Neste caso, ajuda o aluno a 

entender a importância de fenômenos e fatores que ocorrem a sua volta. 

Em seguida, os alunos pesquisados responderam se a utilização de estratégias 

didáticas, como a proposta apresentada, consegue estimular as interações aluno/ professor e 

aluno/ aluno. Os dados obtidos estão na Tabela 12 a seguir. 

Tabela 12: Sistematização dos dados obtidos sobre a utilização de estratégias didáticas, como a proposta 

apresentada, consegue estimular as interações em sala de aula. 

Categoria 2: A utilização de estratégias didáticas, como a proposta apresentada consegue estimular 

as interações aluno/ professor e aluno/ aluno? 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os alunos afirmam que as estratégias de 

ensino apresentadas permitem associar teoria 

e prática estimulando o aprendizado. 

71% 

(39) 

“Sim, pois o aluno quer ver coisas novas e 

reais, quer sentir e ver como se faz e resolve 

na prática e não apenas questões”. 

 

“Sim, por que chama mais atenção e o aluno 

ver em prática o que está sendo passado”. 

 

“Sim, o professor interage com o aluno 

ensinando e fazendo que o aluno aprenda o 

que está sendo proposto”. 

1.2 Os alunos afirmam que utilizando essas 

estratégias favorece o diálogo em sala de 

aula e uma maior participação durante a 

exposição do conteúdo. 
 

29% 

(16) 

 

“Sim, pois o aluno tende a perguntar mais ao 

professor e tirar suas dúvidas”. 

 

“Sim, pois não só o professor fala, mas 

também o aluno, assim trazendo diálogo para 

as aulas”. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com os resultados expressos, um percentual de 71% consideram que as 

estratégias de ensino permitem associar teoria e prática, dessa forma, estimulando o 
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aprendizado de conceitos científicos. Já um percentual de 29% consideram que o uso dessas 

estratégias corroboram para um maior diálogo em sala de uma, favorendo a participação do 

aluno durante sua exposição. 

Em seguida, os alunos opinaram sobre o uso concomitante da TIC (Crocodile 

Chemistry), dos experimentos demonstrativos/ investigativos e problematizadores associados 

à temática “alimentos” favorece na aprendizagem. Os dados obtidos estão na Tabela 13 a 

seguir. 

Tabela 13: Sistematização dos dados sobre o uso concomitante da TIC (Crocodile Chemistry), com o uso 

de experimentos demonstrativos relacionados a temas geradores ligados ao cotidiano favoreceu na 

aprendizagem dos conceitos científicos. 

Categoria 3: O uso concomitante da TIC (Crocodile Chemistry), com o uso de experimentos 

demonstrativos/ investigativos e problematizadores relacionados a temas geradores ligados ao 

cotidiano favoreceram na aprendizagem dos conceitos científicos? 

Subcategorias % Fala dos Sujeitos 

1.1 Os alunos afirmam que os recursos 

utilizados na proposta favorecem na 

aprendizagem de conceitos ligados ao 

cotidiano. 

100% 

(55) 

“Sim, pois você consegue ver pelo software o 

que acontece que não vemos a olho nú, assim 

coisas do nosso cotidiano”. 

 

“Sim, por que ajuda a entender fenômenos e 

conceitos que ocorrem no nosso cotidiano”. 

1.2 Os alunos afirmam que o uso de 

temáticas ligadas ao cotidiano associadas à 

experimentação favorece o entendimento de 

fenômenos que ocorrem no dia a dia.  

96% 

(53) 

 

“Sim, pois o que sabemos do cotidiano pode 

acrescentar na aprendizagem em sala de 

aula”. 

 

“Sim, pois poderemos associar os conceitos 

aprendidos em sala de aula com o nosso dia 

a dia, que pode nos favorecer no 

entendimento”. 
Fonte: Dados da pesquisa 2017. 

 

Conforme os dados obtidos, um percentual de 100% consideram que os recursos que 

foram utilizados favoreceram a aprendizagem de conceitos que estão diretamente ligados ao 

cotidiano. Já um percentual de 96% consideram que o uso de temáticas como a sugerida 

favorece no entendimento de fenômenos que ocorrem no dia a dia. Neste contexto, a literatura 

científica reporta que o ensino de Química deve está associado ao contexto sociocultural do 

aluno para que possa interpretar e analisar fenômenos que ocorrem no seu dia a dia.  

De acordo com Cachapuz, et al; (2005), a relevância do ensino de Química deve-se ao 

fato de possibilitar à pessoa, o desenvolvimento de uma visão mais crítica sobre a realidade 

que a rodeia, isso porque, a pessoa pode utilizar seu conhecimento adquirido no cotidiano, 
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analisar diferentes situações e possuir as condições básicas para avaliar assuntos de 

importância na determinação de sua qualidade de vida.  

