Videocast: uma abordagem sobre pilhas eletrolíticas no ensino de química
Bruno Leite1

Resumo
Os Arquivos auditivos e vídeos há mais de uma década são compartilhados na Internet.
A tecnologia dos podcast (neste trabalho videodcast) é inserida cada vez mais no meio
educacional. Com esta tecnologia podemos criar novas oportunidades no processo de
ensino-aprendizagem. Com o uso desta ferramenta é possível tornar o ensino de
química, mais prazeroso e interativo com o usuário, mesmo que ele esteja distante do
local de realização da atividade prática. Contudo é preciso salientar que o podcast é
apenas um recurso que deve ser incorporado ao ensino e não um substituto. O
videodcast sobre pilhas eletrolíticas pode ser utilizado em diferentes níveis de ensino,
e/ou com a utilização de outros conteúdos químicos, dependendo da intenção de
utilização do usuário, permitindo ao mesmo uma maior compreensão e assimilação dos
conteúdos vivenciados na sala de aula. Neste trabalho destacaremos o Projeto
Químicasting que desenvolve podcasts educacionais, passando desde sua elaboração,
sua realização, sua distribuição e seu uso no processo de ensino-aprendizagem. Onde o
usuário pode requerer o podcast para o ensino e utilizá-lo para diversos fins
educacionais, possibilitando-o até a construir seu próprio videocast (podcast).
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Introdução
Muito se tem falado sobre o paradigma emergente de uma nova sociedade do
conhecimento (Lévy, 2000). Porém, o que se tem visto efetivamente é a construção de

uma sociedade da informação. Os meios multimídicos, em especial a Internet, tem

disponibilizado uma quantidade extraordinária de informação. Entretanto, esta
informação não tem garantido necessariamente um processo de produção do
conhecimento (Bartolomé, 2002). É importante ressaltar que o conhecimento precisa de
uma construção mais atenta às informações obtidas, interagindo com outras pessoas
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envolvidas nesse processo. Talvez estamos, ou estávamos, acostumados a um processo

da informação de maneira seqüencial e linear, através da linguagem escrita e/ou falada.
Diferentemente, nos ambientes integrados pelas chamadas tecnologias da informação e
comunicação (TIC), a construção do conhecimento se dá por meio de diversas formas

de linguagens simultâneas, os chamados sistemas multimídicos (Bartolomé, 1999).
Nestes novos ambientes, a construção do conhecimento acontece de
forma mais aberta, integrada e multisensorial, o que o torna sem duvida, muito
mais atraente e complexa (Leão, 2004). O desenvolvimento das TIC tem possibilitado

uma crescente dinâmica no ensino-aprendizagem, onde o uso dessas tecnologias, a
manipulação das informações é feita de forma rápida, sistemática, e competente, com

elas praticamente não existem barreiras tecnológicas para a disseminação das
informações, ampliando os conceitos de espaço e tempo, do que é real ou virtual. A
tecnologia contribui bastante em termos científicos, na comunicação, no lazer, no
processamento de dados e na busca do conhecimento.
Neste contexto, devemos enfatizar que as novas tecnologias são instrumentos de
mediação deste processo, não podendo ser considerado, portanto, como ator principal na
construção do conhecimento por parte do aprendiz. Quando utilizamos os meios de
comunicação, estamos usando sua linguagem, e que esta, é a base do processo de
conhecer. Desta maneira um meio áudio-visual não é simplesmente um recurso didático,
pois ele influencia decisivamente no modo que se constrói o conhecimento. Ou seja, por
meios distintos, não somente se aprende de modo distinto, bem como se produzem
aprendizagens distintas (Ferrés, 1992).

Objetivos
• Elaboração de um videocast sobre pilhas eletroquímicas, para sua posterior utilização
como um recurso didático no processo de ensino-aprendizagem de química.
•

Disponilização do videocast produzido para utilização por parte de professores do
ensino médio e superior.

