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“A crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”. 
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RESUMO 

 

 A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano de todos, seja no auxílio de uma 

tarefa, no trabalho ou em nossos lares e na educação esta realidade não é diferente. Ter 

consciência da real capacidade que as tecnologias têm para contribuir com o processo 

de ensino e aprendizagem é fundamental. Muito de fala sobre a utilização das 

tecnologias no ensino de Química como um importante recurso pedagógico. Mas há a 

preocupação de quem irá utilizar, no caso dos professores, como será essa utilização e 

quais serão as estratégias. O papel do professor como mediador diante do uso dessas 

tecnologias é fundamental. Este trabalho concentrou-se no objetivo de investigar os 

desafios e as perspectivas, a partir dos relatos dos professores que lecionam a disciplina 

Química em instituições de ensino básico do Estado do Rio de Janeiro e que 

participaram do Projeto Condigital, as estratégias da inserção das tecnologias no ensino, 

nos seus cotidianos escolares e quais as mudanças no processo de ensino e 

aprendizagem em Química. Foi apresentada a importância de entender essa ciência 

complexa e as dificuldades do professor em sala de aula, pois a Química possui muitos 

conceitos microscópicos, abstratos e de difícil visualização, necessita dos recursos 

multimídias para auxiliar os professores no ensino e os estudantes na aprendizagem. 

Buscou-se conhecer o cotidiano dos professores que fazem uso dessas tecnologias em 

suas práxis e os dados foram analisados com ajuda da técnica de análise de conteúdo 

aperfeiçoada por Laurence Bardin, pois seu método pode ser aplicado tanto na pesquisa 

qualitativa quanto na quantitativa.  Dentre os resultados destacados pela pesquisa tem-se 

a falta de acessibilidade das produções de vídeo para portadores de necessidades 

especiais, a falta de divulgação, catalogação e manutenção do material produzido pelo 

projeto, mudanças na formação do professor, o déficit de infraestrutura necessária nas 

instituições de ensino básica, isto é, de equipamentos, de mão de obra, de assistência 

técnica e da manutenção, que gera impactos na maneira como o professor atua em sala 

de aula, o papel do aluno como detentor dos conhecimentos e pode, inclusive, ajudar o 

professor, a necessidade de uma continuidade de programas e políticas públicas. 

 

Palavras chave: tecnologia, ensino, aprendizagem, Química, formação, professores e 

Projeto Condigital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

  
Technology is increasingly present in everyone's daily life, whether it is helping a task, 

at work or in our homes and in education, this reality is no different. Being aware of the 

real capacity that technologies have to contribute to the teaching and learning process is 

fundamental. A lot of talk about the use of technologies in the teaching of Chemistry as 

an important pedagogical resource. But there is a concern about who will use it, in the 

case of teachers, how it will be used and what the strategies will be. The teacher's role 

as a mediator when using these technologies is fundamental. This work focused on the 

objective of investigating the challenges and perspectives, from the reports of teachers 

who teach the Chemistry discipline in basic education institutions in the State of Rio de 

Janeiro and who participated in the Condigital Project, the strategies for the insertion of 

technologies in teaching, in their school routine and what are the changes in the 

teaching and learning process in Chemistry. The importance of understanding this 

complex science and the difficulties of the teacher in the classroom was presented, since 

Chemistry has many microscopic, abstract and difficult to visualize concepts, it needs 

multimedia resources to assist teachers in teaching and students in learning. We sought 

to know the daily lives of teachers who use these technologies in their praxis and the 

data were analyzed with the help of the content analysis technique perfected by 

Laurence Bardin, as his method can be applied in both qualitative and quantitative 

research. Among the results highlighted by the research there is the lack of accessibility 

of video productions for people with special needs, the lack of dissemination, cataloging 

and maintenance of the material produced by the project, changes in teacher training, 

the lack of necessary infrastructure in institutions basic education, that is, equipment, 

labor, technical assistance and maintenance, which impacts the way the teacher acts in 

the classroom, the student's role as the holder of knowledge and can even help the 

teacher, the need for a continuity of programs and public policies.  

 

Keywords: technology, teaching, learning, chemistry, training, teachers and Condigital 

Project. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Em setembro de 1967, eu nasci de uma mistura de famílias um tanto improvável e 

inusitada. A família do meu pai era nordestina de Campina Grande na Paraíba e a 

família da minha mãe, que nasceu nos Estados Unidos, era uruguaia de origem italiana e 

alemã. Meus pais se conheceram a caminho da praia mais linda do mundo, a Praia de 

Copacabana. A família da minha mãe na época morava na Rua Tonelero, em 

Copacabana, pois meu avô materno trabalhava no Consulado do Uruguai com adido 

militar e o meu avô paterno era médico, morava na Rua República do Peru, também em 

Copacabana e a caminho da praia, minha mãe que era lindíssima (foi segunda colocada 

no concurso de beleza Miss Uruguai em 1960), passava em frente da residência onde 

morava meu pai e assim acabaram conhecendo-se, namorando e casando no Uruguai, 

onde eu nasci.  

     Antes do meu nascimento, meus pais acabaram por morar no interior do Estado 

de São Paulo, mais precisamente em Franca, onde meu pai exercia a função de técnico 

civil em grandes obras na construção. Depois de alguns anos, a firma o transferiu para 

São Paulo capital, onde ficamos até 1971. Devido às mudanças bruscas de temperatura, 

sou muito alérgico, eu não me adaptei ao clima da capital paulista e por recomendação 

médica nos mudamos para o Rio de Janeiro, pois aqui o clima é mais ameno e mais 

estável, ou seja, é calor o ano todo. Chegando ao Rio de Janeiro, fomos morar em 

Jacarepaguá, em 1972, um bairro que ainda estava sendo desbravado. Fui estudar na 

Escola Creche Gurilândia, onde comecei a ser alfabetizado e depois acabei indo estudar 

na Praça Seca, distante quinze quilômetros, na Escola Padre Butinhá, recomendado por 

ser uma escola de excelência naquela época para a alfabetização. Tive problemas na 

alfabetização, pois passava todas as férias de fim de ano no Uruguai e acabava 

absorvendo todo o castelhano dos meus avós, tios, primos e amigos e no retorno às 

aulas aqui no Brasil, estava fluente em espanhol, era uma constante luta pensar em 

espanhol e responder em português. Tinha muitos problemas com os sons das letras b e 

v, com a letra j, com as letras eles que quando apareciam juntas tinham um som de ch, 

foi um período meio traumático porque não conseguia me destacar nos ditados, tinha 

muita dificuldade na leitura e em Língua Portuguesa. Desta época me lembro dos hinos 

à Bandeira e Nacional no pátio da escola, das festas juninas com as comidas típicas e as 



danças que eram ensaiadas a exaustão, das barracas de algodão doce feito na hora e, em 

especial, ficaram colegas sem nome ou com nome e outros que ainda me acompanham.  

     Assim comecei a simpatizar muito com a Matemática e cursei todo o ensino 

fundamental I até o sexto ano (antiga quinta série) na Escola Padre Butinhá. No início 

de 1981, quando estava voltando de férias da casa de meus avós, no Uruguai, assim que 

cheguei ao Brasil, fui informado que havia sido matriculado no Colégio Impacto, 

preparatório muito famoso naquele tempo, onde cursei o restante do ensino fundamental 

II e todo o ensino médio, de 1981 até 1986. Nesse colégio tive a oportunidade de 

conhecer excelentes professores e partir daí aprendi a diferenciar os papéis que um 

professor assume para garantir o ensino- aprendizagem, pois me lembro de situações de 

firmeza e de delicadeza dos meus professores como Darcy Reis (Língua Portuguesa), 

Marilene (Matemática), Alecrim (Ciências e Biologia), Sheila (História), Bernardino 

(Física) e da diretora Yonne. Além dos intermináveis deveres de casa, nas apostilas das 

diversas disciplinas e das apresentações dos trabalhos de pesquisa.  

     As aprovações nos exames de seleção, antigo vestibular, nos cursos 

universitários em Engenharia Química (UFF), Engenharia Mecânica (PUC Rio) e em 

Economia (Faculdade Cândido Mendes) foram recompensa pela dedicação, organização 

e constância nos estudos ao longo dos meus anos. A minha escolha profissional pela 

Engenharia Química foi definida com insegurança, natural para quem tinha 19 anos, 

apoiado por um teste de orientação vocacional, além de estudar em uma universidade 

federal e gratuita. A área de Química e Matemática me entusiasmava muito, pois ficava 

imaginando as aulas de Química em laboratório, além dos limites, derivadas e integrais 

em Matemática. Foi uma época de muito aprendizado, participei do Programa de 

Iniciação Científica na Universidade Federal Fluminense, Departamento de Geoquímica 

- um estudo sobre a contaminação do lençol freático por efluentes domésticos do 

sistema lagunar de Piratininga, em Niterói, Rio de Janeiro, onde coletava e analisava as 

amostras das águas dos rios que desaguavam na Lagoa de Piratininga. Aprendi muito 

durante essa fase e eram apaixonantes as análises químicas, os cálculos e as descobertas 

dos contaminantes, enfim, pude juntar o conhecimento com a iniciativa de poder fazer 

algo pelo meio ambiente. 

     Do segundo semestre de 1987 ao primeiro semestre de 1995, foi um período de 

amadurecimento, de preparação profissional, de novas amizades e de conhecimento de 

outra cidade, no caso Niterói, pois passava praticamente o dia todo na UFF, no Campus 

Valonguinho, só retornando para casa à noite, lembrando que eu vivia em Jacarepaguá. 



De segunda feira à sexta feira, passava 10 horas na Universidade, 4 horas no trajeto para 

à universidade, 3 horas estudando e 7 horas em casa. Antes de concluir a graduação 

estagiei no controle de qualidade de um laboratório, localizado em São Gonçalo durante 

dois anos. Depois de formado, trabalhei em outro laboratório, agora no Rio de Janeiro e 

como engenheiro químico, sendo o responsável técnico e encarregado do 

desenvolvimento de uma linha de produtos. Mas eis que o destino prega uma reviravolta 

e ao ir visitar um amigo, que trabalhava no centro da cidade em um curso preparatório 

como professor de Química, acabo em sala de aula, pois nesse mesmo dia, um professor 

de Matemática tinha faltado. O diretor do curso ao ver me conversando com o meu 

amigo, perguntou “você é professor de Matemática? Quer dar uma aula?”. Aceitei e 

acabei mudando toda a minha vida profissional, comecei a lecionar Química e 

Matemática em vários cursos, colégios e aulas particulares, saindo do trabalho no 

laboratório e em 1999 estava de volta à universidade, agora na UERJ, para cursar 

Licenciatura em Química e assim conseguir a licença para poder lecionar nas escolas 

particulares e públicas. Concluí a licenciatura em 2004, com o Trabalho de Conclusão 

de Curso intitulado – A inclusão dos processos de reciclagem dos plásticos no ensino de 

Química. 

     Durante a Licenciatura em Química na UERJ, em 2003, participei de um 

Projeto de melhoria do ensino de Matemática do Estado do Rio de Janeiro, pela 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro em conjunto com a Sociedade Brasileira de 

Matemática. Um dia ao chegar à UERJ, vejo vários cartazes de divulgação de um curso 

de 480 horas para professores de Matemática preocupados com a melhoria do ensino de 

Matemática nas escolas, a seleção seria através de uma prova de conhecimentos 

matemáticos e ainda haveria a possibilidade de uma bolsa, fornecida pela Sociedade 

Brasileira de Matemática, para os primeiros colocados. Fiz a inscrição, fiz a prova, 

consegui a aprovação com direito a bolsa e logo após a conclusão do Projeto, me 

convidaram para cursar uma Pós Graduação em Aprendizagem Matemática pelo 

Instituto de Matemática e Estatística da UERJ em 2004. Concluí todos os créditos no 

segundo semestre de 2004 e desenvolvi a monografia com o título – Distância da 

Modelagem Teórica para a Implementação Computacional – finalizando a Pós 

Graduação no final de 2005. Durante esse período fiz um Concurso Público para poder 

trabalhar na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEEDUC/RJ) e assim 

lecionar em escolas públicas. Fiz a prova no fim do ano de 2002, tendo sido aprovado e 

em 2003 fui convocado para assumir o cargo professor regente em Química. Em um 



novo Concurso Público, agora no ano de 2004, consegui a aprovação para lecionar 

Matemática, sendo convocado no início de 2005.  

     Participei de alguns congressos e palestras sempre procurando atualização na 

área de educação, sempre exercer da melhor forma possível a minha função de ensinar. 

Sendo assim comecei a amadurecer a ideia de cursar um mestrado na área de educação, 

já que leciono há mais de 18 anos e vejo as dificuldades apresentadas no ensino e na 

aprendizagem de Química e Matemática, disciplinas que são as vilãs do ensino. Mas a 

dúvida em qual instituição estudar e em qual área. No início desse ano de 2017, 

pesquisando cursos de mestrado em educação, vejo as inscrições abertas para disciplinas 

isoladas na UNESA, uma oportunidade de conhecer a universidade, os professores, o 

curso e as instalações. Fiz a inscrição na disciplina - Conhecimento Pedagógico: 

Concepções e Políticas, com a Prof. Dra. Helenice Maia – e adorei, as expectativas 

foram todas superadas e assim um ano que iniciava cheio de aprendizagens, novas 

leituras, novos autores, tais como Dermeval Saviani, Leda Scheibe, Pierre Bourdieu. 

Excelente profissional, pontual e exigente, bibliografias interessantes, instalações 

ótimas e assim fiz outra disciplina isolada - Docência e Tecnologia: concepções, 

técnicas e artefatos Tópicos Especiais em TICPE, com a prof. Dra. Giselle Ferreira e 

prof. Dra. Stella Maria Pedrosa – e as expectativas só aumentaram. Atualmente me sinto 

mais seguro, mais confiante, compreendo mais o aluno e suas dificuldades, pois aprendi 

a respeitar às individualidades e vejo cada um com suas particularidades e 

especificidades. 
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 INTRODUÇÃO 

“Se acreditarmos que o fogo esquenta e a água refresca, é somente 

porque nos causa imensa angústia pensar diferente!” David Hume (1712-

1776) filósofo britânico. 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio – PCNEM 

(BRASIL, 2002) ressaltam que os conteúdos abordados no ensino de Química não 

devem se resumir à mera transmissão de informações, as quais não apresentam qualquer 

relação com o cotidiano do aluno, seus interesses e suas vivências. 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 realidade, com seus conceitos, métodos e 

linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento 

tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade. 

A Química, de fato, está em tudo, desde alimentos, roupas, medicamentos, 

materiais sintéticos, computadores, telefones celulares, as baterias recarregáveis, as 

estações de tratamento de água e de esgotos, a conversão do lixo em energia, além dos 

estudos através de análises químicas do gelo nos Polos Norte e Sul, de como era o nível 

de poluição e o clima na região no passado e como ele foi mudando ao longo dos 

tempos e da própria humanidade (BRASIL, 2002).  

Ela é uma ciência que possui suas especificidades em termos de conceitos, 

representações e linguagem, como instrumento de formação humana possibilitando a 

observação e identificação de fenômenos químicos do cotidiano, a construção do 

conhecimento científico e a leitura de mundo com o conjunto desse conhecimento, mas 

que trazem adversidades frequentes na instrução conceitual e essas dificuldades surgem 

quando são colocados diante das simbologias próprias e dos cálculos necessários para o 

desenvolvimento desta disciplina. Pode-se deduzir que uma forma efetiva de lidar com 

os entraves que atrapalham e muitas vezes impedem a aprendizagem em Química, é 

propiciada pelo uso de tecnologias no ensino com o objetivo da promoção de uma 

interação maior entre aluno e essa Ciência. 

Mas quando surgiram as tecnologias na educação? De acordo com Bruzzi 

(2016), quando falamos em tecnologias da informação e da comunicação – TIC na 

educação logo nos vem à memória tabletes, smartphones, notebooks, entre outros. No 

entanto, a educação vive às voltas com tecnologias desde 1650, com aparatos como o 
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Horn-Book, que era um objeto de madeira com impressos no formato de uma tábua para 

corte de carne com o cabo, utilizado para auxiliar a alfabetização de crianças na época 

colonial. Porém, tinha uma dupla aplicação, pois servia tanto para a aprendizagem como 

para o castigo físico imposto aos alunos dispersos ou os que não conseguiam aprender 

as lições.  

A tecnologia tem sido muito empregada nas diversas áreas educacionais com os 

mais variados sentidos, significados e se destaca como elemento de transformação da 

sociedade. As tecnologias são tão antigas quanto à espécie humana e dominá-las é 

sinônimo de poder. Existem outras tecnologias que não estão ligadas diretamente a 

equipamentos e que são muito utilizadas pela raça humana desde o início da civilização, 

como por exemplo, a linguagem (KENSKI, 2007 apud LEITE, 2015, p.21). Ainda sobre 

o termo, Kenski (2003, p.19 apud LEITE, 2015, p.21) apresenta três conceitos de 

tecnologia; 

- Conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao 

planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um 

determinado tipo de atividade; 

- Conjunto de ferramentas e as técnicas que correspondem aos usos que 

lhes destinamos em cada época; 

- Estudo dos processos técnicos de um determinado ramo da produção 

industrial ou de mais ramos. 

O conceito de tecnologia da informação e da comunicação (TIC) é utilizado para 

expressar o ponto de encontro entre a informática e as telecomunicações. As TICs, 

assim denominadas, agrupam ferramentas de informática e telecomunicativas como 

televisão, vídeo, rádio, internet, entre outras e todas essas tecnologias têm em comum a 

utilização de meios telecomunicativos que facilitam a propagação da informação 

(LEITE, 2015). 

Na era das tecnologias da informação e comunicação, as escolas não podem ficar 

à margem da evolução, porque os alunos, que em sua maioria são nativos digitais, não 

se contentam mais com as aulas unilaterais em que o professor expõe e o aluno escuta, 

agindo quase sempre passivamente. A inserção das mídias pode garantir essa inovação 

se essas ferramentas forem percebidas como recursos pedagógicos de ação, interação e 

principalmente de transformação (LIMA, 2013).  

De acordo com Nóvoa (2009), a educação vive um tempo de grandes incertezas 

e de muitas perplexidades, pois sentimos a necessidade da mudança, mas nem sempre 
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conseguimos determinar o rumo. Existe um excesso de discursos, muitas vezes 

repetitivos e que se traduz numa pobreza de práticas.  

A formação atual dos professores de Química resume-se como a soma de cursos 

e conteúdos, ministrados pelos diversos departamentos que compõem o curso de 

licenciatura e no âmbito dos conteúdos científicos, a formação científica necessária a 

um futuro professor não é diferente da de um futuro químico industrial. Deve-se pensar 

em estruturar currículos especificamente dirigidos à formação do professor, dando 

ênfase aos conteúdos que o professor necessitará no seu cotidiano profissional e em 

permitir conhecer as dificuldades previsíveis que os alunos encontrarão ao estudar os 

assuntos abordados pela Química (LEITE, 2015). Ainda sobre a formação docente, em 

Nóvoa (2015) “a formação de professores deve passar para “dentro” da profissão, isto é, 

deve basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo aos professores 

mais experientes um papel central na formação dos mais jovens”. 

Segundo Coll e Monereo (2010), o impacto das TIC na educação é, na verdade, 

um aspecto particular de um fenômeno muito mais amplo, relacionado com o papel 

dessas tecnologias na atual sociedade da informação – SI, fazendo surgir novas 

modalidades de educação. 

O uso das tecnologias da informática e da comunicação, TIC, facilita o interesse 

dos alunos pelos conteúdos, pois essas novas linguagens fazem parte do cotidiano dos 

alunos e das escolas. Mas o professor tem que ter em mente que nem tudo que é 

tecnologicamente viável e pertinente em termos educacionais é realizável em todos os 

contextos educacionais. Portanto, não é o caso de utilizar as ferramentas das TIC nos 

processos que permitem o aluno aprender melhor e sim como utilizar essas ferramentas 

e como promover a construção destes processos (LEITE, 2015). 