Segundo Santos e Schnetzler (2003), o ensino para a construção da cidadania deve 

levar em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, o que pode ser feito por meio da 

contextualização dos temas sociais, na qual se solicita a opinião dos alunos a respeito do 

problema que o tema apresenta, antes mesmo de ser discutido do ponto de vista da química. 

Posteriormente, seguindo o critério da Tabela abaixo, os alunos opinaram para avaliar 

a proposta de ensino em relação: Ao tema gerador, o uso da TIC Crocodile Chemistry e os 

experimentos demonstrativos. Os alunos pesquisados seguiram o grau de concordância nas 

opções: concordo completamente, concordo parcialmente, indiferente, discordo parcialmente 

e discordo completamente. Os resultados estão descritos na Tabela 14. 

Tabela 14: Avaliação da proposta de ensino em relação ao uso do tema gerador, o uso da TIC e os 

experimentos demonstrativos/ investigativos e problematizadores. 
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1. A utilização do tema gerador “Alimentos” colaborou para o 

entendimento dos conceitos científicos em Quimica? 

82% 

(45) 

18% 

(10) 
0% 0% 0% 

2. Os experimentos demonstrativos, investigativos e 

problematizadores como ferramenta didática permitiu a 

problematização de conceitos científicos em Química e a 

relação com o cotidiano de forma estruturada e colaborativa? 

73% 

(40) 

27% 

(15) 
0% 0% 0% 

3. O uso de ferramentas associadas (TIC e experimentos 

demonstrativos, investigativos e problematizadores) auxilia e 

colabora com a tríade: conteúdo- tempo- aprendizagem? 

91% 

(50) 

9% 

(05) 
0% 0% 0% 

4.  Métodos de ensino com a inserção das TICs e da 

experimentação motiva na aprendizagem de conhecimentos 

científicos em Química? 

85% 

(47) 

15% 

(08) 
0% 0% 0% 

5. O uso da experimentação problematizadora juntamente com 

o uso do tema gerador “Alimentos” favorece no processo de 

ensino e aprendizagem em Química? 

82% 

(45) 

18%  

 (10) 
0% 0% 0% 

6.  Propostas de ensino, como a que foi apresentada, favorece 

para um ambiente mais participativo e interativo em sala de 

aula? 

100% 

(55) 
0% 0% 0% 0% 

7. Os métodos de ensino pensado nesta proposta permitem a 

contextualização e interdisciplinaridade dos conteúdos 

abordados? 

91% 

(50) 

9% 

(05) 
0% 0% 0% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

Segundo os resultdos expressos, um percentual de 82% dos alunos participantes 

concordam completamente que a utilização que do tema gerador “Alimentos” colaborou para 

o entendimento dos conceitos científicos relacionados ao conteúdo de soluções. Já 18% 

concordam parcialmente.  
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Um percentual de 73% concordam completamente que o uso de experimentos 

demonstrativos, investigativos e problematizadores permitiu a problematização dos conceitos 

científicos e colaborou para o entendimento dos conceitos em relação ao seu cotidiano. Outros 

27% concordaram parcialmente sobre essa assertiva.  

De acordo com os dados expressos, um percentual de 91% concordam completamente 

que os recursos didáticos utilizados colaborou com a tríade: conteúdo- tempo- aprendizagem, 

já 9% destes concordam parcialmente sobre essa assertiva. 

Um percentual de 85% concordam completamente que os métodos utilizados motivam 

os alunos frente aos conhecimentos científicos. Outrora, 15% concordam parcialmente. 

Sobre a utilização da experimentação associada ao uso do tema gerador “alimentos”, 

82% concordam completamente que favoreceu o processo de ensino e aprendizagem, 18% 

concordam parcialmente. Os dados expressos revelam que 100% concordam completamente 

que a utiliação da proposta de intervenção favoreceu no desenvolvimento de um ambiente 

mais participatico e interativo em sala de aula enquanto, 91% concordam completamente que 

os métodos de ensino utilizados permitem a contextualização e interdisciplinaridade dos 

conteudos, seguindo as perspectivas atuais para o ensino de Química. 

 Nesta perspectiva, observamos a partir dos resultados expresssos, que os métodos 

utilizados na proposta de intervenção foram avaliados de forma satisfatória e contribuíram 

para a prendizafgem de conceitos vinculados ao cotidiano. Neste sentido, a ligação entre os 

conteúdos de química e o cotidiano dos estudantes, é imprescindível para que o aluno tenha 

uma reflexão crítica do mundo e um desenvolvimento cognitivo, através do seu envolvimento 

de forma ativa, criadora e construtiva, com os conteúdos abordados em sala de aula 

(OLIVEIRA, 2012). Posteriormente, os alunos avaliaram os métodos utilizados pelo 

pesquisaador na proposta didática. Os dados obtidos estão expressos na Figura 7 a seguir. 