Metodologia
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Inicialmente foram realizadas pesquisas para o embasamento teórico do tema
proposto. O termo “podcast” surgiu como o acrônimo das palavras “public on demand”
e “broadcast”. O termo podcast pode ser descrito de forma resumida como sendo uma
emissão pública segundo uma demanda (Cochrabe, 2006; Richardson, 2006). Trata-se
inicialmente de áudio que pode ser escutado em qualquer reprodutor compatível. Nos
últimos anos, outros formatos foram disponibilizados proporcionando a disponibilização
de vídeos nos podcast. Um podcast assemelha-se a uma subinscrição de uma revista em
áudio e/ou vídeo que podemos receber através da Internet (Wikipedia, 2009). O
videocast (vídeo podcast ou vodcast) é um termo usado para distribuição online de
“vídeos sobre uma demanda” (video on demand), este termo é usado para distinguir
entre podcasts que normalmente contém arquivos de áudio e aqueles que referem-se a
distribuição de vídeos (Wikipédia, 2010).
A elaboração deste videocast passou por algumas etapas:
 A pré-produção onde incluímos o planejamento do tema abordado, os objetivos que
são buscados nele, direcionando o videocast para o seu propósito no ensino.
 A produção com a realização do trabalho, separando os materiais necessários,
câmeras fotográficas digitais ou câmeras de celulares ou câmeras digitais,
microfones, um computador com configuração básica e softwares gratuitos que
possibilitam a fase da edição.
 A pós-produção com sua edição, utilizando arquivos adequados, sua publicação
utilizando um agregador, a geração de um arquivo RSS (Really Simple
Syndication). Este arquivo RSS lista a localização do videocast, também inclui
informações sobre o videocast, quando foi publicado e a descrição dele. O arquivo
de áudio-vídeo RSS é postado a um servidor da rede. O usuário pode subscrever em
um agregador (software que organizam as informações que são vistas pelo usuário,
eles contem uma tecnologia que permite a recepção do conteúdo – áudio, texto, som
– sem a necessidade de acessar o website para poder recebê-lo. O Doppler, Odeo,
iTunes e o Juice são alguns exemplos de agregadores) sendo necessário apenas se
subscrever uma única vez, os demais videocast da série são baixados
automaticamente até que o usuário desabilite a função de subscrever.
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Um dos muitos aspectos positivos da produção do videocast é que os materiais usados
para sua elaboração estão ao alcance do realizador independentemente do seu meio
social. O videocast é um meio de publicar um conteúdo áudio-visual na rede, podendo
ser baixado desde que o usuário esteja subscrito nos vários agregadores, recebendo
automaticamente o videocast. Os ouvintes podem ter acesso aos videocasts diretamente
de seus computadores, ou em dispositivos portáteis (mp3, mp4, etc). O videocast tem
bastante destaque na qualidade tecnológica educacional, por ser bastante útil em salas
de aula (Fryndeberg, 2006), reforçando o tema abordando, sendo usado também como
elemento motivador. O videocast pode ter seu potencial não necessariamente para
educar melhor, mas para que eduque mais adiante criando oportunidades novas para
ensinar contribuindo para um melhor processo de ensino-aprendizagem. O videocast
tem se destacado nos mais diverso ambientes de ensino, seja presencial, à distancia ou
semipresencial. A flexibilidade e mobilidade são predominantes no uso dos videocasts,
que podem ser escutados durante o percurso para a escola, enquanto dirige ou quando
está trabalhando fora do campo escolar, que funciona não como uma substituição, mas
sim como um complemento para o processo de ensino-aprendizagem. Ao compararmos
este Videocast com as outras tecnologias, o grande diferencial é a interatividade causada
por ele, enquanto outras tecnologias, por exemplo, o PowerPoint, não causa uma relação
satisfatória entre o aluno e o conteúdo exposto, tratando o aluno como apenas um
receptor das informações, durante apresentação do mesmo. Da mesma forma a
transparência ou o uso do computador sem a atenção devida, sem um planejamento
adequado, causando mais distração do que um aprendizado. O Videocast se diferencia
também do vídeo, pois no vídeo o aluno normalmente está apenas como um ouvinte do
conteúdo, e se o vídeo não estiver bem elaborado o aluno terá o vídeo como apenas um
“vídeo tapa buraco” que é utilizado apenas para passar o tempo de uma aula vaga, no

Videocast há o incentivo para o aluno realizar o experimento, e desenvolver seu
conhecimento sobre o tema abordado. Este Videocast provoca a atenção do aluno para o
que está sendo exibido, ele não apenas observa o que está acontecendo, mas entende
como foi feito o processo, tendo também como um reforço do conteúdo aplicado em
sala de aula.
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Como em qualquer tecnologia educacional, o uso do videocast produz uma alta
interatividade com o usuário, proporcionando grande experiência na aprendizagem, com
resultados que visa ajudar o educador e estudantes a alcançarem os objetivos
educacionais propostos, através de aprendizagem simples, direta, atrativa, facilitando a
produção de atividades com o propósito de intensificar o aprendizado.