Muitos professores continuam utilizando as mesmas estratégias ditas tradicionais 

e pouco motivadora e desafiadora para os alunos, quando a evolução das tecnologias já 

oferece recursos pedagógicos que podem contribuir para despertar o interesse e o 

empenho dos estudantes na aprendizagem de conceitos científicos (LEITE, 2015).  Mas 

aplicação desses recursos tecnológicos sem a mediação do professor, sem uma 

estratégia planejada, sem um preparo não ocasionará uma oportunidade de 

aprendizagem. Com afirma Demo (2005, p.12) “qualquer artefato técnico implantado na 

escola só frutifica sob a mediação do professor”.  
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Em Bruzzi (2016); 

Não basta a tecnologia, é necessária uma formação adequada dos 

atores educacionais para que proporcionem as mudanças esperadas pela 

sociedade. Da mesma forma que, não basta a tecnologia presente em nossas 

escolas, é necessário proporcionar um norte, uma “tutoria” para esta nova 

geração possa usar todo seu conhecimento tecnológico de forma a ampliar 

sua capacidade de ler, interpretar ou mesmo explorar os conteúdos 

educacionais. Somente assim, se cria um vínculo direto à necessidade atual 

do aluno, ou mesmo, a busca de soluções para problemas reais que emergem 

com o novo conhecimento adquirido. 

 

O uso das tecnologias na educação tem um potencial enorme, mas que depende 

da ação mediadora do professor para que se estimule o desenvolvimento do aluno, a sua 

criatividade e a interação e que o mesmo não se limite apenas uma cópia. 

Com relação à formação dos professores, alguns cursos de licenciatura que 

pretendem prepará-los para o uso de computadores e das tecnologias nas escolas 

apresentam algumas falhas, pois se limitam apenas em ensinar informática, focam 

apenas no uso, esquecendo-se de relacioná-lo com o cognitivo, com o pedagógico no 

sentido de como essas ferramentas podem auxiliá-lo, esquecem se de ensinar 

estratégias, de mostrar o que se pode obter dos alunos e dos conteúdos através dela ( 

SILVA; FERREIRA, 2016).  

De acordo com Araújo (2004, p.66): 

[...] não basta introduzir as mídias na educação apenas 

para acompanhar o desenvolvimento tecnológico ou usá-las 

como forma de passar o tempo, mas é preciso que haja uma 

preparação para que os professores tenham segurança, não só 

em manuseá-las, mas principalmente em saber utilizá-las de 

modo seguro e satisfatório, transformando-as em aliadas para a 

aprendizagem de seus alunos. 

Ainda em Araújo (2016) não podemos deixar de lembrar que a formação do 

professor é primordial para a formação do aluno e o desenvolvimento de suas 

habilidades e competências necessárias. A formação pode evitar visões distorcidas ou 

superficiais, tais como a compreensão da tecnologia apenas de modo instrumental e 

tecnicista e a resistência daqueles que reduzem a tecnologia a um artefato prejudicial. 

O ensino de qualidade se definirá pela formação profissional do professor para 

atuar e auxiliar na formação de alunos modernos, críticos, atuantes, reflexivos, que 

desejem aprender e utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para uma melhor 

formação no campo profissional e pessoal (LIMA, 2013).   
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O uso das tecnologias tem contribuído para a construção do conhecimento, 

estudos no Brasil mostram que as mesmas ganham cada vez mais espaço e estão muito 

próximas de grande parte da população. De acordo com a pesquisa CETIC (2016), a 

maior parte das escolas públicas localizadas em áreas urbanas do país possui 

computador. O acesso à internet está presente em praticamente todas as escolas públicas 

urbanas com computador, porém a velocidade de conexão ainda se configura um 

desafio, se é considerado a necessidade de uso simultâneo de equipamentos em uma 

mesma escola. Dados de 2014, aproximadamente metade dos professores de escolas 

públicas levava seu notebook próprio para a escola, ao mesmo tempo em que aumentava 

a presença de dispositivos tecnológicos nesses ambientes. Além disso, houve um 

crescimento da proporção de professores, alunos, coordenadores e diretores que 

acessam a internet pelo telefone celular e outros dispositivos móveis. 

Com o avanço tecnológico, muitas pesquisas envolvendo as tecnologias da 

informação e comunicação no ensino de Ciências e de Química são direcionadas para a 

utilização de algum material, sem a preocupação de quem utilizará ou como será 

desenvolvida essa atividade. A forma como os professores selecionam e organizam os 

recursos e de como integram essas atividades escolares é o caminho para desenvolver 

conceitos e competências da Química. De acordo Araújo (2016), na maioria das vezes o 

acesso às TIC é a questão principal assumida nos estudos, nas teses e dissertações, sem 

a preocupação ou questionamento com as formas e os sentidos desse acesso. 

No estudo organizado por Reis et al. (2017), os resultados mostram que dos 291 

artigos analisados, 47% são direcionados para a utilização de algum material pelas TIC 

sem a preocupação de quem utilizará, 32% são direcionados ao interesse pela 

funcionalidade das TIC e 21% são direcionados para o interesse pelas estratégias de uso 

das TIC. É identificada uma necessidade de pesquisas voltadas a elaboração de 

estratégias e a inserção para o uso adequado das TIC.  

Portanto, a presente pesquisa é justificada pela necessidade de oferecer 

informações que apresentem o uso das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem, as perspectivas e estratégias utilizadas pelo professor de Química no 

cotidiano escolar.   

A Química tem sido frequentemente apresentada em sala de aula através da 

exposição de fórmulas, definição de leis e conceitos de forma desarticulada e na 

resolução de exercícios repetitivos que reduzem a aprendizagem a um processo 

automatizado de memorização e não pela construção dos conhecimentos através das 
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competências e habilidades adquiridas (CALLEGARIO, et al., 2015). Com a evolução 

das tecnologias, existe uma possibilidade de motivar e seduzir os alunos, tornando as 

aulas mais interessantes, humanizar a visão da Química mostrando-a como processo e 

não como um produto pronto, acabado e assim promover uma compreensão melhor da 

construção do conhecimento científico ao longo do tempo e sua dinamicidade. 

De acordo com Moran (2000) os professores do século XXI estão pressionados 

para que ajam mudanças no sistema de ensino e é possível se deparar com problemas 

em que o professor não consegue potencializar o progresso do aluno. É preciso saber 

utilizar a tecnologia como suporte pedagógico sem renunciar da aula expositiva, do 

livro e da lousa.  

Neste cenário, existe uma real necessidade de investigar, a partir de docentes de 

Química, quais as suas perspectivas e estratégias da inserção e utilização das 

tecnologias nos seus cotidianos escolares: 

 Como as tecnologias estão sendo utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem em Química? 

 O uso da tecnologia está ocorrendo de forma satisfatória para a ampliação das 
possibilidades de apropriação cognitiva dos alunos? 

 Como ocorreu a formação do professor para o uso de tecnologia? 

 

Buscando responder essas questões, desenvolvemos um questionário, conforme 

apresentaremos adiante, que foram respondidos por 12 professores de Química. A 

seleção dos professores participantes foi feita pelo seguinte critério: serem professores 

de Química, que lecionaram ou lecionam atualmente e, ainda, que tenham participado 

do projeto CONDIGITAL, voltado à produção de conteúdos educacionais digitais 

multimídia, por diferentes instituições do Ensino Superior.  

Com a aplicação desses questionários, buscou-se obter informações sobre as 

trajetórias desses professores, o uso que fazem das tecnologias, em sala de aula, entre 

outras, conforme veremos ao longo da dissertação.  

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. No primeiro capítulo, apresentamos os Objetos de aprendizagem. 

No segundo capítulo, intitulado Dos primórdios ao Projeto Condigital, abordamos a TIC 

no ensino de Química e o Projeto Condigital. No terceiro capítulo, fazemos Revisões da 

literatura e pedagógica. No quarto capítulo, tratamos da Metodologia. No quinto 

capítulo analisamos as respostas dos professores participantes do Projeto Condigital ao 

questionário enviado por correio eletrônico. Finalizando, apresentamos as nossas 
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considerações. Um apêndice e dois anexos foram adicionados. O apêndice foi uma 

entrevista feita com o prof. Dr. Áttico Chassot sobre recursos tecnológicos no ensino de 

Química. O primeiro anexo é uma menção honrosa ao professor José Guerchon, da PUC 

Rio, falecido em 2016 e com importante atuação nesse projeto. O segundo anexo é 

constituído pelo questionário, com a apresentação da pesquisa, do pesquisador e as 

perguntas sobre o uso das tecnologias no ensino de Química enviado aos professores de 

Química que participaram do Projeto Condigital. 

O uso da tecnologia da informação e comunicação (TIC) na sala de aula 

despertou o interesse do meio acadêmico, motivado por programas educacionais nessa 

área, pois eles têm o potencial de inspirar a curiosidade dos alunos e melhorar sua 

capacidade de pensar e agir de forma reflexiva à medida que os novos cidadãos 

participam da sociedade. Assim no primeiro capítulo examinamos os objetos de 

aprendizagem. 
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1. OBJETOS DE APRENDIZAGEM 

A tecnologia pode proporcionar uma nova visão no ensino. De acordo com 

Carneiro e Silveira (2014, p. 236) “no Brasil, os cursos à distância utilizam cada vez 

mais o suporte da internet e os ambientes virtuais de aprendizagem, o que traz junto o 

desafio da estruturação de materiais didáticos adequados para apoiar as ações 

pedagógicas nesses cursos”. De acordo com as autoras, no século passado, na década de 

1990, a base do material era impresso e com o avanço tecnológico e o alcance das redes 

desenvolveram-se outros formatos e possibilidades de materiais didáticos (p. 236). 

Esses materiais no presente envolvem recursos tecnológicos e midiáticos e segundo 

Mayer (2002 apud TAROUCO; CUNHA, 2006, p. 2) “o desenvolvimento de material 

educacional digital de qualidade não prescinde o uso de multimídia, pois a sua 

utilização tem sido amplamente reconhecida pelo potencial aprimoramento na forma 

como as pessoas aprendem”. No meio desses recursos e materiais, destacamos, pela 

proximidade com o tema em estudo, os materiais didáticos organizados como Objetos 

de Aprendizagem. 

De acordo com Sá et al (2017, p. 1), 

A utilização de objetos de aprendizagem (AO) em processos ensino-

aprendizagem nos diversos níveis de formação, prioritariamente, nas áreas de 

Química, Biologia e Física está se tornando essencial para diversas 

simulações possíveis do conteúdo dessas áreas, cabe ressaltar ainda que os 

OA auxiliam na exploração dos diferentes estilos de aprendizagem ofertados 

para o educando.  
Não há uma consonância em relação a sua definição, os estudos sobre OA são 

recentes, portanto existem múltiplas definições algumas restritas ao mundo digital e 

outras são mais amplas. Audino e Nascimento (2010, p. 141) fazem um apanhado geral 

que nos auxiliará nesse capítulo;  

Sendo assim, definimos objetos de aprendizagem como sendo 

recursos digitais dinâmicos, interativos e reutilizáveis em diferentes 

ambientes de aprendizagem elaborados a partir de uma base tecnológica. 

Desenvolvidos com fins educacionais, eles cobrem diversas modalidades de 

ensino: presencial, híbrida ou à distância; diversos campos de atuação: 

educação formal, corporativa ou informal; e, devem reunir várias 

características, como durabilidade, facilidade para atualização, 

flexibilidade, interoperabilidade, modularidade, portabilidade, entre outras. 

Eles ainda apresentam-se como unidades auto consistentes de pequena 

extensão e fácil manipulação, passíveis de combinação com outros objetos 

educacionais ou qualquer outra mídia digital (vídeos, imagens, áudios, 

textos, gráficos, tabelas, tutoriais, aplicações, mapas, jogos educacionais, 

animações, infográficos, páginas da web) por meio de hiperligação 
1
. Além 

                                            
1
Hiperligação. Nome feminino. 1. (Informática) Componente constituído por uma imagem ou por um 

pequeno texto, no qual é suposto clicar-se com o cursor do rato de forma a ter acesso a outro website, 

outra pasta, outra imagem ou a um documento diferente, localizado num local distinto. (Etm. do inglês: 

hyperlink). Disponível em: https://www.lexico.pt/hiperligacao/. Acesso em 11 de abr. 2020. 

https://www.lexico.pt/hiperligacao/
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disso, um objeto de aprendizagem pode ter usos variados, seu conteúdo pode 

ser alterado ou reagregado, e ainda ter sua interface e seu layout modificado 

para ser adaptado a outros módulos ou cursos. No âmbito técnico, eles são 

estruturas autocontidas em sua grande maioria, mas também contidas, que, 

armazenados em repositórios, estão marcados por identificadores 

denominados metadados. Grifos do autor. 

 

1.1 Características dos objetos de aprendizagem 

No planejamento e o desenvolvimento de objetos de aprendizagem é necessária 

uma combinação de conhecimentos nas mais diversas áreas. Segundo Polsani (2003), 

citado por Tarouco e Cunha (2006, p.2), as etapas de desenvolvimento devem ser 

meticulosamente planejadas, pois para a produção de um objeto de aprendizagem é 

necessário: (a) conhecer o conteúdo em que se trabalhará; (b) determinar a abordagem 

pedagógica que orientará sua criação e emprego; (c) saber utilizar ferramentas de 

autoria para a sua construção e (d) trabalhar de maneira consistente com as necessidades 

do projeto educacional. 

Uma equipe para o desenvolvimento de um objeto de aprendizagem, de acordo 

com Tarouco e Cunha (2006), necessita ter em mente as considerações derivadas da 

teoria da aprendizagem e outros aspectos do conhecimento, como ergonomia e 

engenharia de sistemas, e o potencial e as limitações da tecnologia envolvida. A esses 

profissionais, a equipe de criação precisa agregar professores pedagogos, professores 

especialistas da área de conhecimento, analista de sistemas, programadores e o corpo 

artístico, como desenhista, modelador, animador, compositor e técnico em áudio. Assim 

sendo, alguns objetos de aprendizagem apresentar características de jogos eletrônicos, 

pois possuem uma abordagem efetiva para cativar a atenção do público alvo, 

especialmente das crianças e dos adolescentes, e os conceitos são aprendidos de 

maneira descontraída e alegre avançando em um jogo. Da sua concepção ao projeto 

final, onde vários profissionais das mais diversas áreas colaboraram, têm vantagens 

como, todos que participaram do projeto analisam o produto final de diferentes pontos 

de vista. 

De acordo com Santos, Klein e Barin (2017, p. 4), “para que o OA proporcione 

uma aprendizagem significativa a quem o utiliza, o objeto de aprendizagem necessita de 

algumas características fundamentais”. As características dos OA foram divididas nos 

aspectos pedagógicos e técnicos segundo Reategui, Boff e Finco (2010). 
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1.2 Aspectos pedagógicos 

Segundo Reategui, Boff e Finco (2010, p. 2), um dos primeiros passos na 

avaliação de objetos de aprendizagem é determinar seus métodos epistemológicos para 

que seu uso seja consistente com as práticas de ensino que eles procuram implementar. 

Ainda segundo esses autores, as principais teorias de aprendizagem aplicadas na 

concepção de objetos de aprendizagem são a construtivista, a comportamentalista e a 

sócio interacionista, cada uma das quais contribui, para que os educadores possam 

utilizar esses materiais educacionais de maneira consciente e consistente nas tarefas de 

ensino. 

 

1.2.1 Abordagem construtivista 

A abordagem construtivista, com ênfase na gênese do conhecimento, vem sendo 

um dos métodos teóricos mais amplamente utilizados para orientar o desenvolvimento 

de materiais didáticos na era digital.  O aluno constrói a forma de representação 

interagindo com a realidade, que constituirá seu conhecimento, processo insubstituível e 

incompatível, com a ideia de que o conhecimento pode ser adquirido ou difundido. 

Aprender é a capacidade de reestruturar-se mentalmente buscando um novo equilíbrio. 

Uma das características do construtivismo em um ambiente virtual é que o aprendizado 

é controlado pelo aluno, de modo que esse ambiente fornece ao mesmo, as ferramentas 

para construir e a possibilidade de interagir com a realidade (LEITE, 2015, p. 99). Uma 

das grandes vantagens desse método é que os alunos assumem um protagonismo   no 

desenrolar do processo de ensino-aprendizagem 

Segundo os autores Reategui, Boff e Finco (2010, p. 3), para o objeto de 

aprendizagem apresentar uma abordagem construtivista é necessário que: 

 Propor a mobilização de conhecimentos e a tomada de decisão que envolva a 

formulação de hipóteses, a investigação e ou comparação. 

 Explicar os recursos como exercícios, alternativas de navegação e que esses 

recursos facilitem a capacidade de elaboração a partir da ação e reflexão. 

 Propor maneiras diferentes para a resolução de um dado problema. 

 Possibilitar o registro e a consulta às ações desenvolvidas, permitindo que o 

aluno reveja e retome seu processo de construção do conhecimento. 

 Permitir as ações definidas pelo registro e consulta, para que os alunos possam 

revisar e restaurar seu processo de concepção de conhecimento. 
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 Incentivar a investigação de outras informações em diferentes fontes de 

pesquisa. 

 

1.2.2 Abordagem comportamentalista 

A abordagem comportamentalista, com ênfase nos comportamentos observáveis, 

é baseada na teoria de Skinner, a qual afirma que o aprendizado é uma reorganização de 

reações em situações complexas, aprender é uma mudança de comportamento 

(REATEGUI, BOFF e FINCO, 2010, p. 3). De acordo com Leite (2015, p.97), “numa 

perspectiva Skinneriana os professores programam e administram recompensas e 

punições; estudantes, suas respostas são modeladas pelas várias contingências 

controladas pelos professores”.   

Segundo os autores Reategui, Boff e Finco (2010, p. 3), para o objeto de 

aprendizagem apresentar uma abordagem comportamentalista são necessárias as 

seguintes características: 

 Apresentar informações em seções breves. 

 Testar o aluno após cada seção. 

 Fornecer recompensa para respostas corretas. 

 Só permitir seguir para outro nível se obtiver a resposta esperada do aprendiz. 

 Propor questões que incentivem a memorização. 

 Obriga o aluno, no caso de erros, a retornar ao ponto anterior. 

 

1.2.3 Abordagem sócio interacionista 

Na abordagem sócio interacionista de Vygotsky, segundo Moreira (1999, p. 

112), o estudo é interação entre o indivíduo e o contexto no qual está inserido e essas 

interações possuem um papel fundamental na aprendizagem, pois são imprescindíveis 

para o desenvolvimento cognitivo e linguístico de qualquer indivíduo. No ambiente 

escolar as interações entre estudantes, e entre professores e estudantes têm um função 

destacada nos processos de aprendizagem. 

Vygotsky nos ajuda a entender a importância da experimentação, seja ela real ou 

virtual, nos processos de ensino e de aprendizagem em Química. Encontramos em Maia 

et al (2013, p.1004) os conceitos básicos da sua psicologia. Começamos pela 

interiorização, onde o aluno tem que estar inserido numa prática social e essa prática 
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acarreta necessariamente a existência desses alunos dentro de um contexto 

sociohistórico. Portanto em uma atividade experimental, o estudante só poderá 

compartilhar conteúdos com outros estudantes, se conseguir interpretar, ele mesmo, os 

conceitos por meio de uma participação ativa na atividade ou aula experimental 

desenvolvida. Considerando a Química uma nova disciplina para muitos estudantes, 

pois é disponibilizado no curso secundário da educação básica, na transmissão 

sociocultural o processo de aprendizagem dessa ciência é uma entrada numa nova área 

de conhecimento e a atividade experimental da aula de Química permite a apropriação 

desse novo conhecimento. Os conteúdos, conceitos e processos estão disseminados pela 

Química como formação social, por sua história e por sua experiência. Os alunos não 

criam os conceitos científicos, mas tomam posse no desenvolvimento da atividade de 

estudo. A zona de desenvolvimento proximal, o último conceito, mostra a diferença 

entre o que o estudante consegue realizar sozinho e o que ele consegue realizar 

acompanhada por um professor. Nessa perspectiva é que a função da experimentação se 

juntará às carências cognitivas do estudante no desenvolvimento de métodos mentais e, 

portanto, as aulas experimentais reais ou virtuais são utilizadas como recurso de suma 

importância no estímulo ao aprendizado, à convivência na comunidade escolar, 

proporcionando interações, intermediado pela Cultura, que segundo Vygotsky, “é a 

responsável pela tradução dos dados do mundo para o sujeito”. 

Para identificar se objeto de aprendizagem apresenta uma abordagem 

sóciointeracionista, de acordo com Reategui, Boff e Finco (2010, p. 3), são necessárias 

as seguintes características: 

 Promover debates com outros alunos, ou com o próprio professor, sobre os 

tópicos trabalhados em sala. 

 Possuir ferramentas de articulação que possibilitem aos estudantes interagirem 

e incentivar a criação de grupos.  