  

65%

35%

0%

Dinâmico

Inovador

Outro

 
                                            Figura 7: Avaliação dos métodos utilizados pelo professor pesquisador. 

                                            Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 
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De acordo com os dados coletados, 65% consideram os métodos utilizados como 

dinâmicos, 35% avaliam como inovadores. Nesta perspectiva, os métodos e recursos 

utilizados em sala de aula proporcionaram um aprendizado mais siggnificativo que contribui 

na compreensão dos conceitos científicos. 

Em seguida, os alunos responderam sobre a utilização da proposta didática para 

trabalhar os conceitos relacionados ao ensino do conteúdo de soluções e sua colaboração para 

o processo de ensino e aprendizagem na compreensão e resolução de exercícios. Os dados 

coletados e as discussões pertinentes estão descritos na Figura 8. 

95%

5%

Sim

Não

 
    Figura 8: Utilização da proposta didática para os conceitos de soluções. 

                                Fonte: Dados da pesquisa, 2017. 

 

De acordo com os dados expressos, um percentual de 95% avaliaram a proposta de 

intervenção didática para os conceitos do conteúdo soluções como satisfatória para trabalhar 

os conceitos relacionados e a compreensão e resolução de exercícios, enquanto que, 5% 

avaliaram como não satisfatória, o que pode está relacionado aos cálculos matemáticos 

existentes no conteúdo. Neste sentido, na elaboração de tais atividades é necessário conhecer 

as principais dificuldades de aprendizagem já reportadas em pesquisas científicas, nesse 

sentido o planejamento deve apresentar características capazes de promover conflitos 

cognitivos nos alunos, motivação para a aprendizagem significativa (ZABALA, 1998). 

 

6.3 Avaliação da aprendizagem após aplicação da proposta de intervenção didática. 

 

A avaliação da aprendizagem ocorreu em dois momentos: No primeiro momento os 

alunos foram avaliados após a conclusão do conteúdo utilizando método tradicional de ensino, 

foi realizada a exposição oral do conteúdo soluções e posteriormente os alunos resolveram 

uma lista de exercícios pra avaliação do aprendizado. Os resultados obtidos estão expostos no 

Quadro 2.  
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Quadro 2: Turmas e resultados obtidos antes da proposta 

Turmas ≤5,0 6,0≤ N≤ 8,0 9 ≤  N ≤ 10 

2º ano 17 - - 

3º ano X 17 - - 

3º ano Y 21 - - 

Fonte: Pesquisa direta/ 1º semestre do ano letivo de 2017. 

 

De acordo com os dados do Quadro 1, os sujeitos pesquisados obtiveram média  ≤5,0, 

esse baixo rendimento pode ser atribuído ao uso da matemática e a interpretação dos 

conceitos de concentração de soluções. Foram observados através das avaliações erros em 

regra de três e operações matemáticas. Nas aulas seguintes, optamos por apresentar uma 

rápida revisão dos conceitos matemáticos envolvidos nos cálculos de concentração. 

Posteriormente, foi aplicada a proposta de intervenção didática através do uso das 

TICs e da experimentação investigativa, demonstrativa e problematizadora, levantando 

questões ligadas ao cotidiano dos discentes, os quais envolveram os cálculos de concentrações 

de soluções para a preparação e padronizações dessas em sala de aula, após a intervenção da 

proposta, os alunos foram convidados a resolver uma nova avaliação. Os resultados obtidos 

estão expostos no Quadro 2. 

Quadro 3: Turmas e resultados obtidos após a aplicação da proposta 

Turmas ≤5,0 6,0≤ N≤ 8,0 9 ≤   N ≤ 10 

2º ano 8,0 9,0 - 

3º ano X - 17 - 

3º ano Y 12 8 1 

Fonte: Pesquisa direta/ 1º semestre do ano letivo de 2017. 

 

Os dados explícitos no Quadro 2 demonstram o interesse e integração das turmas com 

a utilização da intervenção didática, onde os alunos começaram a esboçar seu 

posicionamento- inicialmente tímido- e ao longo da pesquisa, aos poucos foram se soltando, 

mostrando sua visão, limitação no domínio do conteúdo e entendendo melhor o meio em que 

vivem, significando que o uso da experimentação direcionada com o cotidiano deixa os 

alunos mais à vontade nas aulas de Química. De acordo com os resultados obtidos ficou 

evidente que na utilização de experimentos e o software, cabe ao professor motivar os 

educandos a desenvolverem uma visão crítica em torno dos aspectos abordados nos 

conteúdos, de forma livre, fazendo uso de uma argumentação, para que os mesmos 
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experimentem outras possibilidades de aprender Química e problematizar a relação Ciência, 

Tecnologia e Sociedade.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

A presente pesquisa buscou descrever algumas das contribuições realizadas pelo 

Projeto Ações Construtivas para o Conhecimento Químico nas escolas públicas da Paraíba e 

elaborar uma proposta de intervenção didática, posteriormente aplicada com alunos de uma 

escola pública de ensino médio da cidade de Arara- PB participante do projeto. Dessa forma, 

procuraram-se respostas para influência dos softwares associado à experimentação no 

processo ensino e aprendizagem de conceitos científicos. Esta proposta de intervenção foi 

estabelecida em uma perspectiva da abordagem CTSA e de temas geradores, com uso de 

vários recursos didáticos e estratégias metodológicas, com objetivo de gerar uma 

aprendizagem significativa nos conceitos do conteúdo de soluções envolvidos em cada 

processo. 

Após a aplicação da proposta com os alunos do ensino médio, os resultados apontam 

que os recursos didáticos e a metodologia de ensino utilizando concomitantemente o tema 

gerador, as TICs e a experimentação foram assimilados de forma positiva e colaborou com o 

ensino e aprendizagem dos conceitos científicos e a relação destes com o seu cotidiano. 

Os resultados expressos demonstram que a utilização das TICs associada às temáticas 

e experimentação, favorece a interação entre professor e aluno, motivando-os ao estudo da 

Química, contribuindo com a contextualização e interdisciplinaridade dos conteúdos e suas 

relações com os conceitos científicos, atrelados ao cotidiano do aluno. Dessa forma, 

proporcionando uma aprendizagem significativa voltada à construção da cidadania e 

transformação de um cidadão crítico, reflexivo e participativo frente às decisões do contexto 

social. 

Em suma, convém ressaltar que, normalmente, esse tipo de intervenção didática 

corroborando com a aprendizagem dos conceitos científicos ensinados, porém requer do 

mediador habilidades e competências para planejar e executar as atividades numa perspectiva 

que atenda a realidade dos aprendizes. Nesse sentindo, não são simples as intervenções 

didáticas pedagógicas, pois exigem do profissional em exercício o domínio de diversos 

recursos pedagógicos, como as tecnologias da informação e comunicação, experimentação, o 

lúdico e o saber usar as linguagens e códigos específicos da ciência Química.   

Os resultados apontaram que a utilização do software Crocodile Chemistry com a 

experimentação virtual contribuiu com o processo de ensino e aprendizagem do conteúdo 

soluções, motivação dos alunos para despertar interesse em aprender os conceitos trabalhados 

nos estudos de concentrações das soluções, também foi possível verificar a interação 
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professor aluno, aluno – aluno, permitindo a troca de conhecimento entre professor aluno 

vinculado aos fenômenos do cotidiano.   

Os resultados mostraram que a atividade experimental em sala ambiente favoreceu o 

processo de aprendizagem dos estudantes, também foi observado que os mesmo se 

comportaram como sujeitos ativos no processo de ensino, se motivando a participar das 

atividades de sala de aula e extraclasse. É importante pontuar que todas as atividades 

desenvolvidas durante a intervenção foram de forma dialógica e planejadas considerando 

alguns aspectos inseridos na cultura.   

E, reconhecendo a relevância do tema para o uso do recurso pedagógico audiovisual 

utilizado na escola, com foco no CTSA, sugere-se que o uso Crocodile Chemistry e da 

experimentação não se encerre com este estudo, ou seja, deve ser continuado por 

pesquisadores e/ou professores que se apropriam destes recursos didáticos- pedagógicos, 

como uma alternativa para facilitar o ensino da disciplina Química em sala de aula. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO I − APLICADO AOS PROFESSORES EM FORMAÇÃO INICIAL 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO 

ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

Mestrando: André Santos da Costa 

Orientador: Prof. Dr. Francisco Ferreira Dantas Filho 

 

IDENTIFICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 

Código: ____________________ Data ___/___/_____ 

 

Pesquisa: O uso de atividades experimentais na abordagem do conteúdo soluções no projeto 

“Ações construtivas para o conhecimento químico nas escolas públicas da Paraíba” 

 

 

Prezado (a) Graduando (a)  

 

Este questionário tem a finalidade de obter informações que configurarão o levantamento de 

dados de uma Pesquisa, na área de ensino de Química, com a utilização da TIC Crocodile Chemistry 

associada à Experimentação como ferramentas de apoio pedagógico ao desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem do conteúdo de Soluções. 