Os autores supracitados concordam que numa perspectiva pedagógica, seria de 

suma importância que os objetos de aprendizagem se adaptassem as distintas condições 

de aprendizagem dos estudantes, proporcionando experimentar com mais eficiência suas 

habilidades e de outras que possam encontrar mais dificuldades.   Assim sendo, essa 

adaptação ocorreria propondo possibilidades de exposição dos conteúdos que se 

encaixem nas diferentes formas de aprendizagem dos alunos e também que esse 

conteúdo seja apropriado ao nível de conhecimento do estudante.  
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1.3 Aspectos técnicos 

Os aspectos técnicos, do desenvolvimento à versão final, segundo o estudo de 

Tarouco e Cunha (2006) que discutiram como classificar, armazenar, recuperar, 

transmitir e reutilizar objetos de aprendizagem. Algumas características são 

importantes: 

 Reusabilidade, reutilizável diversas vezes, em diversos ambientes de 

aprendizagem. Possibilidade de repetição, inclusive com avaliação e 

explicação dos erros e acertos cometidos com a interação do professor com o 

aluno. 

 Adaptabilidade, adaptável a qualquer ambiente de ensino. 

 Granularidade, conteúdo em pedaços, para facilitar a sua reusabilidade. 

 Acessibilidade, acessível facilmente via internet para ser usado em diversos 

locais e ambientes. 

 Durabilidade, possibilidade de continuar a ser usado, independente de 

mudança de tecnologia. 

 Interoperabilidade, essa é uma importante habilidade para os objetos de 

aprendizagem, pois permite operar através de uma variedade de hardware, 

sistemas operacionais e browsers, intercâmbio efetivo entre sistemas. 

 Escalabilidade, possibilidade de ser facilmente utilizado por um ou vários 

grupos de estudantes. 

 Segurança, pois não apresentam risco de acidentes e simplificam questões 

éticas. 

 Dispensam espaço físico e materiais de consumo. 

 Simulações em rede facilitam reuniões de grupos em uma mesma sessão do 

objeto de aprendizagem. 

 

1.4 Repositórios 

Os repositórios são grandes bases de dados disponíveis na internet, onde os 

objetos de aprendizagem podem ser normalmente armazenados. Podemos considerar 

como um meio de catalogar, manter e disponibilizar esses materiais educacionais na 

Web. Esses acervos virtuais oferecem ao público, em geral, uma grande diversidade de 

conteúdos, para os diferentes níveis de ensino e em várias áreas do saber. 
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O Ministério da Educação e Cultura (MEC), o Ministério da Ciência e 

Tecnologia (MCT), a Rede Latinoamericana de Portais Educacionais (RELPE) e a 

Organização dos Estados Íbero-americanos (OEI), em associação, criaram em 2008 o 

Banco Internacional de Objetos Educacionais (BIOE). Os objetivos do BIOE, segundo 

Leite (2015, p. 227) são a manutenção, o compartilhamento e a disponibilização objetos 

educacionais digitais livremente acessíveis em diferentes formatos (áudio, vídeo, 

animação, simulação, software educacional, imagens, mapas e hipertexto) importantes e 

adequados à realidade da comunidade educacional brasileira e internacional. Este 

repositório é incluído ao portal do professor do Ministério da Educação. 

 

Figura 1 - Página inicial do BIOE 

 

Fonte: http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio 

          

     1.4.1 Banco Internacional de Objetos Educacionais BIOE 

 

O BIOE possui recursos de diferentes países e idiomas, para que qualquer 

integrante da comunidade educacional, localizada em qualquer lugar do mundo, possa 

utilizar seu idioma nativo para acessar, usar e enviar recursos e publicar seu trabalho de 

maneira colaborativa. Pode ser acessado através do endereço eletrônico  

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio e não somente por brasileiros, pois já 

foram contabilizados mais de 190 países (Leite, 2015, p. 227). O MEC disponibiliza 

acesso a recursos educacionais digitais e incentiva a aquisição e a socialização de 

recursos entre as redes de ensino, de acordo com os níveis previstos no BNCC. Em sua 

tela inicial, proporciona seus objetos educacionais por níveis de conhecimento: 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação 

superior e as modalidades de ensino, que agregam educação de jovens e adultos e 

http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio
http://objetoseducacionais.mec.gov.br/#/inicio
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educação indígena. Conforme Leite (2015, p. 227) o BIOE possui 19835 recursos 

digitais publicados nas mais diferentes áreas e línguas. 

Pesquisando a palavra “Química” no espaço destinado a buscas no BIOE, foram 

disponibilizadas 44 coleções com vários recursos. No ensino médio, uma busca mais 

específica na área de Química, tem como resultado 345 animações e ou simulações, 195 

áudios, 295 experimentos práticos, 46 hipertextos, 311 imagens, 35 softwares 

educacionais e 496 são vídeos. 

Na educação superior, uma pesquisa dentro da área das Ciências exatas e da 

Natureza, que agrega a disciplina Química, encontrou se um total de 370 recursos, 

sendo 57 animações e ou simulações, 18 áudios, 30 experimentos práticos, 127 

imagens, 114 vídeos e 24 softwares educacionais. 

Pesquisando a palavra “Química” no espaço destinado a buscas no BIOE, foram 

disponibilizadas 44 coleções com vários recursos. No ensino médio, uma busca mais 

específica na área de Química, tem como resultado 345 animações e ou simulações, 195 

áudios, 295 experimentos práticos, 46 hipertextos, 311 imagens, 35 softwares 

educacionais e 496 são vídeos. 

Na educação superior, uma pesquisa dentro da área das Ciências exatas e da 

Natureza, que agrega a disciplina Química, encontrou se um total de 370 recursos, 

sendo 57 animações e ou simulações, 18 áudios, 30 experimentos práticos, 127 

imagens, 114 vídeos e 24 softwares educacionais. 

 

1.4.2 EduCapes 

No portal temos acesso a uma apresentação desse repositório. Reconhecendo 

que, devido ao processo de democratização da informação e da cultura, os estudantes 

ampliaram o acesso à Internet e às novas mídias, e notaram a necessidade de publicar, 

compartilhar e divulgar os materiais educacionais gerados nos cursos oferecidos no 

âmbito da Secretaria de Educação a Distância do Sistema Universitário Brasileiro UAB-

DED / CAPES desenvolveu um novo portal de educação online: eduCapes
2
.  

O eduCapes é um portal para objetos educacionais para alunos e professores no 

ensino básico, superior e pós-graduação, que procuram aprimorar seus conhecimentos. 

Milhares de objetos de aprendizagem estão incluídos em sua coleção, incluindo textos, 

livros didáticos, artigos de pesquisa, teses, dissertações, vídeo aulas, áudio, imagens e 

                                            
2 https://educapes.capes.gov.br/ 
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qualquer outro material de pesquisa e ensino licenciado publicamente e que esteja 

expressamente autorizado a ser publicado pelo autor ou que estejam mesmo sobre 

domínio público. 

Nesse portal não existe a possibilidade de buscas por nível de conhecimento. As 

buscas devem ser por assunto, autores, data do documento, título ou material UAB e 

uma pesquisa nesse portal seleciona o assunto em todos os níveis. Pesquisando a 

palavra “Química” no espaço destinado a buscas no eduCapes encontramos um acervo 

de 15596 arquivos, os quais 2 arquivos para aplicativo móvel, 251 apresentações, 91 

aulas digitais, 5 cursos, 3 ferramentas, 1224 imagens, 21 jogos, 7250 livros digitais, 

1347 textos, 1974 vídeos e 684 áudios. 

Ainda, de acordo com informações no portal, este permite a inclusão de 

materiais abertos que estejam mapeados em algum esquema de metadados. No 

dicionário online de tecnologia, encontramos um significado para os metadados que são 

basicamente informações sobre os dados ou o resumo deles que favorecem o seu 

entendimento e a sua utilização. 

  No segundo capítulo veremos a relação entre o ensino de Química e as TIC, até 

a concepção do Projeto Condigital, onde foram desenvolvidos objetos de aprendizagem 

que abrangem todos os tipos de mídia. Segundo Vicinguera (2002, p. 48) “as novas 

tecnologias de informação e comunicação abrem oportunidades para integrar, 

enriquecer, expandir os materiais instrucionais”. 
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2. DOS PRIMÓRDIOS AO PROJETO CONDIGITAL  

 

Na atualidade, a importância das TIC nas atividades humanas, indica não serem 

apenas objetos de consumo, mas instrumentos culturais de inclusão.   No processo 

ensino-aprendizagem, essas tecnologias não podem ser ignoradas, dado a sua relevância 

na formação no campo da Educação em Ciências. (GIORDAN, 2008). 

Hoje o uso de computadores está popularizado, graças à simplificação e de seu 

hardware, sua redução de tamanho. Hoje os computadores, smartphones, tablets 

permitem o acesso a inúmeras facilidades, dentre as quais incluem-se os recursos 

digitais.  

Os momentos iniciais de seu uso, os computadores eram de grande porte, de alto 

custo e geravam alto consumo de energia. A primeira menção ao uso de computadores 

no campo da Química, refere-se ao seu uso para cálculos, em 1946, entretanto, cabe 

ressaltar, “os programas utilizados nesta época não tinham funções educacionais” 

(BENITE; BENITE,  2008, p.324). Apenas em 1959 é registrado, nos Estados Unidos, 

“o primeiro uso da informática por professores de Química” com a ressalva de que “o 

foco principal do programa não era o ensino de Química, mas a pesquisa acadêmica” e 

que “somente a partir de 1969, foi desenvolvido, na Universidade do Texas, um projeto 

de avaliação de uma simulação de experimentos de laboratório para ser usado em aulas 

de química” (BENITE; BENITE, 2008, p.324). 

Com o desenvolvimento dos computadores pessoais, nas décadas de 70 e 80, 

estes se tornaram populares devido ao baixo custo, a facilidade no manuseio, pequeno 

porte, ao desenvolvimento de periféricos e dos softwares com as janelas de comando. O 

ano de 1989 foi caracterizado pela possibilidade do uso da multimídia e do Windows, 

uma interface amigável, com ícones e janelas que simplificaram o acesso aos 

programas, o que permitiu maior interação entre usuário e computador. Neste mesmo 

período, surge a World Web Wide (www) que designa um sistema de documentos em 

hipermídia, que são interligados e executados na Internet, dentro do qual a maioria das 

informações disponíveis na internet pode ser acessada de forma mais simples, 

consistente em diferentes plataformas. Apesar da comunicação em rede ter sido 

desenvolvida, nos Estados Unidos, nos anos 70, ela tinha fins exclusivamente militares.  

Seu uso no cenário escolar deu-se apenas na década de 90 pelos americanos e em 1995 

no Brasil. 
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Vale registrar que  

a rede de comunicação, www, tem se constituído como 

importante meio de divulgação acadêmica e científica, pelo 

qual, alunos e professores podem se informar e se atualizar em 

relação à Química ou qualquer outra área do conhecimento. Pela 

rede é possível a troca de informações sobre projetos e muitas 

outras atividades desenvolvidas entre pesquisadores, alunos e 

professores de várias escolas, em diferentes cidades, regiões e 

países (...) (BENITE; BENITE, 2008, p. 324 e 325). 

No Brasil, segundo Nascimento (2007), a informática educativa é realidade 

desde o final da década de 1960. Assim, as primeiras ações dessa natureza ocorreram na 

área acadêmica compreendendo a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o 

Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES) e o Centro Latino 

Americano de Tecnologia Educacional (CLATES) e a Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) que introduziram a utilização de um software de simulação no 

ensino de Química. Mas foi a partir de 1975 que começaram as iniciativas direcionadas 

para o ensino médio. Segundo Erailson (2016), na Universidade de Campinas 

(Unicamp) as relações com cientistas e pesquisadores do Massachussets Institute of 

Technology (MIT) inspiraram o uso de computadores na educação e no final da década 

de 1970 o projeto começou a envolver crianças. No início da década de 1980, o 

Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) da UFRGS começa um estudo de como 

utilizar computadores para auxiliar na redução de dificuldades de aprendizagem das 

crianças de escolas públicas. De acordo com Cetic (2016, p. 26) [...] “foi aprovado o 

Projeto Brasileiro de Informática na Educação (Educom) para a implantação 

experimental de centros-piloto em universidades, envolvendo ações integradas com 

escolas públicas, particularmente as de Ensino Médio”. 

Em 1987, na Universidade de Brasília (UnB), ocorreu o I Seminário Nacional de 

Informática, importante evento que contou com a participação de especialistas nacionais 

e estrangeiros atuantes no processo educacional. Um dos resultados desse seminário foi 

a recomendação de que a utilização do computador como um instrumento para auxiliar 

do processo de ensino aprendizagem (CETIC, 2016, p. 26). 

Conforme CETIC (2016, p. 27), em 1989, foi criado o Programa Nacional de 

Informática na Educação (PRONINFE) que tinha como objetivos: 
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I - apoiar o desenvolvimento e a utilização de tecnologias 

de informática nas áreas de ensino de 1° e 2° e de educação 

especial;  

II - fomentar o desenvolvimento de infraestrutura de 

suporte junto aos diversos sistemas de ensino do país;  

III - promover e incentivar a capacitação de recursos 

humanos no domínio da tecnologia de informática educativa;  

IV - estimular estudos e pesquisas de aplicação da 

informática no processo de ensino-aprendizagem e disseminar 

os resultados junto aos sistemas de ensino, contribuindo para a 

melhoria de sua qualidade, a democratização de oportunidades e 

a consequentes transformações sociais, políticas e culturais na 

sociedade brasileira;  

V - acompanhar e avaliar planos, programas e projetos 

voltados para o uso do computador nos processos educacionais. 

(BRASIL, 1991, p. 26) 

 

Em 27 de maio de 1996 com o propósito de estimular a utilização das 

Tecnologias da Informação e Comunicação, TIC, na educação e ter como função o 

desenvolvimento de cursos à distância, criou-se a Secretaria de Educação a Distância – 

SEED, do MEC. 

Essa secretaria desenvolveu diversos programas e ações 

importantes para a inserção de tecnologias no cotidiano escolar e 

para a formação inicial e continuada de professores, tais como: 

Domínio Público – biblioteca virtual; DVD Escola; E-ProInfo; 

E-Tec Brasil; Programa Banda Larga nas Escolas; Proinfantil; 

ProInfo; ProInfo Integrado; TV Escola; Sistema Universidade 

Aberta do Brasil; Banco Internacional de Objetos Educacionais; 

Portal do Professor; Programa Um Computador por Aluno – 

Prouca; Projetor Proinfo. (GOMES, 2013, p. 14) 

Em 1997 foi criado o Programa Nacional de Informática (ProInfo), na Secretaria 

de Educação a Distância (SEED), do Ministério da Educação (MEC). A finalidade do 

ProInfo era o estímulo do uso da tecnologia como ferramenta de aperfeiçoamento do 

ensino objetivando a instalação de laboratórios de informática nas escolas públicas. No 

ano de 2007, passou a ser Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o ProInfo 

Integrado, que, além da distribuição de equipamentos e a promoção do uso pedagógico 

das TIC nas redes públicas de educação básica, oferecia ainda formação para o uso 

didático-pedagógico das tecnologias nas escolas, conteúdos e recursos multimídias por 

meio do Portal do professor, pela TV Escola e DVD escola, pelo Domínio Público e 

pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais.  Esse programa ainda está em vigor, 
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sob os cuidados da Secretaria de Educação Básica (SEB/MEC)
3
. As ações de inclusão 

digital dos governos municipais, estaduais e federal se somaram às de informatização 

escolar, beneficiando entidades públicas com computadores, conexão à internet de 

banda larga fixa ou sem fio, periféricos, ofertas de conteúdo e software. Com o 

desenvolvimento e difusão de conexão sem fio e de equipamentos móveis, o projeto 

federal “Um Computador por Aluno” (UCA), iniciado em 2007, no Gabinete da 

Presidência da República, foi implantado com o objetivo de intensificar a presença e uso 

das TIC nas escolas.   

Ainda no ano de 2007, o Ministério da Educação (MEC), em parceria com o 

Ministério das Ciências e Tecnologia (MCT) por meio do Edital
4
 publicado no Diário 

Oficial da União (Edital nº 01/2007 – MEC/MCT) com fornecimento de recursos pelos 

respectivos órgãos públicos e a concessão de um total de 75 milhões de reais, a serem 

distribuídos entre instituições de ensino dispostas a conduzirem o projeto em sua 

abrangência, estimulou a produção de conteúdo educacional tecnológico, originando o 

Projeto Conteúdos Educacionais Digitais Multimídia (CONDIGITAL).  

Ainda sobre o Edital nº 01/2007, o CONDIGITAL teve como objetivos 

incentivar a produção de conteúdos educacionais digitais multimídia – áudio, 

audiovisual e software - para o enriquecimento curricular dos alunos, aprimoramento, 

melhoria da prática e formação docente, promover as produções nas áreas das ciências e 

tecnologias, tornar disponíveis conteúdos, metodologias, materiais e práticas 

pedagógicas inovadoras no Ensino Médio brasileiro, de escolas públicas, nas disciplinas 

de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física e Biologia, enfatizando a 

criatividade, a experimentação, a tecnologia e a interdisciplinaridade.  

Esses materiais, objetos de aprendizagem (OA), ficariam disponíveis em dois 

repositórios de objetos de aprendizagem: no Banco Internacional de Objetos 

Educacionais e no Portal do Professor. Nesses repositórios, tanto o aluno como o 

professor, tinham acesso a um banco em que eram organizados e classificados OA de 

diversas disciplinas. 

                                            
3
Informações nos sites <http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-

educacional-proinfo> e <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13156:proinfo-

integrado>. Acesso em 05/08/2019. 

 
4
Edital disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/Editais/edital_mct_seed.pdf>. Acesso 

em 07/08/2019. 

http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo
http://www.fnde.gov.br/programas/programa-nacional-de-tecnologia-educacional-proinfo
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13156:proinfo-integrado
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=13156:proinfo-integrado
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/Editais/edital_mct_seed.pdf
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Os softwares educacionais deveriam possuir as seguintes características 

(BRASIL, 2007, p. 13). 

Requisitos pedagógicos das animações/simulações  

Em relação ao conteúdo, os produtos deverão:  

•Primar pela conexão com o mundo real e pelo incentivo à 

experimentação e observação de fenômenos;  

•Oferecer alto grau de interatividade para o aluno, permitindo que ele 

possa interferir ativamente na resolução de problemas;  

•Apresentar um conteúdo contextualizado e coerente com os objetivos 

pedagógicos específicos da área e nível de ensino;  

•Ser didaticamente bem estruturados, explorando a interatividade 

proporcionada por ambientes hipermídia, de modo a incentivar o aluno a 

construir conhecimento;  

•Estar vinculado ao contexto sócio educacional brasileiro;  

•Ter combinação adequada e balanceada de textos, vídeos e imagens;  

•Apresentar feedback e dicas que ajudem o aluno no processo de 

aprendizagem;  

•Apresentar linguagem adequada ao nível de ensino proposto;  

•Estar identificados por área de conhecimento e nível de escolaridade;  

•Possuir facilidades que proporcionem acessibilidade aos portadores 

de deficiência física visual e auditiva.  

•Apresentar um guia de orientações ao professor com informações 

sobre o uso pedagógico do recurso produzido e enriquecido com outras 

experiências práticas.  

Requisitos técnicos das animações/simulações (software educativo)  

Os produtos deverão atender às seguintes especificações técnicas:  

•Ter originalidade, com soluções que instiguem e agucem a 

curiosidade;  

•Ser desenvolvidas em Língua Portuguesa;  

•Conter organização e estética satisfatórias, compatíveis com o 

propósito educacional;  

•Apresentar facilidades de uso, possibilitando acesso intuitivo por 

parte de professores e alunos não familiarizados com o manuseio do 

computador;  

•Apresentar interface e navegação adequadas para compreensão do 

conteúdo; •Apresentar fácil funcionamento e execução na web;  

•A soma de todos os componentes do recurso deverá ter o tamanho de, 

no máximo, 4 Mb;  

•Ser gerados para acesso via web, multiplataforma;  
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•Não conter arquivos executáveis;  

•Quando houver inserção de traduções/adaptações de materiais de 

domínio público produzidos no exterior, esta deverá seguir os mesmos 

padrões definidos para produtos originais, descritos neste edital (requisitos 

pedagógicos e técnicos).  

•Respeitar a Lei de Direitos Autorais, no caso de uso de materiais de 

terceiros, e adequar-se à legislação relativa à produção de software. 

 

Para a Química, em resposta ao edital, três universidades foram selecionadas 

para produzir material didático. Caberia a cada uma delas, de modo independente, 

desenvolver recursos de mídias e softwares que despertassem a atenção e permitissem 

aos estudantes entender o significado da disciplina em situações do cotidiano e de forma 

criativa. Ao final, o material desenvolvido por cada universidade seria analisado e 

validado por outra dentre essas três. 