 Sua contribuição é de extrema importância para a construção da nossa pesquisa de mestrado.  

Antecipadamente, agradeço a atenção e credibilidade, junto aos frutos que esta pesquisa 

poderá gerar.  

 

 

 

Cordialmente,  

André Santos da Costa 
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TEMA: O uso de atividades experimentais na abordagem do conteúdo soluções no projeto 

“Ações construtivas para o conhecimento químico nas escolas públicas da Paraíba” 

 

 

OBJETIVOS: 

● Estruturar uma proposta didática a partir do tema gerador “Alimentos”, vinculando  

à tríade: teoria, prática e cotidiano, para o ensino de conceitos do conteúdo soluções nas aulas 

do Projeto; 

● Analisar o uso da TIC Crocodile Chemistry como recurso didático no conteúdo de 

soluções; 

● Verificar as contribuições da experimentação investigativa, demonstrativa e 

problematizadora no processo de ensino do conteúdo soluções; 

● Avaliar a proposta de ensino com alunos do curso de Licenciatura em Química da 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB; 

● Aplicar a proposta de ensino com os estudantes da Educação Básica nas escolas 

participantes do projeto; 

 

 

QUESTÕES 

 

A) DADOS GERAIS 

1. Gênero: (     ) Masculino                         (     ) Feminino                    Idade:________________ 

2. Período atual no curso:______________________período:____________________________ 

3. Em relação ao uso do computador: 

      (     ) utiliza com muita frequência   (     ) utiliza com frequência  (     ) utiliza raramente 

4. Em sua opinião, é importante utilização do computador no ensino de Química? 

     (     ) Sim. Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
       

     (     ) Não. Por quê? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

B) AVALIAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

1. Como você definia o seu fazer pedagógico ao usar concomitantemente o software e 

experimentos demonstrativos/ investigativos, de forma ativa (assumindo o comando das ações e 

interagindo com os conteúdos) ou, de forma passiva (apenas seguindo a sequência dos conteúdos 

de forma tradicional). 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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2. De que forma o uso de ferramentas colaborativas como as TICs e experimentos demonstrativos/ 

investigativos podem auxiliar e motivar a aprendizagem dos alunos frente aos conceitos 

científicos? Justifique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. A Proposta Didática de inserir a TIC Crocodile Chemistry e a experimentação no processo de 

ensino dos conceitos de estudo das soluções está em concordância com a perspectiva atual do 

ensino de Química? Justifique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
 

4. Em sua opinião, o uso de temas geradores no ensino de Química colabora para uma 

aprendizagem mais significativa? Bem como para uma maior motivação voltada para a o ensino 

desta ciência?  

Justifique. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

C) AVALIAÇÃO TÉCNICA 

 

No questionário abaixo, solicitamos que você preencha com o valor correspondente a sua 

opinião seguindo o critério descrito a seguir, para avaliar a proposta de ensino em relação: ao tema 

gerador, o uso da TIC Crocodile Chemistry e os experimentos demonstrativos/ investigativos. 

Critérios: Concordo plenamente; Concordo parcialmente; Indiferente; Discordo parcialmente; 

Discordo completamente. 

 

QUESTIONÁRIO AVALIATIVO DA PROPOSTA DE ENSINO 
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1. O uso do tema gerador colabora para o entendimento dos conceitos 

científicos de Quimica? 

     

2. O uso do experimento demonstrativo como ferramenta didática 

permitiu a problematização de conceitos científicos em Química e a 

relação ao cotidiano do aluno de forma estruturada e colaborativa? 

     

3. O software possibilita a elaboração de planejamentos didáticos 

pedagógicos capazes de colaborar com o desenvolvimento de 

competências e habilidades enfatizando ações problemáticas reais de 

forma reflexiva e ativa? 

     

4. Na sua opinião: o uso de ferramentas associadas (TIC e 

experimentos demonstrativos) auxilia na prática pedagógica 

colaborando com a tríade: conteúdo-tempo-aprendizagem? 

     

5. Metodologias de ensino com a inserção das TICs e da 

experimentação motivam os alunos frente aos conhecimentos 

científicos em Química? 

     

6. A experimentação problematizadora juntamente com o uso do 

tema gerador “Alimentos”, favorece no processo de ensino e 

aprendizagem em Química? 

     



 113 

7. Propostas de ensino, a exemplo da que foi apresentada, favorece 

para um ambiente mais participativo e interativo em sala de aula? 

     

8. Os métodos de ensino desta proposta permitem a contextualização 

e interdisciplinaridade que são perspectivas atuais para o ensino de 

Química? 