Os projetos desenvolvidos pelas instituições tiveram inicialmente um prazo de 

dezoito meses para realização e desenvolvimento de todo o trabalho, cada uma 

utilizando os recursos financeiros a que tiveram direito da melhor forma possível e 

obtendo uma constante assistência dos Ministérios responsáveis. O prazo para a 

finalização dos trabalhos de mídias, vídeos e softwares sofreu algumas prorrogações e 

foi concluído no primeiro semestre de 2011, mas os materiais ainda estão disponíveis 

nos endereços eletrônicos de cada uma das instituições participantes e acessados com 

frequência.  
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Tabela 1 - Instituições selecionadas do Projeto CONDIGITAL na área de Química 

e seus respectivos trabalhos e endereços eletrônicos. 

Instituição Projeto Acesso 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de Rio 

de Janeiro 

(PUC-Rio) 

Conteúdos 

Digitais – Química. 

http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal/ 

Universidade 

Federal 

Fluminense 

(UFF) 

A Química nossa de 

cada dia. 

http://www.mestradoensinociencias.uff.br/index.php/

producao-academica-docente/demais-

publicacoes/midias 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

(UFSM) 

A viagem de Kemi. http://coral.ufsm.br/arco/sitenovo/?p=1698 

 

 

2.1 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro5
 

 

 Em 1940 inicia-se a trajetória da PUC – Rio com a fundação das Faculdades 

Católicas. Os primeiros cursos, Direito e Filosofia, tiveram suas atividades iniciadas em 

março de 1941. O decreto que autorizou o funcionamento das Faculdades Católicas foi 

publicado em 30 de outubro de 1940, pelo então presidente Getúlio Vargas, em resposta 

a solidariedade de Dom Sebastião Leme, paladino de uma universidade católica. Dom 

Leme evitou manifestações do clero que colocassem em risco as relações entre Estado e 

                                            
5
 Fonte http://www.puc-rio.br/sobrepuc/historia/ e 

https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/sebastiao_leme. Acesso em 01/03/2020. 

 

http://www.puc-rio.br/sobrepuc/historia/
https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/biografias/sebastiao_leme.%20%20acesso%20em%2001/03/2020
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Igreja, após a instauração da ditadura do Estado Novo, em novembro de 1937. Em 15 de 

janeiro de 1946, um ano antes de se tornar PUC-Rio, as Faculdades se juntam à Escola 

de Serviço Social, formando a primeira Universidade Católica do Brasil. Em 20 de 

janeiro do ano seguinte, por um Decreto da Congregação dos Seminários, a 

Universidade recebeu o título de Pontifícia, localizada no bairro da Gávea, no município 

do Rio de Janeiro. A PUC Rio possui outras unidades nos bairros do Centro, Botafogo e 

Barra da Tijuca e no município de Duque de Caxias, na Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro. 

Atualmente conta um total de 1000 docentes, de 17900 alunos, sendo 10400 

alunos de graduação e 7400 alunos de pós-graduação que estão distribuídos em 49 

cursos de graduação e 29 cursos de pós-graduação, respectivamente. Também são 

oferecidos cursos EAD (Ensino a Distância) pelo Centro de Especialização e Extensão 

da PUC Rio (CEE PUC Rio). 

 

2.1.2 Projeto Conteúdos Digitais - Química 

 

Um dos principais objetivos do Ministério da Educação é a promoção da 

educação básica de qualidade para todos os brasileiros, porque, ao melhorar a qualidade 

da educação pública, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil pode ser 

garantido. Isso inevitavelmente passa pela formação dos professores (Roque, Pedrosa, 

Campos, 2009).  

Esta seção tem como objetivo descrever e analisar os produtos educacionais 

elaborados a partir de uma chamada pública do MEC/MCT para a produção de objetos 

de aprendizagem em diferentes mídias e que foi realizado pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ). Dentre os professores que atuaram no 

desenvolvimento do Projeto Condigital pela PUC-RJ destaca se o trabalho do professor 

José Guerchon. Segundo Ricardo Aucélio
6
, professor do Departamento de Química da 

PUC-RJ, compartilhou um momento inesquecível com o amigo José Guerchon e 

expressou sua admiração pela atitude sempre positiva do mestre em ensinar e trabalhar: 

“Ele sempre achava uma maneira diplomática de fazer as coisas funcionarem e é por 

isso que ele foi tão importante no funcionamento e no sucesso do Condigital. Ele fazia 

as pessoas se unirem, era um cara incrível”. 

                                            
6 http://nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/perfil/saudade/jose-guerchon-1946-2016. Acesso em 

01/03/2020. 

http://nucleodememoria.vrac.puc-rio.br/perfil/saudade/jose-guerchon-1946-2016
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Foi feito um estudo exploratório dos objetos de aprendizagem disponíveis 

durante o período de pesquisa para a realização do trabalho, no Portal do Projeto 

Condigital - PUC-Rio (figura 1) no endereço http://web.ccead.puc-

rio.br/condigital/portal Sua tela inicial proporciona a possibilidade exploratória das 

produções midiáticas da PUC Rio como um recurso didático inovador, na época, que 

poderia auxiliar no alcance dos objetivos pretendidos nas aulas.  

Figura 2 – Página inicial do Portal do Projeto Condigital - PUC-Rio 

 

Fonte: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal 

No Guia do Professor (figura 2) a informação está disponível de forma que o 

professor explore as possibilidades através dos links, indicando todas as possibilidades 

de uso e assim acendendo a sua atenção. O principal objetivo do guia é propiciar 

diretrizes que auxiliem a fazer pleno uso de diferentes mídias nas atividades de ensino 

aprendizagem. 

Figura 3 – Guia do Professor 

 

Fonte: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal 

http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal
http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/portal
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Entre as produções disponíveis em vídeo, destacamos temas criativos como “Aí 

tem Química” que dispunha do episódio “Reações Químicas” (figura 3), favorecendo os 

conteúdos e a profundidade necessária aos objetivos das aulas. Em Dionysio et al (2015, 

p. 77) encontramos informações mais detalhadas, pois os autores desse artigo 

participaram de maneira efetiva na concepção desse projeto. Assim sendo, no seriado 

“Aí tem Química” era apresentado um grêmio composto por três estudantes que 

possuíam uma página na internet e sempre a provinham de informações sobre Química. 

Esse seriado era composto por 22 episódios. Em outro seriado “Tudo se transforma” era 

composto por 34 vídeos onde os temas eram apresentados por meio de chamadas 

integrando muitas imagens permitindo assim várias interpretações combinadas com 

sons e animações. O seriado “A Química do fazer” retrata a Química na perspectiva 

prática em 12 episódios que mostram como são feitos alguns produtos industrializados. 

“É tempo de Química” é no formato de um programa de televisão onde há uma 

competição entre duas duplas que precisam encontrar explicações científicas para 

resolver, elucidar problemas em Química e é composto por 31 episódios em 11 temas. 

Em “Vocação Química” o objetivo é a apresentação de cientistas químicos que têm 

atuação nas mais diversas áreas e numa perspectiva diferente. Numa linguagem 

acessível, os oito entrevistados contam histórias da carreira e de que forma a Química 

está presente nas suas vidas. E finalizando, “Conversa periódica” é apresentado no 

formato de um talk show onde um apresentador e entrevistados tratarão de assunto 

através de um bate papo. Nesse seriado, composto por 25 episódios, é apresentado além 

das entrevistas, experimentos, simulações e pequenos vídeos.  

Roque, Pedrosa, Campos (2009, p. 4) mostram a importância do audiovisual 

para o ensino de Química; 

A mídia audiovisual destaca-se, no conjunto das mídias educacionais, 

pela forma de comunicação que contempla. Além de permitir a representação 

visual e sonora de cenas cotidianas, onde estejam presentes personagens e 

ambientes próximos aos jovens, o vídeo possibilita a apresentação gráfica de 

fórmulas, equações, e diferentes símbolos, linguagens e representações usuais 

na Química. Deste modo, pode apresentar temas mais complexos, 

demonstrações e o detalhamento de fenômenos de difícil observação. 
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Figura 4 – Página das produções audiovisuais 

 

Fonte: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video 

A Produção de Áudio do Projeto Condigital (figura 4) está dividida em 11 

programas que abrangem 72 objetos educacionais com cerca de 5 minutos de duração 

cada. Na forma de almanaque, retratavam os conteúdos de Química de forma 

contextualizada e com uma linguagem atraente para o ouvinte. Os programas eram 

“Rádio 88 Notícias”, “Fórmula do Sucesso”, “Ligação TV”, “Você Sabia”, “Além da 

Fama”, “Quem sabe, sabe!”, “Perito Berílio”, “Festival Musical de Química”, “Duelo 

dos Elementos” e “Faça sua Parte!”.   

Segundo Dionysio e Araújo-Neto (2012a), citado por Dionysio et al (2015, p. 

76), os objetos de áudio têm as características de escuta, identificação e compreensão, 

permitindo diferentes níveis de interação entre os ouvintes. Esse nível pode ser usado 

em várias intervenções de ensino, de acordo com as intenções dos professores.  

Figura 5 – Página da produção de áudio 

 

Fonte: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video 
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Na figura 5, tem-se a página do “Museu Virtual”, que tinha como objetivo 

apresentar materiais complementares às diferentes mídias desenvolvidas pelo projeto e a 

da “Sala Virtual de Leitura” que procurava apresentar os textos elaborados em 

diferentes mídias e um recurso onde o professor poderá encontrar o referencial teórico e 

uma leitura sobre os temas desenvolvidos no projeto.   

Em Dionysio et al (2015, p. 78) encontramos o  conteúdo do Museu Virtual. Lá 

são encontrados quatro links: Curiosidade e Descobertas, Atividades e Desafios, Linha 

do tempo e Visualizações. Em Curiosidade e Descobertas tem se acesso a 15 temas de 

interesse popular. Atividades e Desafios, aqui os OA possuem caráter conteudista. 

Linha do tempo apresenta 32 cientistas de diferentes épocas e contextos. Em 

Visualizações são apresentadas 20 experimentos que podem nas diferentes mídias. 

Figura 6 – Página do Museu Virtual de Ciências e Sala Virtual de Leitura 

 

 

 

 

Fonte: http://web.ccead.puc-rio.br/condigital/video 

Roque, Pedrosa, Campos (2009, p. 7) afirmam que embora cada guia tenha 

características próprias, a proposição de uma estrutura comum que pode efetivamente 

integrar a coleção e configurar uma rede de diferentes mídias para ajudar professores e 

alunos a mesclar as informações apresentadas. 

Figura 7 – Estrutura do Projeto Condigital da PUC Rio 

 

Fonte: Roque, Pedrosa, Campos (2009). 
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No Projeto Condigital, foram desenvolvidos 268 objetos virtuais de 

aprendizagem (Dionysio et al, 2015, p. 79) que apresentam as mais diversas 

características e os diferentes níveis de interação com quem utiliza. 

2.2 Universidade Federal Fluminense
7
 

Em dezembro de 1960, através da Lei 3.848, foi fundada a Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFERJ) e resultou da integração das Escolas Federais de Farmácia, 

Odontologia e Direito, Medicina e Medicina Veterinária, reuniu também três estaduais, 

Enfermagem, Serviço Social, Engenharia, e outras duas particulares, Ciências 

Econômicas e Filosofia. Posteriormente federalizadas e incorporadas, pela Lei 4.831 de 

5 de novembro de 1965, passou a ser denominada Universidade Federal Fluminense 

(UFF), que está localizada no município de Niterói e também possui unidades 

acadêmicas em oito municípios do Estado do Rio de Janeiro. Além do ensino presencial 

são oferecidos cursos EAD (Ensino a Distância) espalhados em 28 municípios e em sua 

sede em Niterói com um total de 47.254 alunos. 

 

2.2.1 Projeto - A Química nossa de cada dia 

 

Tendo como ponto de partida o ano de 2007, começou no Núcleo de Pesquisa 

em Ensino de Química da Universidade Federal Fluminense um estudo que tinha como 

objetivo principal a criação de recursos multimídia de áudio, audiovisual e software 

objetivando o auxílio a professora e ao professor da escola básica a ensinar conteúdos 

de modo articulado ao dia a dia do aluno. Com este propósito, foi produzido o vídeo “A 

Química na cozinha” com recursos do Projeto Condigital, apoiado pelo MEC/MCT.  

Esse tema “A Química na cozinha” serviu como uma conexão entre o conteúdo 

químico que se pretendia ensinar e os conhecimentos prévios que o aluno conseguiu no 

decorrer da vida, desabrochando desta relação um estímulo para a aprendizagem, pois 

de acordo com Paulo Freire, o respeito ao conhecimento prévio que o aluno possui é de 

fundamental importância para que se possa propor e nunca impor o que e como será 

desenvolvido o trabalho em sala de aula. 

                                            
7
 Fonte http://www.uff.br/?q=apresentacao e http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0. Acesso em 

01/03/2020. 

 

http://www.uff.br/?q=apresentacao
http://www.uff.br/?q=uff-em-numeros-0
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Figura 8 – Cena do vídeo “A Química na cozinha” do Projeto Condigital 

 

Fonte: https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/2099/2075 

 

O chefe Tiossulfato, um cozinheiro bem humorado, ensina através de uma 

abordagem alegre, lúdica e abrangente que diversas situações corriqueiras cotidianas de 

uma cozinha são resolvidas com base em princípios da Química, incentivando uma 

associação com os conteúdos de sala de aula.  

Além do vídeo, também foi confeccionado um guia do professor com a 

finalidade de orientar e fornecer materiais e informações relevantes para o planejamento 

das aulas pelo professor. Com o propósito principal da aproximação do ensino de 

Química, foi feita a seleção do tema do vídeo com a contextualização voltada para a 

realidade de qualquer discente, que é a cozinha.  

 

2.3 Universidade Federal de Santa Maria
8
 

 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é uma instituição de ensino 

pública, gratuita, especializada em educação superior, ligada ao Governo Federal por 

meio do Ministério da Educação e fica localizada na cidade de Santa Maria, no Estado 

do Rio Grande do Sul. A Universidade Federal de Santa Maria nasceu com a 

Universidade de Santa Maria, criada em 1960, tendo como base a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras Imaculada Conceição, da Escola de Enfermagem Nossa 

Senhora Medianeira, das Faculdades de Direito, de Ciências Políticas e Econômicas e 

da Faculdade de Farmácia. Primeira instituição de ensino superior a instalar-se fora da 

capital, Porto Alegre, a UFSM expandiu a sua atuação para os estados de Rondônia e 

Roraima, e também no interior do Rio Grande do Sul, com participação direta na 

                                            
8 (Fonte https://www.educamaisbrasil.com.br/ufsm. Acesso em 01/02/2020) 

https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/2099/2075
https://www.educamaisbrasil.com.br/ufsm
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instalação da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). A universidade 

atualmente oferece mais de 112 cursos de graduação atualmente, entre modalidades 

presenciais e a distância, além de mais de 100 cursos de pós-graduação – entre 

mestrados, mestrados profissionais, doutorados e especializações. A instituição tem 

aproximadamente 30 mil alunos em cursos permanentes que vão desde a educação 

básica até a pós-graduação.  

2.3.1 Projeto - A viagem de Kemi
9
 

Como parte integrante do Projeto Condigital, do Ministério da Educação e do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, foi criada uma série no ano de 2011 que tinha como 

propósito a produção de mídias eletrônicas que ajudassem de material de apoio para as 

disciplinas de ensino médio. Foi desenvolvido um total de 306 produções para cada 

matéria, dividida de forma igual entre áudios, vídeos e jogos eletrônicos, cujo maior 

desafio era traduzir o conteúdo de Química para um formato simples, agradável e 

divertido, tendo a responsabilidade de não divergir de nenhum conceito. Assim sendo, 

na procura por um melhor ensino de Química, pela sua desmistificação foi criada a série 

A viagem de Kemi. 

 

Figura 9 – Página inicial do Portal do Projeto Condigital - UFSM 

 

Fonte: https://www.educamaisbrasil.com.br/ufsm 

 

Inicialmente a proposta apresentada aos desenvolvedores dos materiais era que, 

elas fossem reunidas em um kit a ser entregue às escolas de todo o país, ao fim das 

produções de cada uma das disciplinas, o que não ocorreu. A TV Campus, canal 

universitário da UFSM, no início de 2014 tomou conhecimento dos vídeos e decidiu 

que o conteúdo faria parte de sua programação e que os vídeos seriam exibidos 

semanalmente. 

                                            
9 (Fonte https://www.ufsm.br/midias/arco/proxima-parada-o-mundo-da-quimica/. Acesso em 13/02/2020) 

https://www.educamaisbrasil.com.br/ufsm
https://www.ufsm.br/midias/arco/proxima-parada-o-mundo-da-quimica/
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No capítulo seguinte faremos uma revisão da literatura, dos principais artigos, 

estudos e pesquisa mais recentes, juntamente com uma fundamentação teórica sobre os 

trabalhos desenvolvidos por pesquisadores sobre as TIC. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA E FUNDAMENTAÇÃO 

TEÓRICA 

 

Buscamos, ao iniciar nossa pesquisa, realizar um breve levantamento de artigos 

que proporcionassem um conhecimento maior e mais profundo sobre o tema em estudo, 

possibilitando assim a identificação, definição e justificativa da importância do objeto 

de estudo, além das tendências, perspectivas e dos problemas da área de estudo 

(CARDOSO; ALARCÃO; CELORICO, 2010).  

Como veremos ao longo deste capítulo, foi possível observar que existe uma 

preocupação com uso das TIC por parte da escola, dos professores e dos alunos, como 

forma de potencializar o ensino e a aprendizagem de Química. Também notamos que há 

necessidade de maior divulgação de trabalhos sobre o tema, para que seja possível 

efetivar benefícios com a utilização dessas ideias e, também, incentivar futuras 

aplicações práticas. 

Ao analisarmos a literatura que se dedica ao ensino de Química, encontramos 

diversos trabalhos que destacam as possibilidades de ensino dos conceitos de Química, 

oferecidas pela evolução das tecnologias disponíveis. Reis, Leite e Leão (2017), 

destacam que é importante perceber a necessidade da escola na apropriação das 

tecnologias da informação e comunicação, integrando-as ao processo de ensino e 

aprendizagem através dos alunos e professores, reforçando seu compromisso na 

formação de cidadãos conscientes do seu papel transformador. Nesse estudo – 

“Apropriação das Tecnologias da Informação e Comunicação no ensino de Ciências: 

uma revisão sistemática na última década (2007-2016)” os autores têm como propósito 

analisar as pesquisas envolvendo as Tecnologias da Informação e Comunicação no 

ensino de Ciências e Química, inclusive. Esses autores realizaram uma revisão 

sistemática em 11 revistas da área de ensino no período de 2007 a 2016. Foram 

investigados artigos a partir de três critérios pré-estabelecidos, a intenção em analisar as 

estratégias de uso das TIC, as contribuições e limitações do uso das TIC e o interesse na 

aplicação/utilização das TIC. A análise mostra que dos 291 artigos analisados, 47% são 

direcionados para a utilização de algum material suportado pelas TIC, sem a 

preocupação de quem, o professor, irá utilizar ou como, qual a estratégia e como será 

essa utilização. Além disso, a preocupação em torno das estratégias de uso das TIC, 

21%, é pouca em relação às pesquisas de utilização e ou aplicação. No trabalho é 
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destacado o papel fundamental que o professor tem na utilização das tecnologias e, se 

esse uso for feito de modo despreocupado e simplista, não trará grandes mudanças. 

Ainda foi identificada a necessidade de pesquisas voltadas à análise das estratégias para 

o uso adequado dessas tecnologias. 

Em outro estudo – “TIC no Ensino de Química: um recorte do “Estado da Arte”” 

(Locatelli, Zoch e Trentin 2015) é apresentado uma análise de resumos e artigos 

completos, procurando identificar aqueles relacionados com as TIC no ensino de 

Química, apresentados nas Reuniões Anuais da Sociedade Brasileira de Química 

(RASBQ) e Encontros de Debates Sobre o Ensino de Química (EDEQ) no período de 

2009 a 2014. De acordo com a análise, observou-se um número expressivo de trabalhos 

que envolvem propostas para o ensino de Química, totalizando 54%, tendo maior 

abordagem os trabalhos envolvendo objetos de aprendizagem. Por mais que a utilização 

de TIC possa ser uma alternativa, a experimentação constatou-se haver uma pequena 

quantidade de pesquisas ou trabalhos envolvendo essa temática das atividades 

experimentais, as quais totalizaram apenas 9% dos trabalhos analisados. É enfatizada a 

ampliação da divulgação de pesquisas que caracterizam a utilização das TIC no ensino 

de Química. 