     

 

 

D) VALIDAÇÃO DA TIC 

1. A estratégia de apresentação e a metodologia utilizada foram adequadas? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Você utilizaria a TIC (Crocodile Chemistry) em seus planejamentos como estratégia para ensinar 

conceitos de Química em sua prática docente? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3. O uso do software possibilita criar ou utilizar simulações sobre conteúdos.  Se você fosse elaborar 

uma proposta de ensino para trabalhar com esse software, utilizaria as simulações já prontas ou criaria 

passo a passo juntamente com os alunos? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

E) VALIDAÇÃO DOS EXPERIMENTOS DEMONSTRATIVOS 

 

1. A utilização de experimentos demonstrativos/ investigativos sobre soluções saturadas, insaturadas e 

supersaturadas favorece o aprendizado e estimula o aluno? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Você utilizaria os experimentos demonstrativos/ investigativos como estratégia de ensino para 

potencializar o aprendizado no seu planejamento didático? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

APLICADO AOS ALUNOS DA LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

 MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, _________________________________, 

em pleno exercício dos meus direitos, me disponho a participar da Pesquisa intitulada: O uso de atividades 

experimentais na abordagem do conteúdo soluções no projeto “Ações construtivas para o 

conhecimento químico nas escolas públicas da Paraíba”, que tem como objetivos: relacionar os 

impactos decorrentes da implementação da Informática no fazer pedagógico do (a) professor (a); 

Avaliar as ferramentas como motivador do processo ensino-aprendizagem dos conteúdos de Físico-

Química e avaliar a relação dos graduandos em Química com o uso de ferramentas digitais no ensino 

de Química e da experimentação demonstrativa/ investigativa/ problematizadora. 

Declaro ser esclarecido (a) e estar de acordo com os seguintes pontos: 

 - Ao voluntário só caberá à autorização para responder aos questionários e não haverá nenhum risco ou 

desconforto ao voluntário. 

 - Ao pesquisador caberá o desenvolvimento da pesquisa de forma confidencial, revelando os resultados, se 

assim o desejarem. 

 - O voluntário poderá se recusar a participar, ou retirar seu consentimento a qualquer momento da 

realização do trabalho ora proposto, não havendo qualquer penalização ou prejuízo para o mesmo. 

 - Será garantido o sigilo dos resultados obtidos neste trabalho, assegurando assim a privacidade dos 

participantes em manter tais resultados em caráter confidencial. 

 - Não haverá qualquer despesa ou ônus financeiro aos participantes voluntários deste projeto científico e 

não haverá qualquer procedimento que possa incorrer em danos físicos ou financeiros ao voluntário e, 

portanto, não haverá necessidade de indenização por parte da equipe científica e/ou da Instituição responsável. 

 - Qualquer dúvida ou solicitação de esclarecimentos, o participante poderá contatar com o pesquisador, 

através do e-mail: andrecosta2011@hotmail.com.br.  

 - Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir os 

dados, com o pesquisador, vale salientar que este documento será impresso em duas vias e uma delas ficará em 

minha posse.  

 Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o teor do 

mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

 

___________________________________________ 

André Santos da Costa 

(Responsável pela pesquisa) 

 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

 

APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE APLICADO 
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AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS PELOS ALUNOS MENORES DE 18 ANOS 
 

 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 

 MESTRADO PROFISSIONAL E MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

 

 

Pelo presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido eu, __________________________, declaro 

para os devidos fins, que dou meu consentimento, de livre espontânea vontade para a participação do 

menor, ____________________________________ na Pesquisa intitulada: O uso de atividades 

experimentais na abordagem do conteúdo soluções no projeto “Ações construtivas para o 

conhecimento químico nas escolas públicas da Paraíba”, sob a responsabilidade do Professor 

pesquisador André Santos da Costa.   

O meu consentimento para o aluno __________________________________ participar da 

pesquisa se deu após ter sido informado pelo pesquisador, de que:  

● A pesquisa se justifica, pois, seu desenvolvimento gerará informações que possam melhorar o 

processo de ensino-aprendizagem de Química. 

● Seu objetivo é analisar a aplicação de uma proposta didática intitulada: Estudo e intervenção no 

projeto piloto “Ações Construtivas para o Conhecimento químico” nas escolas públicas da Paraíba. 

● A participação do menor será estritamente voluntária, mesmo depois de minha autorização, tendo a 

liberdade de se retirar do estudo, antes, durante ou depois da finalização de coleta de dados, caso venha a 

desejar, sem risco de qualquer penalização ou de quaisquer prejuízos pessoais ou estudantis.  

● Será garantido o anonimato do menor por ocasião da divulgação dos resultados e resguardado o 

sigilo de dados confidenciais.  

● Caso sinta a necessidade de contatar o pesquisador durante e/ou após a coleta de dados, poderei 

contatar o pesquisador pelo telefone: (83) – 987021641. 

● Ao final da pesquisa, se for do meu interesse, terei acesso ao conteúdo da mesma, podendo discutir 

os dados do pesquisador.  

 Desta forma, uma vez tendo lido e entendido tais esclarecimentos e, por estar de pleno acordo com o teor do 

mesmo, dato e assino este termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

 

Campina Grande, ______ de _____________________ de 2017. 

 

 

 

 

_____________________________________ 

André Santos da Costa 

                  (Responsável pela pesquisa) 

 

____________________________________ 

Assinatura do Pai ou Responsável 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO II – APLICADO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

 

Prezado (a) Aluno (a):  

 

Este questionário tem a finalidade de obter informações que configurarão o levantamento de 

dados de uma Pesquisa, na área de ensino de Química, com a utilização da TIC Crocodile Chemistry 

associada à Experimentação como ferramentas de apoio pedagógico ao desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem do conteúdo de Soluções. 

 Sua contribuição é de extrema importância para a construção da nossa pesquisa de mestrado.  

Antecipadamente, agradeço a atenção e credibilidade, junto aos frutos que esta pesquisa 

poderá gerar.  

 

Cordialmente,  

                                                                           André Santos da Costa 

 

AVALIAÇÃO DA PROPOSTA DE ENSINO 

 

 

A) DADOS GERAIS 

 

1. Gênero: 

        (    ) Masculino                                 (     ) Feminino                    Idade: __________________ 

 

2. Em relação ao uso do Computador: 

         (     ) utiliza com muita frequência   (     ) utiliza com frequência    (     ) utiliza raramente 

 

3. Como você avalia a proposta de ensino apresentada pelo pesquisador?  

          (    ) Ótimo           (    ) Bom            (    ) Regular             (     ) Ruim 

      

4. Em relação à aula ministrada você considera o conteúdo: 

          (     ) Fácil             (    ) Médio          (    ) Difícil   (     ) Regular 
 

5. Como você avalia as estratégias de ensino e materiais utilizados pelo professor pesquisador nas 

aulas? 

         (     ) Bom                          (     )   Ótimo                       (     ) Regular                      (     ) Ruim 

6. Em sua opinião, fica mais fácil aprender os conteúdos de Química utilizando essas estratégias de 

ensino seguindo esse modelo? Justifique sua Resposta. 

 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA – UEPB 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA– CCT 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA – DQ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E 

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA – PPGECEM 

ORIENTADOR: PROF. DR. FRANCISCO FERREIRA DANTAS FILHO 

ORIENTANDO: ANDRÉ SANTOS DA COSTA 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

7. A utilização de estratégias didáticas, como a proposta apresentada, consegue estimular as interações 

aluno/ professor e aluno/ aluno? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. O uso concomitante da TIC (Crocodile Chemistry), com o uso de experimentos demonstrativos 

relacionados a temas geradores ligados ao cotidiano favoreceu na aprendizagem dos conceitos 

científicos? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. Estratégias de ensino, como na proposta apresentada, motiva os alunos para a aprendizagem de 

conceitos científicos que estão diretamente relacionados com a Química? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. Preencha com uma X o valor correspondente a sua opinião seguindo o critério descrito no 

questionário a seguir, para avaliar a proposta de ensino em relação: Ao tema gerador, o uso da TIC 

Crocodile Chemistry e os experimentos demonstrativos. 
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1. A utilização do tema gerador “Alimentos” colaborou para o 

entendimento dos conceitos científicos em Quimica? 

     

2. Os experimentos demonstrativos como ferramenta didática 

permitiu a problematização de conceitos científicos em 

Química e a relação com o cotidiano de forma estruturada e 

colaborativa? 

     

3. O uso de ferramentas associadas (TIC e experimentos 

demonstrativos) auxilia e colabora com a tríade: conteúdo- 

tempo-aprendizagem? 

     

4. Métodos de ensino com a inserção das TICs e da 

experimentação motiva na aprendizagem de conhecimentos 

científicos em Química? 

     

5. O uso da experimentação problematizadora juntamente com 

o uso do tema gerador “Alimentos” favorece no processo de 

ensino e aprendizagem em Química? 
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6. Propostas de ensino, a exemplo da que foi apresentada, 

favorece para um ambiente mais participativo e interativo em 

sala de aula? 

     

7. Os métodos de ensino pensado nesta proposta permitem a 

contextualização e interdisciplinaridade dos conteúdos 

abordados? 