No estudo – “Professor: sua formação e sua função como mediador diante das 

novas tecnologias no processo ensino–aprendizagem” (Silva e Ferreira 2016) são 

apresentadas informações sobre a formação do professor em nível universitário, o seu 

papel mediador diante das novas ferramentas de ensino, o uso das TIC e o processo 

ensino-aprendizagem. É destacado o papel do professor como incentivador do 

pensamento crítico, orientador de seus alunos para o conhecimento, a possibilidade de 

um aprendizado mais significativo e que a sua formação deve capacitá-lo para o 

manuseio das novas possibilidades de ensino-aprendizagem.  

Posteriormente, realizamos um levantamento à Biblioteca Digital Brasileira de 

Teses e Dissertações (BDTD) utilizando as palavras-chave nos campos de busca 

“ensino de Química” e “TIC”, “ensino e aprendizagem” e “tecnologia” no intervalo de 

tempo de 2015 a 2017. Foram encontrados 416 resultados e a partir da leitura dos 

títulos, resumos e conclusões, chegou-se a seis pesquisas que tratam mais 

especificamente do ensino de Química e a utilização de algum tipo de tecnologia como 

recurso. 

A dissertação de Silva (2017) tem como objetivo o estudo de mapear e a 

discussão da produção acadêmica no campo do conhecimento científico sobre as 
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tecnologias digitais no ensino de Química de janeiro de 2012 a janeiro de 2017 e assim 

descrever quais ferramentas e dimensões tem destaque em maior e menor grau em 

diferentes épocas e lugares. A principal ideia desse estudo é a de que trabalhos 

produzidos ao longo dos anos não fiquem restritos às prateleiras das bibliotecas das 

universidades e necessitam ser divulgados à sociedade para que essa tenha a 

oportunidade não somente usufruir os mesmos como fonte de referência, mas que 

sirvam como referência para pesquisadores na área de tecnologias digitais aplicadas ao 

ensino de Química. 

Nas dissertações de Borges (2016), Pinto (2016) e Oliveira (2015) apontam que 

a utilização das TIC é uma demanda da sociedade atual, cada vez mais presente no 

ambiente escolar e a escola não pode desconsiderar o seu uso didático na busca da 

missão de educar. O estudo de Borges (2016) teve como objetivo identificar as 

potencialidades do uso de um ambiente virtual de aprendizagem no ensino de Química, 

para a formação básica. Os resultados foram inconclusivos com relação à utilização ao 

rendimento da melhoria da aprendizagem. Em Pinto (2016) a pesquisa envolveu o 

estudo das tecnologias móveis, em especial os tablets, pois em Sergipe, ano de 2013, foi 

implantado o Projeto Tablets Educacionais com o objetivo de proporcionar aos 

professores e alunos condições de acesso a tecnologias e à internet para auxiliar a 

aprendizagem dos alunos. No Trabalho de Oliveira (2015) foi proposta uma 

investigação sobre a elaboração, a aplicação de recursos de multimídias e a influência 

dos mesmos para potencializar as ações do docente de Química, minimizando as 

lacunas do ensino tradicional que não aproxima os alunos da ciência pelo seu caráter 

abstrato. 

As dissertações de Vanz (2017), Dias (2016) e Priolli (2015) procuram 

investigar se o uso das tecnologias em aula favorece a aprendizagem e a motivação dos 

alunos para o estudo da Química, que é vista como uma disciplina desinteressante. Em 

Vanz (2017) foi estudado a atividade orientada para a pesquisa em que parte, ou toda, a 

informação com que os alunos interagem provém de recursos na internet, opcionalmente 

suplementados por videoconferência, para o ensino de radioatividade. Em Dias (2016) 

foi desenvolvida uma sequência didática em um ambiente virtual dentro de uma 

temática e aplicados questionários e uma avaliação. Em Priolli (2115) as aulas 

presenciais com recursos multimídias, software de simulação de moléculas, software de 

simulação de experimentos e vídeos, foram desenvolvidas com alunos do Ensino Médio 

e uma licenciada em química, com o propósito de incentivar futuros professores ao uso 



53 
 

de recursos multimídias como uma possibilidade. Os resultados das pesquisas indicaram 

algumas contribuições dos recursos multimídias assim como algumas dificuldades.  

Uma busca em livros e artigos, que tratassem especificamente sobre 

aprendizagem, também forneceu importantes elementos para o presente trabalho. De 

acordo com Leite (2015) e Lima (2015, p. 388), uma das habilidades do professor de 

Química que favorecem a aprendizagem de seus alunos é saber ajustar as várias técnicas 

para revelar aos seus alunos como a ciência se constrói e como se relacionam os seus 

conceitos. Isso requer que o professor esteja preparado para a utilização das técnicas que 

incluam as tecnologias e mediando determinado conhecimento favorecendo aquele que 

aprende o conteúdo de Química. 

Outro ponto que deve ser esclarecido é a diferença entre ensino e aprendizagem, 

que estão relacionados, mas são fenômenos diferentes. Para ensinar é preciso que o 

professor tenha conhecimento de como ocorre a aprendizagem, como os diferentes 

estudantes aprendem e as circunstâncias para uma aprendizagem significativa. A 

aprendizagem, que Braathen (2012) trata como a construção do conhecimento, é 

realizada pelo aluno e não é causa direta do ensino do professor. A finalidade do ensino 

é facilitar e ajudar os alunos na aprendizagem de áreas específicas do conhecimento, 

como por exemplo, Física, Matemática ou Química. 

Para melhor compreensão do comportamento do aluno e do uso das tecnologias 

no ensino, reunimos o posicionamento de alguns dos autores estudados no 

desenvolvimento dessa pesquisa, sobre a contribuição de teorias de aprendizagem. 

Pesquisadores como Coll e Monereo (2010), Moran (2000), Lima (2013), Leite (2015), 

Pauletti e Catelli (2013) e Dias (2016) que se dedicam ao estudo das TIC no ambiente 

escolar, cada vez mais presente, à necessidade de considerar seu uso diário buscando 

cumprir sua missão de educar e, assim, assumindo um papel que vai além da simples 

transmissão de conteúdos.  

Scheller, Viali e Lahm (2014, p. 3), analisaram de forma reflexiva três teorias de 

aprendizagem na era digital e verificaram “a aprendizagem deve ocorrer formal e 

informalmente por meio de conexões estabelecidas nas redes em que o estudante 

motivado, constantemente, estabelece relações com o que é potencialmente 

significativo”. Acerca do cognitivismo de Ausubel, esses autores destacam que o 

conhecimento prévio servirá como base para ampliar o conhecimento, pois “o sujeito 

constrói novos conhecimentos a partir do seu conhecimento prévio, por meio de elos 

denominados pontes cognitivas”.  
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De acordo Moreira (1999, p. 12), “uma teoria é uma tentativa humana de 

sistematizar uma área do conhecimento, uma maneira particular de ver as coisas, de 

explicar e prever observações, de resolver comportamento” e em Leite (2015, p. 94) 

encontramos uma definição de aprendizagem com um viés químico, como um processo 

pelo qual as competências, habilidades, conhecimentos, comportamentos ou valores são 

adquiridos ou modificados como resultado de estudo, experiência, formação, raciocínio 

e observação. Assim, a teoria da aprendizagem é o estudo que pretende investigar, 

sistematizar e propor soluções relacionadas ao campo do aprendizado.  

Segundo Moreira (1999), a aprendizagem significativa, que é a essência central 

da teoria de Ausubel, só aconteceria quando uma nova informação criasse elo com o 

conhecimento prévio (subsunçor) em sua estrutura cognitiva. Ele esclarece “a palavra 

“subsunçor” não existe em Português; trata-se de uma tentativa de aportuguesar a 

palavra inglesa “subsumer”. Seria mais ou menos equivalente a inseridor, facilitador ou 

subordinador” (MOREIRA, 1999, p. 153). 

Mas quando ocorreria a aprendizagem significativa? De acordo com Braathen 

(2012, p. 78) “todo conhecimento é uma mistura de composição variável (para usar uma 

analogia da área de Química) entre conhecimentos mecânicos (que fazem pouco 

sentido) e significativos (que fazem todo sentido)”. Além do mais, segundo o autor, é 

perfeitamente possível ocorrer aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa em 

um mesmo momento de aprendizagem em sala de aula. Há uma frase de Ausubel citada 

por Braathen (2012, p. 80) “se eu pudesse reduzir toda a psicologia educacional a uma 

só frase, eu diria isto: o fator mais importante envolvendo aprendizagem é o que o 

estudante já sabe”.  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2016), de acordo com a 

Sociedade Brasileira de Proteção à Ciência (SBPC), originada numa medida provisória 

e aprovada rapidamente, desprezou esforços em andamento no meio político. Como 

resultado foi instituído um Ensino Médio diversificado e integral, sem que tenha sido 

realizado um debate com a sociedade brasileira. A BNCC é um documento que 

estabelece conhecimentos, competências e habilidades que se espera que todos os 

estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Seu principal objetivo é 

proporcionar aos discentes o contato com processos, prática e procedimentos da 

investigação científica para que os mesmos tenham a competência de interferir na 

sociedade. Ainda nesse documento, competência tem como definição a mobilização de 

conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas, cognitivas e sócias 
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emocionais) atitudes e valores para resolver demandas complexas do cotidiano, da 

cidadania e do mundo do trabalho. Na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias 

– integradas por Biologia, Física e Química – a BNCC tem como competências para o 

ensino médio as análises dos fenômenos naturais e processos tecnológicos, das 

situações problema, avaliação das aplicações do conhecimento científico e tecnológico e 

suas implicações no mundo com a utilização de procedimentos e linguagens próprios 

das Ciências da Natureza. Na questão da cidadania, a meta é a construção da 

consciência pessoal, do respeito às normas que associam os interesses individuais e os 

projetos da sociedade, garantindo assim o respeito por experiências vividas das 

diferenças pessoais num ambiente de tolerância e respeito entre todos (BRASIL, 2016). 

Segundo Júnior e Cirino (2016, p. 4): 

Esta Ciência está intimamente ligada ao desenvolvimento 

industrial, econômico e ambiental da sociedade e isto sugere que 

ela deve ser mais bem vista e estudada para compreender sua 

vinculação com o cotidiano das pessoas, buscando a necessária 

articulação entre Ciência, aplicação tecnológica e sociedade. 

De acordo com Mortimer e Machado (2003), a Química possui, assim como 

outras ciências, particularidades em termos de conceitos, representações e linguagem.  

Ela serve como instrumento de formação humana possibilitando a observação, 

identificação e compreensão de fenômenos químicos do cotidiano, a construção do 

conhecimento científico e a leitura de mundo com o conjunto desse conhecimento, mas 

que trazem adversidades frequentes na instrução conceitual e essas dificuldades surgem 

quando são colocados diante das simbologias próprias e dos cálculos necessários para o 

desenvolvimento desta disciplina. 

Em Cardoso, Colinvaux (2000, p.401): 

O estudo da Química deve-se principalmente ao fato de 

possibilitar ao homem o desenvolvimento de uma visão crítica 

do mundo que o cerca, podendo analisar, compreender e utilizar 

esse conhecimento no cotidiano, tendo condições de perceber e 

interferir em situações que contribuem para a deterioração de 

sua qualidade de vida, como por exemplo, o impacto ambiental 

provocado pelos rejeitos industriais e domésticos que poluem o 

ar, a água e o solo. 

O estudo da Química é de extrema importância, pois através dos conhecimentos 

proporcionados, conseguiu-se a criação, a produção e a transformação de substâncias e 
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materiais, que originaram medicamentos, roupas, energia e assim promoveram uma 

melhor qualidade de vida para todo o planeta. De acordo com César Zucco
10

, da 

Sociedade Brasileira de Química, “a Ciência Química não é somente descoberta. É, 

também, e especialmente, criação e transformação”. Esta ciência, de fato, está em tudo, 

desde alimentos, roupas, materiais sintéticos, computadores, telefones celulares, baterias 

recarregáveis, no tratamento da água, do esgoto e até na conversão do lixo em energia. 

Através dos estudos das análises químicas das camadas de gelo nos Pólos Norte e Sul, 

por exemplo, é possível conhecer como era o clima nos medicamentos planeta nos 

séculos passados, como ele foi se transformando ao longo dos tempos e como foi 

modificado pela interferência da humanidade (BRASIL, 2002). 

A BNCC (BRASIL, 2016, p. 592) vai ao encontro do o que Cardoso e Colinvaux 

(2000) escreveram: 

Estudar Química no Ensino Médio ajuda o jovem a tornar-

se mais bem informado, mais preparado para argumentar, para 

posicionar-se frente a questões e situações sociais que envolvem 

conhecimentos da Química. As mudanças climáticas e o efeito 

estufa, o uso de feromônios como alternativa aos agrotóxicos no 

combate às pragas agrícolas, a necessidade de informações sobre 

a presença de transgênicos em rótulos de alimentos e os custos 

ambientais das minerações são apenas alguns exemplos de 

assuntos em que o conhecimento químico é vital para que o/a 

estudante possa posicionar-se e tomar decisões com consciência. 

Na atual conjuntura do ensino de Química no Brasil, devido aos vários 

obstáculos com que os alunos se deparam em aprender o conteúdo, ensino da Química é 

complicado, pois exige se a compreensão dos níveis macroscópico e microscópico, a 

utilização de um sistema de representações simbólicas, como fórmulas, equações, o que 

representa para muitos um novo idioma. Ainda são duradouras as práticas pedagógicas 

tradicionais e descontextualizadas, o que contribui para a desmotivação e as 

dificuldades dos estudantes. Crítico do ensino de Química na formação dos estudantes 

para a sociedade, Chassot (2007, p. 22) questiona também a forma mecânica de ensinar 

Ciências, sem reflexão da sua utilidade como conhecimento e para as necessidades 

locais, como se fossem produtos para um sistema. Um dos grandes problemas é 

estabelecer uma associação entre a forma de pensar, prática e imediata, própria do dia a 

dia, e as aspirações da Química na busca de um conhecimento estável e produtivo. Tal 

                                            
10 (http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422011000500001. Acesso em 

05/01/2020). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-40422011000500001
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associação é a motivação do aluno em empregar tempo e energia na obtenção de 

conhecimentos que modifiquem sua maneira de pensar para algo mais próximo da 

Ciência.  

Em Callegario, et al.(2015, p. 978);  

A Química tem sido frequentemente apresentada em sala 

de aula [...] de forma desarticulada e na resolução de exercícios 

repetitivos que reduzem a aprendizagem a um processo 

automatizado de memorização e não pela construção dos 

conhecimentos através das competências e habilidades 

adquiridas. 

Na prova Pisa, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes tradução de 

Programme for International Student Assessment, uma iniciativa da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), é uma avaliação comparada, onde 

são avaliados a capacidade em analisar textos e aplicar conceitos em três domínios – 

leitura, matemática e ciências – em todas as edições, aplicada de forma amostral a 

estudantes na faixa etária dos 15 anos e ocorre a cada três anos. O Brasil participa desde 

a sua primeira edição no ano de 2000.  

De acordo com OCDE, o objetivo da prova de ciências é estimar a habilidade na 

compreensão das metodologias e dos fenômenos científicos, além da interpretação das 

evidências científicas e conseguir conclusões a partir delas. De acordo com o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)
11

, ligado ao 

Ministério da Educação, na prova de 2018, menos da metade dos alunos brasileiros 

(45%) conseguiu alcançar o nível básico ou superior, o que significa que conseguem 

reconhecer a explicação correta para fenômenos científicos conhecidos e apenas 1% dos 

alunos brasileiros foi considerado proficiente em ciências. Portanto, a maioria dos 

alunos brasileiros está abaixo do nível básico, o que é alarmante. 

A fim de propor uma aprendizagem mais eficiente, Lima (2012, pp. 96-98) 

sugere modificações principalmente no ensino dessa Ciência na escola básica e nos 

cursos de Licenciatura em Química e enfatiza que para “tornar efetivo, o ensino de 

Química deve ser problematizador, desafiador e estimulador, de maneira que seu 

objetivo seja o de conduzir o estudante à construção do saber científico”.   

                                            
11

 http://portal.inep.gov.br/pisa. Acesso em 13/02/2020. 

 

http://portal.inep.gov.br/pisa
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Mas há uma mudança nesse cenário, pois Leite (2015, p.31) afirma que apesar 

de muitos professores continuarem utilizando as mesmas estratégias ditas tradicionais, 

pouco motivadoras e desafiadoras para os alunos, a evolução das tecnologias já oferece 

recursos pedagógicos que podem contribuir para despertar o interesse e o empenho dos 

estudantes na aprendizagem de conceitos científicos. “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). Mas o desafio está na conciliação desses recursos 

tecnológicos para se atingir um ensino de qualidade e em consequência diminuir a falta 

de interesse dos alunos nas aulas de Química. Assim, no ano de 2007, em uma iniciativa 

do Ministério da Educação
12

 em conjunto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, foi 

lançado o Projeto Condigital, voltado para a produção de conteúdos educacionais 

digitais multimídia, nas áreas das ciências e tecnologias, tendo como principais 

objetivos o apoio à produção de conteúdos digitais multimídias para o enriquecimento 

curricular voltado para o Ensino Médio, contribuição para a melhoria da formação 

docente, a disponibilização conteúdos, metodologias, materiais e práticas pedagógicas 

inovadoras com ênfase na criatividade, na experimentação e na interdisciplinaridade. A 

valorização da experiência individual e o tratamento dos conteúdos a partir da 

experiência de vida e cultura dos alunos também são considerados.  

A sociedade passa por transformações e estas ocorrem sob a influência das 

tecnologias da informação e da comunicação (TIC) que vão se associando a atividade 

escolar. De acordo com Leite (2015, p. 26), o conceito de tecnologia da informação e da 

comunicação (TIC) é utilizado para expressar o ponto de encontro entre a informática e 

as telecomunicações e assim agrupar recursos como a televisão, vídeo, rádio, internet, 

software, entre outras e todas essas tecnologias têm em comum uma comunicação à 

distância, o que facilita a propagação da informação. 

Em conformidade com Leite (2015, p.28) o uso das TIC facilita o interesse dos 

alunos pelos conteúdos, pois essas novas linguagens fazem parte do cotidiano dos 

alunos e das escolas, porém o professor tem que ter em mente que nem tudo que é 

tecnologicamente viável e pertinente em termos educacionais é realizável em todos os 

contextos educacionais. Portanto, não é o caso de utilizar simplesmente as TIC nos 

                                            
12 http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conteudosdigitais.pdf. Acesso em 13/05/2019 

http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/conteudosdigitais.pdf
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processos que permitem o aluno aprender melhor, mas como utilizar esses recursos e 

como promover a construção destes processos. 

O capítulo quatro tem como objetivo explicitar a metodologia aplicada neste 

trabalho com os professores participantes do Projeto Condigital. 
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4. METODOLOGIA 

“A Educação deve ser concebida para promover o triunfo da 

cooperação sobre a competição como destino natural do progresso 

humano.” (JOHN DEWEY). 

 

A pesquisa realizada, sob a abordagem qualitativa, pretende compreender como 

vem sendo percebido o papel das TIC no ensino de Química com base em um 

questionário para professores que participaram do Projeto Condigital. Segundo Gil 

(1999, p.26) a investigação científica depende de um “conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos” para que sejam atingidos seus objetivos, que são os métodos 

científicos. Portanto, para isso, como afirma Alves-Mazzoti (2000) não há um modelo 

único para se produzir conhecimentos confiáveis e sim modelos que são adequados ou 

inadequados ao que pretende pesquisar.   

De acordo com Chassot (2014, p. 77), o objetivo das pesquisas do ensino de 

ciências é a melhora da qualidade da educação, identificando, analisando e 

solucionando os diferentes problemas que a afetam:  

Os novos rumos para as investigações em Educação em 

Ciências implicaram que estas passassem a ser desenvolvidas segundo 

metodologias de pesquisa qualitativa, com ênfase em estudos de 

casos, em que observações em sala de aula, realização de entrevistas, 

elaboração de textos por parte dos alunos, passaram a ser os 

instrumentos mais frequentemente adotados para a coleta de dados.  

 

Para a execução da pesquisa, foi necessária uma série de planejamentos. De 

forma concisa, pode-se dizer que, normalmente, essa começou com a delimitação do 

tema e dos objetivos da pesquisa. Num primeiro momento pensou-se na realização de 

entrevistas, mas com as dificuldades na marcação de um local apropriado, com o 

deslocamento diante do caos urbano da cidade e com a dificuldade de tempo disponível 

dos entrevistados, concluiu-se que a melhor solução seria o envio de um questionário. 

Assim sendo foi elaborado um questionário com perguntas referentes aos professores 

que participaram do Projeto Condigital na área de Química, na plataforma Google, para 

coletar informações em uma quantidade suficiente para a realização da pesquisa.  

Segundo Moreira e Caleffe (2006, pp. 96 e 97), entre as vantagens do uso do 

questionário para o professor/pesquisador estão: o uso eficiente do tempo, o anonimato 

para o respondente do questionário, a possibilidade de uma alta taxa de retorno e as 

perguntas padronizadas. O uso eficiente do tempo, pois poderá ser preenchido no ritmo 

que os respondentes desejarem, o professor/pesquisador poderá esboçar em sua própria 
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casa e também reunir respostas e dados de um grande número de respondentes de uma 

só vez. Com relação ao anonimato, os questionários proporcionam essa possibilidade e 

também é bem capaz de se obter respostas francas e verdadeiras se forem mantidas 

anônimas. 

Por outro lado, os autores, estabelecem os limites no uso do questionário, como 

por exemplo: a) o dado coletado tende a descrição ao invés da explicação por que as 

coisas são da maneira que são; b) o dado pode ser superficial; c) o tempo necessário 

para elaborar o questionário e realizar um estudo-piloto é frequentemente subestimado, 

e dessa forma a utilidade do questionário pode ser reduzida em virtude de uma 

preparação inadequada. Não existe instrumento certo ou errado, simplesmente existem 

instrumentos melhores ou piores referente ao trabalho de pesquisa que deve ser 

realizado.  Outro ponto importante a ser ressaltado é a quantidade de perguntas e o 

pesquisador tem que ser muito criterioso nesta fase e eliminar perguntas que não sejam 

vitais para a pesquisa, a fim de que não seja extenso em demasia, evitando desencorajar 

a sua efetiva participação (Moreira e Caleffe, 2006). 

Na elaboração do questionário foram utilizados os recursos do Google 

Formulários
13

, onde há todo o direcionamento necessário para a confecção do 

questionário, estilo e logotipo para a personalização. Ainda existe a possibilidade de 

escolha entre as opções de perguntas, de múltipla escolha, de discursiva com pequeno 

ou grande espaço para as respostas a listas suspensas e escalas lineares e a vantagem das 

respostas serem coletadas de forma organizada e automática nos formulários, com 

informações e gráficos em tempo real. O questionário é ágil e pode ser respondida em 

telas grandes ou pequenas, outra vantagem para os professores participantes da 

pesquisa, pois podem ter acesso em qualquer lugar, a qualquer momento e por meio de 

diversos aparelhos portáteis tecnológicos para responder. 

Assim sendo, elaborou-se uma carta de apresentação, na qual constavam todas as 

informações necessárias sobre o pesquisador, sobre o professor orientador, além de seus 

e-mails, dos contatos e sobre o tema da pesquisa. Nessa mesma mensagem foi 

disponibilizado aos professores participantes um endereço eletrônico
14

 para acesso ao 

questionário. Também foi colocado à disposição, para quaisquer esclarecimentos, um e-

                                            
13

 https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/ 
14

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-

Ckqob7_0nwmJpz9UUFDES_VgngIRCMvexd4WWGlkFhHIw/viewform 

https://www.google.com/intl/pt-BR/forms/about/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-Ckqob7_0nwmJpz9UUFDES_VgngIRCMvexd4WWGlkFhHIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-Ckqob7_0nwmJpz9UUFDES_VgngIRCMvexd4WWGlkFhHIw/viewform
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mail gerado especialmente para a pesquisa
15

. Como Marconi e Lakatos (1999, p. 100) 

destacam: 

Junto com o questionário deve-se enviar uma nota ou carta 

explicando a natureza da pesquisa, sua importância e a 

necessidade de obter respostas, tentando despertar o interesse do 

recebedor para que ele preencha e devolva o questionário dentro 

de um prazo razoável. 

 

A seleção dos professores participantes foi feita pelos seguintes critérios: serem 

professores de Química e que tenham participado do Projeto Condigital. Desenvolveu-

se um questionário com vinte três questões, sendo treze questões abertas e dez questões 

fechadas para obter informações sobre as trajetórias desses professores, tempo de 

atuação no magistério, como trabalham com as TIC, suas práticas pedagógicas em sala 

de aula e as dificuldades encontradas.  

Para Chaer, Diniz e Ribeiro (2011), as perguntas abertas são aquelas que 

possibilitam liberdade e autonomia de respostas aos participantes, utilização de uma 

linguagem apropriada e de não ocorrer a interferência das respostas pré-estabelecidas 

pelo pesquisador, pois o participante escreverá aquilo que lhe vier ao pensamento. Uma 

desvantagem das perguntas abertas é que o participante tem que possuir capacidade e 

habilidade na escrita, na formatação e a construção de raciocínio.  

Já as perguntas fechadas, os autores, apresentam alternativas específicas para 

que o participante escolha uma delas e como lado negativo a limitação das 

possibilidades de respostas, reduzindo as possibilidades de expressão do participante. 

Elas poderão ser de múltipla escolha ou apenas dicotômicas, trazendo apenas duas 

opções, a exemplo de: sim ou não (Chaer; Diniz e Ribeiro, 2011).   

Antes do envio do questionário, foi feito um teste piloto, que é um importante 

momento em que o pesquisador consegue experimentar como será a coleta de dados e o 

diálogo com os professores de sua pesquisa. De acordo com Moreira e Caleffe (2006, p. 

105), “um questionário bem elaborado produz dados que não são ambíguos e garantem 

uma boa taxa de retorno”. 

Num primeiro momento, foram enviados dois questionários para professores 

participantes do projeto. Em seguida, foi feito um levantamento dos trabalhos 

desenvolvidos pelas universidades selecionadas no Projeto Condigital, que ainda estão 

                                            
15

 dissertacaounesa2020@gmail.com 

mailto:dissertacaounesa2020@gmail.com


63 
 

disponíveis na internet e assim conseguiu-se ter acesso a mais e-mails de professores 

participantes. De posse desse levantamento, foram enviados quarenta questionários para 

os e-mails e com relação às perguntas padronizadas, o professor/pesquisador tem 

conhecimento que todos receberam os mesmos itens e numa mesma ordem. Dessa 

forma a análise, administração dos dados e informações oriundas do questionário 

emprega menos tempo.  

Em seguida mais vinte questionários foram endereçados. Desses, seis retornaram 

com mensagem de erro, pois os endereços de e-mails não foram encontrados ou não 

podiam receber mensagens e mais oito questionários retornaram com as respostas dos 

professores que informaram que não lecionavam mais a disciplina Química, ou se 

aposentaram ou que não participaram do Projeto. Apesar da data de envio dos 

questionários coincidirem com as festas de fim de ano, mesmo assim ocorreu o retorno 

de um total de doze questionários respondidos, o que está no intervalo que é 

considerado excelente para a validação da pesquisa, em torno de 26%, pois para Filippo, 

Pimentel e Wainer, “a taxa de resposta é um dos índices importantes sobre a qualidade 

da pesquisa, pois se deseja obter uma amostra significativa”. A taxa de retorno depende 

de alguns fatores como, por exemplo, quando o questionário é aplicado por e-mail, em 

que não há qualquer relacionamento prévio com os destinatários, uma taxa de resposta 

de 20% a 30% é considerada excelente e espera-se um retorno médio de 30%. 

Com relação à pesquisa, objeto da dissertação, essa foi desenvolvida em duas 

partes. Em um primeiro momento uma análise quantitativa, para que os 

questionamentos levantados pela pesquisa fossem projetados na forma de gráficos e 

tabelas. A segunda parte da pesquisa, sob a abordagem qualitativa, pretendeu 

compreender como vem sendo percebido o papel das TIC no ensino de Química com 

base nas respostas dos professores que participaram do Projeto Condigital.  

Assim sendo para melhor avaliação dos questionários e dos dados desta 

pesquisa, a análise foi feita com ajuda da técnica de análise de conteúdo aperfeiçoada 

por Laurence Bardin, pois seu método pode ser aplicado tanto na pesquisa qualitativa 

quanto na quantitativa. Bardin (2009, p.47), que estabelece; 

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.   
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Bardin (2009) ainda argumenta que o emprego da análise de conteúdo prevê três 

fases fundamentais, conforme apresentado na Figura 1: i) na pré-análise, que é 

apresentada como uma fase de organização e estabelecido um esquema de trabalho. No 

caso dos questionários, as respostas foram transcritas e a sua reunião constitui um 

conjunto de documentos sobre o tema da pesquisa. Foi necessário seguir, para o sucesso 

do trabalho de pesquisa, as regras de exaustividade, representividade, homogeneidade, 

pertinência e exclusividade; ii) na exploração do material ocorre a ordenação, manual 

ou informatizada das decisões tomadas na pré-análise. Consiste essencialmente, em 

operações de inserção de códigos, decomposição ou 

 

Figura 10 – Três fases da análise de conteúdo. 

 

Fonte: Adaptado de Bardin (2009). 

 

enumeração, em função das regras previamente estabelecidas; iii) e na fase de 

tratamento dos resultados - a inferência e a interpretação, aconteceram as análises para 

que foram relevantes e válidas. As provas estatísticas e os testes de validação, aplicados 

aos resultados, ajudaram na maior precisão, o que permite ao pesquisador propor 

inferências e o adiantamento de interpretações relacionadas com os propósitos previstos 

e novas descobertas. 

Para uma compreensão melhor, apresentação do fluxograma da pesquisa com 

todas as etapas importantes do seu desenvolvimento. 
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Figura 11 – Etapas da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definição do perfil a ser pesquisado  

Professores de Química com participação no Projeto Condigital 

Análise e tratamento dos resultados 

Conclusões 

Pré-análise 

Pesquisa qualitativa 

Levantamento dos e-mails dos 

professores 

Exploração dos questionários respondidos – material da pesquisa 

Envio do questionário para os e-mails dos professores 

Retorno dos questionários respondidos 

Questionário 
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4.1 Perfil dos professores participantes. 

 

Com o retorno dos questionários respondidos, foi possível fazer um 

levantamento do perfil dos professores participantes mediante o estudo das informações 

oriundas das respostas, das tabelas e dos gráficos, com a descrição de suas caraterísticas. 

Os dados (informações) da pesquisa foram tabulados, o que está de acordo com Castro, 

Ferreira e Gonzalez (2013, p. 64): 

Tabular significa organizar os dados em tabela, 

possibilitando a verificação das relações que eles têm entre si. 

Na tabulação, a operação essencial é a contagem, que irá 

determinar o número de casos nas diversas categorias. Para isso, 

as respostas de um questionário ou entrevistas devem ser 

organizadas de modo a serem contadas. O objetivo é que o 

resultado dessa contagem responda às perguntas da pesquisa. 

Para isso, quando preparamos um questionário, devemos ter em 

mente que os dados serão contados e necessitam ser agrupados 

em certo número de categorias. 

  

É de suma importância a compreensão desse perfil para melhor analisar a 

atuação docente, pois esta tem se transformado mais desafiadora. Carvalho (2018) 

ressalta que “esses profissionais atuam em ambientes escolares que, muitas vezes, 

funcionam em condições estruturais precárias e com alunos sem as habilidades 

necessárias para cursar a série em que estão”. 

  
 

4.1.1 Quanto ao gênero 

 

Entre os professores pesquisados encontra-se uma pequena diferença entre 

homens e mulheres e vários estudos destacam a predominância de mulheres nos postos 

de trabalho dos profissionais da educação. De acordo com Carvalho (2018), é preciso 

levar em consideração que o questionário foi respondido por professoras e professores 

do ensino médio e apesar da maioria dos professores em regência de classe serem 

mulheres, esse perfil de predominância vai-se alterando à medida que as etapas de 

ensino evoluem, predominância marcadamente feminina nos ensinos infantil e 

fundamental, com gradativo crescimento da participação masculina nas etapas finais, 

ensino médio. 
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Figura 12 - Distribuição por Gênero 

 

Fonte: questionários da pesquisa 

 

4.1.2 Quanto à faixa etária dos participantes. 

 

Segundo Hirata, Oliveira e Mereb (2019), nas redes privada e pública, a média 

de idade dos professores é superior a 35 anos em todas as etapas de ensino. Com relação 

à experiência dos professores, Carvalho (2018, p. 28) afirma que:  

Os professores brasileiros têm, em média, 14 anos de 

experiência como docente e os professores da rede federal 

tendem a ter mais experiência docente que seus pares das redes 

municipais, estaduais e privada. Observa-se que a experiência 

docente está relacionada com a idade média dos professores, já 

que a rede privada concentra os professores mais jovens, 

enquanto a rede federal, os mais velhos. De fato, quase 30% da 

rede privada é composta por professores em início de carreira 

(até cinco anos de experiência), enquanto a rede federal tem 

quase um terço de seus docentes com mais de 20 anos de 

experiência (Brasil. Inep, 2014). 

  

É preciso trazer à memória que o Projeto CONDIGITAL, feito mediante o edital 

nº 1/2007, lançado pelo Ministério da Educação (MEC) foi desenvolvido a mais de 10 

anos e o gráfico da faixa etária dos professores participantes está de acordo. Outra 

observação dos autores é constatada através do estudo das respostas, é que os 

professores das redes públicas, geralmente, são mais velhos do que os da rede privada.  
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Figura 13 - Distribuição por faixa etária 

 

Fonte: questionários da pesquisa. 

 

4.1.3 Área de atuação. 

 

A distribuição dos professores por escolas em que lecionam, sejam particulares 

ou públicas, mostra uma relação proporcional com certa estabilidade. Dados do 

Inep/MEC mostram que no ano de 2017 dos 2.149.958 professores que trabalhavam em 

escolas no Brasil, 492.761 professores eram da rede privada de ensino e 1.657.197 

professores na rede pública.  

Ocorreu um aumento de 23,8% no número de professores que trabalham em 

escolas particulares, que passaram de 397.835 no ano de 2009, para 492.761 no ano de 

2017. Já o número de professores que trabalham em escolas públicas, passou de 

1.537.015 no ano de 2009, para 1.657.197 no ano de 2017, ou seja, um aumento de 

7,8%. Cabe ressaltar que a carreira de professor permite o acúmulo de matrículas e um 

mesmo professor pode trabalhar tanto em escolas públicas quanto em escolas particular.  

No Brasil, a iniciação à ciência química acontece apenas a partir do nono ano do 

ensino fundamental (BNCC). Os professores participantes da pesquisa lecionam ou 

lecionaram em universidades, institutos federais, escolas estaduais e particulares. 

Portanto não há a participação de professores da rede municipal, responsável pelo 

ensino fundamental.  
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Figura 14 - Área de atuação como professor de Química. 

 

Fonte: questionários da pesquisa 

 

4.1.4 Formação do professor 

 

De acordo com Fernandez (2018), atualmente a formação de professores ocorre 

em cursos superiores e nos institutos federais. O autor enfatiza que para lecionar no 

Ensino Médio é preciso a Licenciatura em Química, que pode ser alcançada em sua 

maioria em universidades públicas e em algumas particulares, institutos federais e mais 

recentemente, em cursos à distância (no formato EaD) e que essa determinação de 

possuir um curso universitário para ser professor é recente. De acordo com Inep/MEC, a 

pressão para mudar o perfil da formação de professores está aumentando, como pode ser 

visto através das exigências legais estabelecidas ou por sugestões para redesenhar a 

profissão de ensino associando remuneração com formação. 

Pode-se observar pelo gráfico abaixo o local de formação dos professores. 

Assim sendo, todos são formados estando aptos para atuar no Ensino Médio. 

Figura 15 - Distribuição por instituição da formação do professor 

 

Fonte: questionários da pesquisa 
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4.1.5 Tempo de magistério. 

 

No Brasil, de acordo com Inep (2014), os professores possuem 14 anos de 

experiência no magistério e os professores das redes municipais, estaduais e privada são 

menos experientes que os professores da rede federal. Nesse estudo, foram constatados 

que os professores da rede privada são os mais jovens, com até cinco anos de 

experiência, enquanto os professores da rede federal são os mais velhos, com mais de 

vinte anos de experiência. 

Com relação ao tempo de magistério, todos os professores participantes dessa 

pesquisa participaram do Projeto Condigital, que ocorreu na década passada. Portanto, 

não esperaríamos professores com pouco tempo de magistério. Os professores com 

menos tempo de magistério participaram do projeto como estagiários. 

 

Figura 16 - Distribuição por tempo de magistério dos professores 

 

Fonte: questionários da pesquisa. 

 

No capítulo cinco analisamos as respostas dos professores ao questionário enviado 

por e-mail, o que pensam do papel das TIC, sobre os usos dos recursos digitais, o 

interesse dos alunos e a inclusão desses recursos no ensino de Química, entre outros. 
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5. COMPREENDER O PAPEL DAS TIC PARA O PROFESSOR 

PARTICIPANTE DO PROJETO CONDIGITAL 

 

Neste capítulo apresentamos a análise dos dados levantados a partir dos 

questionários respondidos pelos doze professores de Química que participaram do 

Projeto Condigital e que foi enviado por e-mail. Os professores participantes da 

pesquisa lecionam em unidades educacionais particulares ou públicas, sendo as públicas 

pertencentes às autarquias estaduais ou federais.  

Para a identificação dos professores utilizaremos as letras do alfabeto, da letra A 

até a letra L, já que foram doze os questionários respondidos e será preservada a 

identidade dos entrevistados. Continuamos com o propósito desse trabalho de pesquisa, 

que busca compreender as práticas dos professores de Química apoiada por recursos 

tecnológicos. 

 

5.1 Uso da internet e de recursos digitais 

 

Ao serem questionados se utilizavam a internet ou algum recurso digital para a 

elaboração de planos de aula, dentre os 12 professores que responderam ao 

questionário, três deles referiram-se à internet. Um deles utiliza “internet em 100% das 

aulas, para atualização de conteúdos, artigos e ilustrações para as aulas” [professor 

E]. Outros, apenas referiu-se à internet [professor K], enquanto que o terceiro, 

complementou a resposta citando o uso de vídeos [professor L].  

Além desse último professor, três citaram os vídeos dentre os recursos digitais 

utilizados, tendo sido destacados o uso de vídeos do YouTube [professor A] e o uso de 

vídeos específicos para o ensino de História da Química [professor I]. 

Os professores A, G, I utilizam vídeos para a elaboração de plano de aula, o 

que está de acordo com o que Roque, Pedrosa, Campos (2009, p. 4) afirmam “o vídeo 

possibilita a apresentação gráfica de fórmulas, equações, e diferentes símbolos, 

linguagens e representações usuais na Química”.   

Uma forma abrangente sobre o significado do vídeo é apresentada por Moran 

(2003, apud PRIOLLI, 2015, p. 17):  

 

por meio dos vídeos são apresentados uma combinação de 

linguagens (sensorial, visual, falada, musical e escrita), que 
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interagem entre si. Com essa combinação, o vídeo pode 

sensibilizar os alunos e inserir um conteúdo, além de poder 

despertar maior interesse pelo que está sendo transmitido e 

facilitar a compreensão. 

 

 

Foi mencionado pelo Professor C o emprego da nuvem de palavras
16

, que é um 

recurso gráfico que pode ser explorado com aplicativos na internet, para a descrição 

dos termos mais frequentes de um determinado texto ou contexto.  

O Professor H respondeu que utilizava o software Hot Potatoes
17

, um programa 

educacional canadense, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do 

Centro de Informática e Média da Universidade de Victoria, utilizado para criar 

exercícios sob a forma de objetos digitais para publicação na internet (World Wide Web) 

e disponível para as plataformas Windows, Linux e Mac. Desde que utilizado para fins 

educacionais e a permissão para outros possam acessar na Web, esse programa é 

gratuito.  

O Professor J afirmou que “Atualmente, uso a internet mais para comunicação 

com a turma, enviar material disponível online, notícias, exercícios”.  

Também foram citados o uso de slides (PowerPoint)  [Professor B], do editor de 

texto [Professor F], Sites da área de ensino de ciências/química. [Professor D] e de 

simuladores, softwares, nuvem de palavras, respostas online [Professor C], animações 

e jogos [Professor G], entre outros. 