     

10. Como você avalia os métodos utilizados pelo pesquisador na proposta didática? Justifique sua 

resposta. 

 (    )   Dinâmico                      (    ) Inovador                  (    ) Outro (especifique) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

11. A utilização da proposta didática para trabalhar os conceitos do conteúdo soluções colaborou para 

o entendimento de conceitos relacionados e facilitou a compreensão e resolução de exercícios 

relacionados ao assunto? Justifique sua resposta. 

       (     ) Sim            (     ) Não 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12. Em sua opinião: O uso de temas relacionados com os conteúdos vistos em sala de aula facilita a 

compreensão do conteúdo e desperta capacidade de o raciocínio lógico e a vontade de aprender em 

Química? Justifique. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Agradeço por sua atenção! 
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ANEXO A − ATIVIDADES APLICADAS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 
 

 

01. A um suco de preparo com polpa concentrada foram adicionados água e açúcar. Depois de 

algum tempo, observou-se um depósito de sólido no fundo do recipiente. Com relação a esse 

preparado podemos classificá-lo como: 

a) solução saturada.  

b) solução insaturada.  

c) solução diluída.  

d) solução concentrada.  

e) sistema heterogêneo. 

 

02. A concentração em g/ L da solução obtida ao se dissolverem 4 g de cloreto de sódio em 50 

cm3 de água é: 

a) 200 g/ L  

b) 20 g/ L  

c) 0,08 g/ L  

d) 12,5 g/ L 

 e) 80 g / L 

 

03. A cana-de-açúcar, o engenho, o açúcar e a aguardente estão profundamente vinculados à 

história do Brasil. A produção de açúcar era feita, originariamente, pela evaporação da água 

contida na garapa, submetendo-a a aquecimento. A solubilidade do açúcar em água é de 660 

g/ L de solução a 20 °C. A garapa contém, aproximadamente, 165 g de açúcar por litro e sua 

densidade é 1, 08 g / cm3. Considere a garapa como sendo solução de açúcar em água. 

 a) Qual é a porcentagem, em massa, de açúcar na garapa?  

b) A que fração deve ser reduzido um volume de garapa a fim de que, ao ser esfriado a 20 °C, 

haja condições para a formação dos primeiros cristais de açúcar? 

 

04. Solução salina normal é uma solução aquosa de cloreto de sódio, usada em medicina 

porque a sua composição coincide com aquela dos fluídos do organismo. Sabendo-se que foi 

preparada pela dissolução de 0,9g do sal em 100 mL de solução, qual a molaridade da 

solução? 
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05. Dissolveu-se 4,6 g de NaCl em 500 g de água “pura”, fervida e isenta de bactérias. A 

solução resultante foi usada como soro fisiológico na assepsia de lentes de contacto. Assinale 

a opção que indica o valor aproximado da percentagem, em peso, de NaCl existente nesta 

solução.  

 

06. Num refrigerante do tipo "cola", a análise química determinou uma concentração de ácido 

fosfórico igual a 0,245 g/ L. Qual a concentração de ácido fosfórico em mol/L nesse 

refrigerante? 

 

07. O “soro caseiro” consiste em uma solução aquosa de cloreto de sódio (3,5 g/ L) e de 

sacarose (11 g/ L). Quais as massas de cloreto de sódio e sacarose necessária para preparar 4 

litros de “soro caseiro”? 

 

08. Nosso suco gástrico uma solução aquosa de HCl (ácido clorídrico), com massa de 0,365 g 

para cada 1 litro. Com base nessa informação, determine a concentração molar (molaridade, 

mol/ L) do ácido clorídrico no suco gástrico. (Dado: massa molar do HCl= 36,5 g/ mol). 

 

09. Considere uma xícara com 200 mL de leite, ao qual se acrescentaram 6, 84 g de açúcar 

comum. Qual será a concentração molar (molaridade), expressa em mols/ L, da solução 

formada? (Dado: massa molar do açúcar comum (C12H22O11) = 342 g/mol).  

 

10. As ditas “bebidas energéticas” são ricas em cafeína e agem como poderosos estimulantes. 

Mas não possuem o poder de nos carregar de energia. Antes de consumir esse tipo de bebida, 

convém ler os rótulos. Veja a composição de uma bebida energética qualquer: água 

gaseificada, sacarose, glicose, taurina (1000 mg/ 250 mL), glucoronolactona  (60 mg/250 

mL), cafeína (80 mg/250 mL), inositol (50 mg/250 mL), vitamina, ácido cítrico, caramelo e 

aromatizantes. Responda ao item a seguir.  

a) Calcule a concentração em massa (g/ L) da cafeína, da taurina, da glucoronolactona e do 

inositol. 

 

 

 

 