Apesar de considerarem o uso das tecnologias relevante, é possível constatar as 

diferentes perspectivas na abordagem da aplicação dessa metodologia. Observamos 

pelas respostas que todos os professores utilizam de algum recurso tecnológico na 

elaboração dos planos de aula ou na própria aula como vídeos, slides, simuladores, 

softwares, sites da área de ensino, animações, jogos entre outros. Há um grande 

emprego da internet para comunicação com as turmas, para envio de material, para a 

atualização de dados, artigos, notícias e ilustração das aulas. Assim sendo, as 

tecnologias são utilizadas nas mais diferentes formas nas aulas, pois existe uma 

facilidade no seu emprego, indo de encontro com o que Reis, Leite e Leão (2017) 

afirmam que no ensino de ciências, em especial a Química, que o uso das tecnologias 

pode ter um essencial de auxiliar o professor na construção do conhecimento dos 

                                            
16
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17 http://www.ufrgs.br/redespecial/_doc/guia_hotpotatoes.pdf. Acesso em 07/03/2020. 
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alunos, na aprendizagem dos conteúdos científicos e na minimização das limitações 

encontradas na sua formação.  Os autores também acreditam que na aplicação de um 

recurso tecnológico não haverá oportunidade de aprendizagem sem a mediação do 

professor e sem uma estratégia planejada. 

Temos que destacar o papel do professor na determinação de qual recurso 

tecnológico se adapta melhor à prática pedagógica. O professor ao definir o que deverá 

ser alcançado na aula, determinará o mais apropriado sendo, portanto o motivador desta 

transformação, ajudando o aluno na utilização e domínio dessas informações. 

 

5.2 Os recursos educacionais digitais e o interesse dos alunos pelos 

conteúdos 

As respostas dos professores confirmam que o uso de recursos educacionais 

digitais é importante e contribui para o interesse do aluno pelo conteúdo, seja pelo apelo 

visual, pelo colorido, pela dinâmica e por ser mais fácil de visualizar os temas mais 

abstratos.   

O Professor E, por exemplo, afirma que os recursos contribuem “aprimorando a 

forma de ensino, consequentemente atraindo mais a atenção dos alunos”. Isso vai ao 

encontro com Vicinguera (2002, p. 80) “existem softwares de simulações de conteúdos 

químicos que tornam a aula mais atrativa e em consequência despertam o interesse no 

aluno, oferecendo condições para a junção do conhecimento teórico ao prático, com o 

visual, tornando-o mais aguçado”.  

O Professor B afirmou que “Se o aluno não tem interesse em aprender, o uso de 

recursos digitais é indiferente”. De fato, a aprendizagem depende do aluno e mesmo 

com todos os recursos tecnológicos disponíveis, isso não faz diferença. 

Para o Professor H, “o uso dos recursos digitais diminui a distância entre a 

teoria e a prática, além de proporcionar uma visão ampliada dos Conteúdos e 

fenômenos”, nesse aspecto concordam outros entrevistados. O uso da tecnologia 

contribui no processo ensino aprendizagem, pois muitos conceitos abstratos estudados 

em Química como os arranjos espaciais, a composição do átomo, a velocidade de uma 

reação, por exemplo, ser representado visualmente, o que facilita o seu entendimento, 

pois eles “dinamizam o processo de ensino e aprendizagem” [Professor F]. 
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Consideram, em geral, que o uso desses recursos deve ser uma forma de 

enriquecer as práticas pedagógicas, auxiliando o desenvolvimento do aluno e uma maior 

interatividade na aula.  

 

5.3 Possíveis contribuições pedagógicas dos recursos educacionais 

digitais 

 

Aqui as respostas convergem no sentido de que os recursos educacionais 

digitais tornam o conteúdo mais visual, despertam o interesse [Professores D e K] , 

motivam [Professores C, G e I] e favorecem a um maior empenho. Como já foi 

comentado anteriormente, a Química apresenta muitos conceitos abstratos e a 

utilização desses recursos ajuda na aprendizagem, pois oferecem oportunidades de 

exploração dessas transformações e fenômenos. Isso vai ao encontro com o que 

Santos, Klein, Barin (2017, p.2) afirmam que: 

Os professores de Química ao se utilizar as ferramentas 

da web 2.0 para mediar o processo de ensino e aprendizagem, 

devem escolher recursos educacionais que além de despertar a 

atenção e motivar os estudantes contribuam para a 

compreensão do universo químico presente em nossas vidas.  

 

O Professor H afirma que com os aplicativos “os alunos participam com 

maior empenho, apresentam maior interesse e também podem utilizar esses 

aplicativos fora da sala de aula, permitindo assim que a aprendizagem seja 

construída em ambientes educacional ou não”, realçando a possibilidade do uso fora 

da sala de aula, permitindo que a aprendizagem seja construída fora do ambiente 

educacional. Com isso o estudante se torna protagonista de sua aprendizagem, pois ao 

compreender melhor, se sente mais motivado.  

Borges (2016, p. 29) afirma que: 

A integração das TIC no ensino de Química tem sido 

proposta como um meio de promover novas possibilidades de 

ensinar e aprender, na tentativa de amenizar as dificuldades 

que os alunos possuem em compreender seus conceitos, como 

um novo canal de comunicação entre professores e alunos e 

para promover a motivação para o ensino. 
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5.4 Entraves para a inclusão de recursos digitais na práxis de 

ensino de Química 

 

Os entraves que os professores relatam são mais problemas de infraestrutura. 

O Professor D referiu-se à “falta de recursos técnicos no momento das aulas (nem 

sempre há conexão com a rede), enquanto que o Professor C alegou que “o entrave 

maior é o acesso tecnológico, que por vezes não é liberado ao aluno, exatamente por 

que este não sabe dosar a utilização, principalmente dos smartphones, durante as 

aulas”. Ambos mostram que um dos obstáculos para o uso das tecnologias é o 

acesso, problemas na conexão com a rede nas escolas, pois poucas escolas tem uma 

infraestrutura ideal. Isso vai de encontro com o que Valente (1993, apud RIBEIRO,  

2015, p.16), argumenta sobre a visão de desconfiança que a sociedade tem com 

relação a manutenção dos recursos tecnológicos disponibilizados pela escola: 

 

As condições financeiras dos ambientes escolares, nos 

quais se observa a dificuldade em suprir as necessidades 

básicas dos alunos e zelar pela manutenção da estrutura física 

desses estabelecimentos. Questiona-se a partir desta realidade, 

a capacidade da escola em manter recursos tecnológicos 

atualizados e em condições funcionais suficientes para o 

desenvolvimento dos trabalhos pedagógicos, caracterizando 

um desafio estrutural. 

 

 Cabe destacar que o Professor C critica o fato de os estudantes não saberem 

dosar a utilização de smartphones. Esse fato alerta que para a correta utilização 

desses recursos, transformando o ensino e a internet em aliados é necessária uma 

orientação do professor, segundo Moran, Masetto, Behrens (2014, p. 9);  

Na navegação muitos alunos se perdem pelas inúmeras 

possibilidades de navegação e acabam se dispersando. Deve-se 

orientá-los a selecionar, comparar, sintetizar o que é mais 

relevante, possibilitando um aprofundamento maior e um 

conhecimento significativo. 

 

Sem dúvida, a atuação do professor é importante para a correta utilização 

desses recursos tecnológicos no ambiente escolar. A aplicação desses recursos 

tecnológicos em aula sem a mediação do professor, sem uma estratégia planejada, sem 

um preparo, não ocasionará uma oportunidade de aprendizagem. Como afirma Demo 
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(2005, p.12) “qualquer artefato técnico implantado na escola só frutifica sob a mediação 

do professor”. 

Em Silva e Ferreira (2016), o uso das tecnologias na educação tem um potencial 

enorme, mas que depende da ação mediadora do professor para que se estimule o 

desenvolvimento do aluno, a sua criatividade e a interação e que o mesmo não se limite 

apenas uma cópia. 

O fato de que quase todo material digital estar em inglês é outro problema que 

afasta o aluno pela falta de conhecimento nessa língua, como relata o professor B.  

A “disponibilização dos materiais pela instituição” é uma dificuldade 

apresentada pelo Professor E para a  inclusão dos recursos digitais no ensino de 

Química. 

 

5.5 O significado da participação no Projeto Condigital 

 

Espera-se, segundo Roque, Pedrosa, Campos (2009, p. 2) que o uso de conteúdo 

educacional multimídia digital promova o enriquecimento de currículos e o 

aprimoramento das práticas de ensino em diferentes perspectivas, incluindo entre elas: a 

melhoria da formação docente inicial e continuada, novas oportunidades para o 

desenvolvimento profissional, aulas e práticas pedagógicas mais interessantes e 

eficazes, a criatividade, na experimentação e na interdisciplinaridade, desenvolvimento 

de projetos com estratégia pedagógica, estabelecimento de redes de cooperação e acesso 

a informações atualizadas e de qualidade. 

O que era esperado pelas autoras do uso dos conteúdos educacional 

multimídia digital foi observado nos relatos dos professores que participaram do 

Projeto Condigital. A participação foi classificada como importante e foram 

elencadas as seguintes mudanças nas perspectivas de ensino e aprendizagem: sair do 

tradicional, evolução dos recursos didáticos, novas formas de ensinar o mesmo 

conteúdo, abriram horizontes para as tecnologias digitais, para a aprendizagem, pela 

atualização e a troca de experiências. Até os professores conteudistas que 

desenvolvem para o aluno um material que estimule a aprendizagem ativa, a 

participação no projeto foi importante.  
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5.6 A mudança de percepção do professor decorrente de sua 

participação no Projeto Condigital 

As respostas de cinco professores mostram uma mudança na percepção dos 

materiais didáticos. Para o Professor A, sua mudança ocorreu “observando que a 

criatividade pode gerar materiais mais acessíveis e significativos”. enquanto que o  

Professor G relatou  que a elaboração do material mostrou-se “um ótimo exercício de 

aprendizagem também para o professor”. 

Em relação à criatividade, em Roque, Pedrosa, Campos (2009, p. 11), 

encontramos que nos objetivos do Projeto Condigital  consta a “utilização do 

computador em sala de aula a fim de contribuir para o desenvolvimento e construção 

do conhecimento, por meio da criatividade e ludicidade, promovendo assim uma 

aprendizagem dinâmica e significativa”. 

O Professor I expôs que a partir de sua participação no projeto conseguiu 

perceber a importância de usar vídeos produzidos com fins educativos e a distinguir 

os vídeos educativos dos disponíveis na plataforma do YouTube e os documentários.  

 

5.7 O alcance dos recursos educacionais do Condigital 

 

Apesar de algumas respostas terem sido uma simples afirmativa dos 

professores participantes, observamos que sete professores concordam que o uso das 

tecnologias desenvolvidas pelo projeto atende a diferentes classes sociais. Inclusive o 

Professor L enfatizou que esta foi a proposta do projeto, a de atender a todas as 

classes sociais. Entretanto, é importante registrar que o Professor E ponderou:  

“desde que a escola disponibilize o ensino e o material a todos os alunos”. 

Interessante observar que o Professor H amplia as possibilidades de incluindo 

as pessoas com necessidades especiais ao afirmar que não apenas a diferentes classes 

sociais, mas também “a pessoas com necessidades especiais, a exemplo de surdos”. 

Entretanto, em particular, não foi observado nas produções audiovisuais da área de 

Química, legendas com a linguagem dos sinais.  

Também merece destaque a colocação do Professor J “Sim, desde que a pessoa 

tenha acesso a um computador com internet. Acho que o principal problema é a 

divulgação do material. Talvez uma divulgação nas escolas para que os professores 

conheçam o material para apresentá-lo aos alunos tornaria o material mais 
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acessível. Acho que a falta de interesse por parte dos alunos e falta de incentivo 

pelos professores torna o material pouco utilizado”. 

Também a resposta “não” esteve presente no depoimento dos professores, dois 

deles [Professores C e G] afirmaram que “infelizmente não”, tendo um deles 

complementado “Muitos estudantes ainda tem dificuldade de acesso à internet” 

[Professor G]. Pesquisando na Chamada Pública para Apoio Financeiro ao Projeto 

Condigital, Edital de Seleção N
o
 1/2007, foi possível observar que houve 

preocupação, na proposta do projeto, no “uso da ciência e tecnologia como fator de 

inclusão e desenvolvimento social; a popularização e a difusão dos conhecimentos 

científicos”. A inclusão social presente no Edital deve abranger vários aspectos como a 

digital e a inclusão dos portadores de necessidades especiais.  

 

5.8 A acessibilidade dos recursos para alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais  

 

Ribeiro (2015, p. 84) analisando os materiais desenvolvidos nesse projeto na 

área de Matemática afirma que “a acessibilidade e a inclusão esperada, para os alunos 

com necessidades especiais, não foi evidenciada em nenhum dos objetos de 

aprendizagem analisados”. Isso pode restringir sua utilização. Esta afirmação faz 

oposição à afirmação do Professor H que afirmou que “Sim, pois eles são acessíveis”.  

. Embora os estudos de Ribeiro sejam dirigidos aos objetos desenvolvidos para a 

Matemática, nos parece, pela análise dos objetos voltados à Química, que deva ocorrer o 

mesmo nesta área. Essa observação nos indica que seria interessante aprofundar o 

diálogo com o Professor H no intuito de conhecer sua perspectiva  para os possíveis 

usos junto a “pessoas com necessidades especiais” Por fim, cabe ressaltar que não foi 

evidenciada uma preocupação com a inclusão digital, importantíssima para que todos 

tenham acesso ao material do projeto. Atualmente todo o material desenvolvido nesse 

projeto está armazenado e disponível em repositórios na internet.  

Portanto, Ribeiro (2015) pesquisando os materiais produzidos no Projeto 

Condigital, não evidenciou em nenhum objeto de aprendizagem com acessibilidade para 

portadores de necessidades especiais. Essa é a percepção do Professor J que acredita  

“que esse ponto não foi priorizado na época da produção do material” mas 

complementa que entende ” que o material é especialmente importante para alunos 



79 
 

com déficit de atenção, que podem estudar sozinhos, em um ambiente envolvente, que 

incentiva o aluno a navegar pelo site, acessando os diferentes conteúdos”. 

Como as respostas dos professores divergiram, acredita se que as mesmas sejam 

a respeito da generalização da acessibilidade através dos recursos tecnológicos. Sete dos 

professores afirmaram positivamente com relação ao uso desses recursos auxiliando os 

alunos com necessidades especiais. Outros três destacaram que, o recurso utilizado 

dependerá da necessidade do aluno. O Professor C enfatiza principalmente os 

aplicativos para as pessoas com deficiência visual, auditiva e motora. Já o Professor H 

afirmou que ele próprio desenvolve recursos na perspectiva de acessibilidade, sem dar 

maiores detalhes. 

O Professor F acredita que esses recursos facilitem a acessibilidade dos alunos 

ao conteúdo e uma maior interação com a disciplina. Priolli (2014, p. 143) em sua 

pesquisa sobre os recursos multimídia, afirma que esses recursos podem auxiliar na 

visualização de conceitos fundamentais para o ensino de Química e na perspectiva dos 

alunos do Ensino Médio as principais contribuições são: “favorecem a compreensão dos 

conceitos, promovem interação, motivação, experimentação e contextualização, 

diversificam as aulas e, por fim, auxiliam na apropriação de conhecimento”. Essa 

questão está presente na do Professor F: “Sim, aumentando a interação desse aluno 

com a disciplina”. 

O Professor L destaca a necessidade de mediação do professor ou de um 

intérprete de Libras no caso de um aluno surdo, para ter acessibilidade aos recursos.   

Apesar de resposta tão divergentes, não podemos deixar de lembrar o quanto 

esses recursos tecnológicos são importantes. Vicinguera (2002, p. 49) vislumbra a 

mudança que o acesso à tecnologia ocasiona:  

 

Nos dias de hoje, desde o trabalhador rural até o 

deficiente físico, e outros, já possuem acesso à tecnologia 

multimídia, podendo facilitar o trabalho, respeitando suas 

características e necessidades peculiares, isto se torna, sem 

dúvida um passaporte para uma revolução nos métodos 

educacionais, pois quando bem trabalhada no processo de 
formação do aluno, virá como um auxílio para o 

desenvolvimento das atividades futuras necessárias. 
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Segundo Coll (2010, p. 114) a utilização combinada das tecnologias multimídias 

e da internet faz possível a aprendizagem em qualquer cenário, na escola, na 

universidade, em casa, no trabalho, em momentos de lazer. 

 

5.9 Sobre os recursos educacionais do Condigital 

 

Perguntados sobre os pontos positivos do Projeto Condigital, as respostas dos 

professores convergem para a importância dos objetos de aprendizagem desenvolvidos 

no Projeto Condigital. Ilustrações, textos, vídeos, interação com o cotidiano e as 

possibilidades de mudança no cenário da educação em Química.  

Segundo Dionysio et al (2015, p. 79), apenas em uma das universidades 

participantes do projeto, foram desenvolvidos 268 objetos virtuais de aprendizagem que 

permitem diferentes níveis de interatividade com o usuário. Além disso, de acordo com 

os mesmos autores “esses objetos apresentam potencialidades semióticas que os 

colocam na condição de serem utilizados para o Ensino de Ciências e permitem a 

exploração das linguagens através de elementos de multiletramentos das TIC que os 

compõe”. 

O Professor A destacou que “é um material bastante completo, com textos e 

páginas interativas que desafiam o aluno a testar os conceitos e os conhecimentos” e 

o Professor B ressalva como pontos positivos a “interação do aluno com as mídias, 

trazendo para sala de aula, simulações diversas e vídeos que fazem a ligação 

química com o cotidiano”. 

Os pontos negativos dos recursos educacionais do Condigital relatados pelos 

professores são a falta de acessibilidade para surdos [Professor H],  dificuldades para 

download de vídeo [Professores I,  K e L], “matriz cultural de produção dos vídeos 

que prioriza apenas o estado (...)”, referindo-se ao local da universidade produtora 

[Professor K]. 

O Professor B apontou como negativo “alguns momentos em que alguns vídeos 

tentavam fazer alguma graça que não possui tanta graça assim. Os alunos 

geralmente ironizam a cena”. 

As respostas dos professores entrevistados mostraram a importância desse 

projeto, mas ressaltam a falta de divulgação dos produtos.Um problema apontado foi 

a falta de divulgação na comunidade escolar [Professor A]. Também foi destacado 
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que muitos professores não conhecem esses recursos e não disponibilizam esse 

riquíssimo material para os alunos [Professores A e F]. De modo geral lamentam que 

o projeto não tenha tido continuidade.  

A aplicação desse material em sala de aula representa uma forma de sair do 

tradicional da aula expositiva na qual o professor é detentor do conhecimento e dar 

ao aluno um protagonismo na sua aprendizagem, como destacou o Professor H.  

Observamos que os professores desejam mudanças e essa possibilidade de 

mudança pode ocorrer com a continuidade de projetos educacionais. Interessante 

destacar que como justificativa o MEC/MCT apresentavam no Edital N
o
 1/2007 

apresentava:  

A educação constitui vetor de desenvolvimento, de 

fortalecimento da democracia e de redução permanente das 

desigualdades sociais, regionais, étnicas e de gênero, e 

desempenha um papel primordial para a viabilização de um 

novo projeto de desenvolvimento nacional. A melhoria da 

qualidade da educação, sobretudo no ensino de Química, 

Física, Biologia, Matemática e Língua Portuguesa, é uma 

condição essencial para o desenvolvimento científico e 

tecnológico do País. 

  

Apesar de não ser foco do trabalho os relatos dos professores, assim como o 

trabalho de Borges (2016, p.16), ponderam que as “políticas públicas devem ser 

implementadas para ampliar a oferta e favorecer a inclusão digital dos indivíduos”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 
O presente trabalho focalizou no uso das tecnologias no processo de ensino 

aprendizagem pelo professor de Química participante do Projeto Condigital. 

Apresentamos a importância de entender essa ciência complexa e as dificuldades do 

professor em sala de aula, pois a Química com muitos conceitos microscópicos, 

abstratos e de difíceis entendimento e visualização, necessita dos recursos multimídias 

para auxiliar os professores no ensino e os estudantes na aprendizagem.  

Existem vantagens e desvantagens com relação à aplicação das tecnologias na 

educação. Entre as vantagens, as simulações por computador, a realidade virtual, fácil 

divulgação e redistribuição, grande potencial de interação, não apresentam riscos de 

acidentes, dispensam espaço físico e materiais de consumo (reagentes), geralmente 

basta um computador e alguns periféricos. Dentre as desvantagens destacamos as 

dificuldades relacionadas à infraestrutura de telecomunicações, manutenção e 

atualização dessas tecnologias.  

Os objetos de aprendizagem podem auxiliar professoras e professores no ensino, 

pois são recursos aplicados que proporcionam interatividade e esta possui papel 

fundamental para o processo de aprendizagem.  Mas a concepção dos objetos de 

aprendizagem não é simples, envolve uma equipe multidisciplinar que elevam os custos 

e outro ponto importante é até que ponto é preciso simular. Chassot nos alerta para o 

excesso de tecnologias no ensino de Química, ao responder, em entrevista que nos foi 

concedida, que a “separação, por destilação de uma mistura de álcool etílico e éter 

etílico. Numa realidade virtual a implicações importantes que devem ser consideradas 

que talvez não apareçam, mas que numa aula de laboratório real (não virtual) podem ser 

trágicas” (Anexo II). 

O Projeto Condigital foi lançado procurando contribuir com os professores, sendo 

objetivo do Ministério da Educação, segundo Roque, Pedrosa e Campos (2009, p. 1):  

Promover a Educação Básica de qualidade para todos os brasileiros deve ser 

o foco das políticas governamentais voltadas para a educação, uma vez que é 

por meio da melhoria da qualidade da educação pública que se pode garantir 

o desenvolvimento científico e tecnológico do País. 

 

Moran, Masetto e Behrens (2010, p. 3), afirmam que “um dos grandes desafios 

para o educador é ajudar a tornar a informação significativa, escolher as 

verdadeiramente importantes, a compreendê-las de forma cada vez mais abrangente e 
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profunda”. Portanto o objetivo da educação de qualidade é formar um cidadão, pleno de 

sua cidadania.  

Por meio do questionário respondido pelas professoras e pelos professores 

participantes do Projeto Condigital foi certificado que as tecnologias são utilizadas no 

trabalho docente, de acordo com as condições de conexão à internet, infraestrutura das 

escolas, porém, todos reconhecem as contribuições desses recursos no ensino, que são: 

promovem a motivação, a interação e visualização, favorecem a compreensão de 

conceitos e diversificam as aulas.  

Deveria haver uma maior divulgação na comunidade educacional desse acervo, 

pois muitos professores não conhecem o Projeto Condigital. Nesse período de 

pandemia, com as aulas à distância, esse material é uma excelente maneira forma de dar 

acesso aos estudantes dos conteúdos de Química. Outra questão é um repositório mais 

simples tanto para professores, quanto para estudantes terem acesso aos catálogos 

desses materiais educacionais na web, pois um dos professores identificou a falta de 

opção de download desses vídeos, o que obriga o uso online ou acesso via YouTube. 

Um professor alertou que, se o estudante não tiver interesse em aprender, o uso de 

recursos digitais é indiferente, o que é confirmado por Moran, Masetto e Behrens (2010, 

p. 1), “o aluno precisa querer aprender e para isso, precisa maturidade, motivação e de 

competência adquirida”. 

A pesquisa também mostrou que mudanças na formação universitária do professor 

em sua grade de disciplinas são necessárias, pois em resposta relacionada ao contato 

com tecnologias ou recursos digitais durante a sua formação, a maioria dos professores 

58,3 % afirmou que não teve contato com recursos digitais educacionais. 

A disponibilização, catalogação e a manutenção dessas produções deveriam ser 

oportunizadas para a comunidade escolar.  

Um problema relatado pelos professores é a falta de acessibilidade das produções 

de vídeo, do Projeto Condigital para portadores de necessidades especiais. Por exemplo, 

inserindo as legendas possibilitaria que deficientes auditivos sejam contemplados e 

inseridos no processo de aprendizagem. Pequenos ajustes são necessários para que essas 

produções possam beneficiar uma maior quantidade de estudantes.  

Outro problema é a falta de continuidade da política educacional no Brasil, pois 

cada novo governo eleito, como Saviani (2008, p.11) afirma, acaba por desfazer o que 

estava em curso e projetando a ideia de que é com ele que, finalmente, o problema será 

resolvido, implanta uma nova política. Não há continuidade.  
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Continuar a realizar mais projetos e pesquisas nesse campo, manter a 

comunicação entre pesquisadores e professores, buscar extrair o conhecimento existente 

da realidade social dos estudantes. Em Moran, Masetto e Behrens (2010, p. 2) 

encontramos um caminho para uma melhor aprendizagem:  

Aprendemos melhor, quando vivenciamos, experimentamos, 

sentimos, descobrindo novos significados, antes despercebidos. Aprendemos 

mais, quando estabelecemos pontes entre a reflexão e a ação, entre a 

experiência e a conceituação, entre a teoria e a prática: quando uma completa 

a outra. 

 

Temos a esperança que este trabalho desperte a curiosidade de professores e 

pesquisadores e contribua para uma reflexão sobre o uso dessas e outras tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem, visando facilitar o acesso ao conhecimento e 

contribuir para a formação dos alunos. 
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APÊNDICE I 

ENTREVISTA COM O PROFESSOR ÁTTICO CHASSOT 

 

Perguntas sobre recursos tecnológicos na educação 

 
1.- Durante sua formação docente, o senhor entrou em contato com 

recursos tecnológico educacionais? Todos os teus entrevistados muito 

provavelmente responderão responder: SIM! Cabe responder primeiro: O que é 

tecnologia? Vale lembrar que Álvaro Vieira Pinto* escreveu mais de 1.300 

páginas para responder a esta questão. Simplifiquemos: 

Tecnologia (do grego τεχνη — "ofício" e λογια — "estudo") é um termo que 

envolve o conhecimento técnico e científico e as ferramentas, processos e 

materiais criados e/ou utilizados a partir de tal conhecimento: (uma colher 

de madeira ou uma estação espacial). Assim, quem usou um giz ou um 

apagador entrou em contato com recursos tecnológicos educacionais. 

Ninguém poderá responder não a tua primeira questão. 

* O Conceito de Tecnologia. VIEIRA PINTO, Álvaro. (vol. 1) 532 p. e 

(vol. 2), 796 p. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.  

 

  2.- Com relação aos recursos educacionais digitais, o senhor acredita 

que esses recursos possam contribuir para o interesse do aluno pelos 

conteúdo? Nesta pergunta e em seis das outras sete, tu adjetivaste os 

recursos educacionais como digitais. Como na pergunta anterior cabe definir 

digital. A literatura e ampla e díspar. Fiquemos em uma das acepções 

dicionarizadas:* 4. [Informática] Que é relativo ou envolve tecnologia 

eletrônica, como computadores ou Internet (ex.: legislação sobre os direitos 

de autor no espaço digital). Esta extensão dificulta uma resposta. 

 Temos outro discriminador: aluno. E aqui há nítidos extratos 

geracionais. Por exemplo: O que é a geração alfa, tida como a 1ª a ser 100% 

digital. 

As crianças nascidas a partir de 2010 formam uma nova geração para 

quem o mundo analógico é um passado distante e a tecnologia é uma 
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extensão de sua forma de conhecer o mundo. Ver Geração alfa // Geração Z 

Neste período da quarentena em não nos expormos ao coronavírus 

(março/abril2020), pais, até com formação em licenciaturas, não raro são 

incapazes de ajudar os filhos em tarefas escolares à distância. Há quase 

contínuo diálogo amoucado.  

 "digital", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 

2008-2020, https://dicionario.priberam.org/digital [consultado em 

30-03-2020]. 

3.- Como é analisado o uso de recursos educacionais digitais na 

aprendizagem do aluno? Aceitando que fazer análise é realizar um “exame 

minucioso de uma coisa em cada uma das suas partes” parece que se diz ser 

uma análise é se os alunos são seduzidos (ou não) por uma novidade 

tecnológica. Trazer alguma „novidade‟ a estas gerações que estão chegando é 

tarefa ingente. Uma vez, mais recomendo atenção aos diálogos 

intergeracional, lembrado na resposta ao quesito anterior. 

 

4.- Quais as possíveis contribuições pedagógicas do uso dos recursos 

educacionais digitais?  Os recursos educacionais digitais parecem não ser mais 

que ferramentas para fazer educação. Se tal for acolhido, as contribuições 

pedagógicas são significativas para fazer educação. 

 

5.- Quais as principais dificuldades encontradas pelo professor de 

Química na utilização dos recursos educacionais digitais? Talvez, as 

dificuldades ocorrem em função do objeto. Imagine a digitalização de dois 

experimentos em uma aula do ensino médio. 1) Descrever o deslocamento de 

um móvel, com velocidade constante. 2) Separação, por destilação de uma 

mistura de álcool etílico e éter etílico. Numa realidade virtual a implicações 

importantes que devem ser consideradas que talvez não apareçam, mas que 

numa aula de laboratório real (=não virtual) podem ser trágicas. 

 

6.- Com relação à acessibilidade, esses recursos podem auxiliar alunos 

portadores de necessidades educacionais especiais na aprendizagem de 

Química?  Muito provavelmente estes poderão ser os mais beneficiados. 
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8.- Como o uso dos recursos educacionais digitais é capaz de atender as 

diferentes classes sociais?  Aqui, os alunos de classes mais abastados 

usualmente são mais favorecidos. As escolas mais abonadas têm mais 

recursos, assim como os alunos, pois usualmente o material digital é oneroso. 

 

attico chassot 

RG 1005987894 SSP-RS // CIC 002002390-15 
Licenciado em Química (UFRGS). Mestre em Educação (UFRGS). 

Doutor em Ciências Humanas (UFRGS). 
Pós-doutoramento na Universidade Complutense de Madrid 

Professor Visitante Sênior da Unifesspa – Marabá PA 
Professor da Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática-REAMEC 

Ex-professor visitante da Aalborg Universite – Dinamarca 
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ANEXO I 

 

MENÇÃO HONROSA AO PROFESSOR JOSÉ GUERCHON 

(1946-2016) 
18

 

 

Um embaixador da PUC-Rio, como consideravam seus colegas, a história do 

professor Guerchon passou muito por um percurso na Química, o que um químico faz e 

como ele próprio gostava de afirmar, “a Química é um percurso de muitas avenidas e 

vale a pena caminhar por ela”. Ao terminar o antigo Ginásio (atual Ensino Fundamental 

II), estava ingressando no também antigo Científico (atual Ensino Médio), ele tomou a 

decisão de buscar uma escola que pudesse oferecer uma profissão e a melhor maneira 

era escolher uma escola técnica. Assim sendo, realizou concursos em duas Escolas 

Técnicas, a antiga Escola Técnica Nacional para o curso de Mecânica e para a também 

antiga Escola Técnica de Química, obtendo aprovação nos dois concursos. Em outra 

decisão, escolheu o curso de Química e ficou encantado ao entrar em contato com a 

parte experimental, pois era assim que a Escola Técnica de Química ensinava 

essencialmente. 

Já se posicionando como aluno, prof. Guerchon alertava para as dificuldades do 

ensino e da codificação da disciplina Química, em várias reações químicas muitas vezes 

desconhecidas e nessa escola, como estudante, teve a oportunidade de conhecer, 

observar e pesquisar esses experimentos. 

Seu primeiro emprego foi na Santa Casa, mais precisamente no Laboratório de 

Produção Industrial, destinado à fabricação de todos os remédios dos internos como 

soro fisiológico, vitamina C, entre outros, trabalhando durante o dia e estudando a noite, 

já cursando a faculdade.  Nesse interim, surge uma oportunidade, dentro da faculdade, 

que possuía um pré-vestibular interno do Diretório Acadêmico, para quem tinha 

interesse em lecionar e ao se aventurar, teve a felicidade de ser aprovado na seleção. 

Nesse pré-vestibular, conheceu uma pessoa que trabalhava numa grande multinacional, 

com a qual conversava muito sobre processos industriais e numa dessas conversas eis 

que surge a possibilidade de trabalhar nessa empresa, no Laboratório de Investigação. 

Em mais uma decisão, pede demissão da Santa Casa e vai trabalhar nessa multinacional, 

                                            
18

 Vocação Química, prof. Guerchon. Entrevista editada em 22 de dezembro de 2014, no endereço 

https://www.youtube.com/watch?v=V8a1iadyEac. Acesso em 12/02/2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V8a1iadyEac
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bem mais longe de sua residência, localizada no bairro de Colégio. Trabalhando nesse 

laboratório, ele teve a oportunidade de pesquisar muito, pois o que era produzido na 

escala de toneladas pela fábrica, o laboratório produzia um quilograma através de 

reatores de vidro, considerando que o laboratório era uma miniatura da fábrica.  

Trabalhando em um laboratório muito grande e sozinho, Guerchon, passou a 

sentir muito a falta do contato com as pessoas, da troca de experiências e surge um 

convite para ser professor da Escola Técnica de Química, da disciplina de Química 

Analítica Quantitativa. Em mais uma decisão, aceita o convite de trabalhar na Escola 

Técnica de Química, agora como professor, passando por todos os cargos dentro da 

Escola, até chegar a diretor do Departamento de Desenvolvimento do Ensino, 

encerrando, portanto seu ciclo e assim vai para a PUC Rio, trabalhar na Licenciatura em 

Química, mostrando a importância de se ensinar Química fazendo Química, não apenas 

falando Química. Alinhado com as novas tendências, foi coordenador acadêmico do 

projeto Condigital da PUC-Rio, de conteúdos educacionais digitais multimídia, 

financiado pelo MEC através da Secretaria de Educação a Distância, em que foram 

desenvolvidas centenas de materiais didáticos para cursos a distância, como vídeos, 

programas de rádio, softwares, museu virtual e sala de leitura. Acreditava que esse 

projeto seria uma grande mudança na maneira de se ensinar Química em todo o país. 

Ainda na PUC-Rio, ajudou a reformular as práticas de laboratório de Química 

Geral e participou do Programa de Integração Universidade Escola e Sociedade 

(PIUES). Também objetivando aperfeiçoar os cursos de Química, tanto no Brasil quanto 

no exterior, atuou no desenvolvimento de materiais didáticos como softwares, museus 

virtuais e programas de rádio. Desde 2011, trabalhou no Departamento de Química da 

Universidade durante dez anos e nos últimos cinco anos, o professor atuou como 

consultor, ligado ao Decanato do CTC. 

Era formado em Química pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (1969), com 

especialização em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas (1994) e curso 

técnico profissionalizante pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio de Janeiro (1964), trabalhou como professor na Escola Técnica de Química e em 

várias outras unidades escolares da cidade.  

O professor José Guerchon aos 70 anos faleceu no dia 24 de fevereiro de 2016 em 

decorrência de um melanoma.  
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ANEXO II 

 

MODELO DE E-MAIL ENVIADO AOS PROFESSORES 

PARTICIPANTES 
 

Prezado (a) professor (a) XXXXXXXXXX. 

Sou Fernando Bezerra, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Stricto Sensu da Universidade Estácio de Sá e desenvolvo orientado pela da Prof.ª 

Dra. Stella Pedrosa, uma pesquisa que tem como foco o uso das tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem pelo professor de Química. Informo que o projeto 

passou pelo Comitê de Ética e que os participantes da pesquisa não serão 

identificados.  

A partir de leituras e pesquisas, identificamos muitas iniciativas interessantes e 

uma que nos chamou a atenção, o PROJETO CONDIGITAL. A riqueza e a variedade 

das experiências nos fizeram perceber a necessidade de realizar esse estudo para não 

deixar de forma dispersa e assim compartilhar essas iniciativas. Assim, estamos 

convidando professores que participaram do citado projeto a responder um 

questionário online que contribuirá, substancialmente, para nossa pesquisa. 

Para responder ao questionário, 

acesse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-

Ckqob7_0nwmJpz9UUFDES_VgngIRCMvexd4WWGlkFhHIw/viewform?usp=sf_li

nk 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo e-mail gerado para 

nossa pesquisa dissertacaounesa2020@gmail.com ou por nossos e-mails pessoais ou, 

ainda, por WhatsApp.   

 

Nosso contato com os professores participantes do projeto tem sido feito por indicações 

em rede, por isso solicitamos que, dentro do possível, nos indique o nome e, se possível, 

o contato com outros professores que participaram do projeto. 

Agradecemos sua atenção e colaboração.  

Compartilharemos os resultados para os professores participantes tão logo a 

pesquisa seja concluída. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-Ckqob7_0nwmJpz9UUFDES_VgngIRCMvexd4WWGlkFhHIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-Ckqob7_0nwmJpz9UUFDES_VgngIRCMvexd4WWGlkFhHIw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfN-Ckqob7_0nwmJpz9UUFDES_VgngIRCMvexd4WWGlkFhHIw/viewform?usp=sf_link
mailto:dissertacaounesa2020@gmail.com
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Cordialmente, 

Fernando Guilherme Blanco Joffily Bezerra 

E-mail pessoal: fgbjobezerra@gmail.com 

WhatsApp: (21) XXXXX-XXXX
19

. 

 

Stella M. Peixoto de Azevedo Pedrosa (orientadora) 

E-mail pessoal: smpedrosa@gmail.com 

WhatsApp: (21) XXXXX-XXXX
20

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
19

 Omitido aqui propositalmente. 
20

 Omitido aqui propositalmente. 

mailto:fgbjobezerra@gmail.com
mailto:smpedrosa@gmail.com
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ENTREVISTA ONLINE 

Sou Fernando Guilherme Blanco Joffily Bezerra, mestrando do Programa de Pós-

Graduação em Educação Stricto Sensu da Universidade Estácio de Sá. Estou 

desenvolvendo uma pesquisa intitulada “O uso das tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem pelo professor de Química”, sob a orientação da Prof.ª Dra. Stella Maria 

Peixoto de Azevedo Pedrosa. 

Para desenvolver o estudo em condições satisfatórias, necessito da autorização e 

participação, como sujeitos participantes, de professores da disciplina Química. Neste 

sentido, solicito sua colaboração respondendo as perguntas apresentadas na entrevista 

online apresentada a seguir. Agradeço, desde já, sua disponibilidade. 

QUESTIONÁRIO DO USO DAS TECNOLOGIAS NO ENSINO 

DE QUÍMICA 

Nome:  

Qual seu e-mail? 

Gênero 

o Feminino 

o Masculino 

Qual a sua faixa etária? 

o 20 – 30 

o 31 – 40 

o 41 – 50 

o 51 – 60 

o Mais de 60 anos 

 Atuação como professor de Química (é possível assinalar mais de uma opção). 

o Rede Municipal do Rio de Janeiro 

o Outras redes municipais 

o Rede estadual 

o Rede federal 

o Rede particular 

Onde se formou? 

o Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

o Universidade Federal Fluminense 
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o Universidade Federal do Rio de Janeiro 

o Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

o Outra 

Tempo de magistério. 

o Até 5 anos. 

o De 6 anos a 10 anos. 

o De 11 anos a 15 anos. 

o De 16 anos a 20 anos. 

o Mais de 20 anos. 

Durante sua formação docente, você entrou em contato com tecnologias ou com 

recursos educacionais digitais? 

o Sim. 

o Não. 

Você domina o uso de aplicativos mais comuns como apresentação de slides, 

editor de texto, planilhas, entre outros? 

o Sim. 

o Não. 

Com relação aos recursos educacionais digitais, você acredita que esses recursos 

podem contribuir para o interesse do aluno pelos conteúdos?   

o Não contribui. 

o Contribui pouco. 

o Contribui. 

o Contribui muito. 

Uma aula com o uso de tecnologia, em sua opinião, para o aluno o nível de 

atenção é: 

o Menor 

o Indiferente. 

o Maior. 

 

 



94 
 

Na elaboração de planos de aulas, você utiliza a internet ou algum recurso digital? 

Dê um exemplo. 

__________________________________________________________________ 

Como o uso dos recursos educacionais digitais pode contribuir para o interesse 

dos alunos pelos conteúdos? 

__________________________________________________________________ 

Quais as possíveis contribuições pedagógicas do uso dos recursos educacionais 

digitais? 

__________________________________________________________________ 

Quais as principais dificuldades encontradas pelo professor de Química na 

utilização dos recursos educacionais digitais? 

o Falta de tempo para preparar as aulas. 

o Falta de habilidade com aparatos tecnológicos. 

o A escola não disponibiliza recursos tecnológicos. 

o A escola não incentiva o uso. 

o A escola disponibiliza os recursos, porém não tenho conhecimento para a 

utilização. 

o Outros. 

Quais os entraves para a inclusão digital na sua práxis de ensino de Química? 

__________________________________________________________________ 

O que a participação do Projeto CONDIGITAL significou para você? 

__________________________________________________________________ 

A participação no Projeto CONDIGITAL modificou a percepção dos materiais 

didáticos? Caso positivo, como modificou? 

__________________________________________________________________ 

 

O uso dos recursos educacionais do CONDIGITAL é capaz de atender a 

diferentes classes sociais? 

__________________________________________________________________ 

Com relação à acessibilidade, esses recursos podem auxiliar alunos portadores de 

necessidades educacionais especiais na aprendizagem de Química? Justifique. 

__________________________________________________________________ 
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Quais os pontos positivos observados nos recursos educacionais do 

CONDIGITAL? 

__________________________________________________________________ 

Quais os pontos negativos observados nos recursos educacionais do 

CONDIGITAL? 

__________________________________________________________________ 

Finalizando, comente o que desejar sobre o CONDIGITAL. 

__________________________________________________________________ 
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