Processo de produção das pilhas
Este trabalho é o resultado do primeiro videocast do Projeto Químicasting. O
Projeto Químicasting, é um projeto que desenvolve podcasts e videocasts educacionais,
neste trabalho foi desenvolvido um videocast sobre pilhas eletrolíticas. O videocast é
uma das maneiras de apresentar o conteúdo de um tema, de forma a modificar a rotina
da sala de aula. O uso de vários instrumentos pelo professor é de fato um estímulo para
que se enrijeça o processo do conhecimento.
No início do videocast ocorre um momento de apresentação, em que os
apresentadores buscam interagir com o ouvinte (figura 1).

Figura 1: Apresentadores no início do videocast.

Após a apresentação foi dado um breve esclarecimento sobre pilhas
eletroquímicas, que é o estudo das relações existentes entre os fenômenos elétricos e as
reações químicas. Foi introduzido o conceito de reações de óxido-redução, quando
ocorre a corrosão do fio de cobre na solução de nitrato de prata (figura 2). O fio de
cobre é oxidado (perdendo elétrons), enquanto na solução de sulfato de prata, a prata
sofre redução (recebe elétrons), sendo visualizada a formação de um precipitado e a
Revista Tecnologias na Educação- ano 2- número 1- Julho 2010
http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/

mudança de coloração da solução, antes incolor para azul, devido aos íons de cobre
presente na solução.

Figura 2: Fio de cobre imerso na solução de nitrato de prata.

No videocast é mostrado passo a passo a montagem de uma pilha eletroquímica.
Que auxilia a identificação dos materiais necessários para a realização do experimento,
o que facilita a sua reprodução posteriormente. Na pilha montada há um béquer com
solução de sulfato de cobre (solução de cor azul), imerso nele uma placa de cobre que
está conectado a um fio. Na outra extremidade do fio está conectada uma placa de zinco
que está imersa na solução de sulfato de zinco, solução incolor (figura 3).

Figura 3: Imagem da pilha sendo montada.
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Durante o processo de montagem da pilha, os apresentadores fizeram a narração
em off (narrações em que aparecem apenas as imagens, sendo acompanhadas por uma
narração do que está ocorrendo no momento) explicando cada função e como está sendo
utilizada na pilha e o que se espera.
No videocast, ressaltamos o funcionamento da pilha desenvolvida por Daniell,
que foi o primeiro cientista a desenvolver uma pilha. Foi comprovada a existência do
fluxo de elétrons, através de experimentos realizados e filmados no laboratório,
utilizando-se um multímetro (aparelho utilizado para realizar medições de amperagem,
resistência, corrente contínua e alternada) que registrou a corrente elétrica na pilha
montada (figura 4). Neste momento a reação química que está ocorrendo é mostrada no
videocast pela equação:
Zn

0

+ CuSO4

→ ZnSO4 + Cu

0

que explica a oxidação do zinco e a redução do cobre, em seguida mostrada de forma
simplificada.
0

Zn + Cu

++

→ Zn

++

+ Cu

0

Figura 4: Imagem do multímetro registrando a passagem de corrente elétrica na pilha.

Pelo fio estará passando os elétrons que saem da placa de zinco (que está na
solução incolor), onde há excesso de elétrons, e vai para a barra de cobre (solução azul),
onde há falta de elétrons. Na solução transitam os íons (corrente elétrica). A placa de
zinco será corroída, a solução do sulfato de zinco fica mais concentrada. A barra de
cobre aumenta sua massa, entretanto, sua solução fica mais diluída. Lembrando que,
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segundo a física, a corrente elétrica não pode circular se o circuito estiver interrompido
em algum ponto, portanto, é colocada uma ponte salina (figura 5) que é um tubo em U
cheio de solução de eletrólito, neste experimento, nitrato de sódio, cujos íons não
reagem com outros íons na pilha nem com os materiais que estão envolvidos. À medida
que a oxidação ou a redução avançam, os íons na ponte salina migram a fim de
neutralizar a carga em excesso em cada compartimento. A reação ocorre
espontaneamente caracterizando uma pilha eletrolítica.

Figura 5: Imagem da ponte salina entre os dois béqueres.

Foi montada uma pilha eletrolítica com o uso de duas laranjas, clipes, pedaços
de fio de cobre e um relógio digital com a finalidade de comprovar a passagem do fluxo
de elétrons pelo sistema (figura 6). Nesta pilha improvisada uma lâmina de cobre é
conectada a uma laranja e a esta mesma laranja um clipe é conectado na laranja que
contém a lâmina de cobre e na sua outra extremidade uma lâmina de cobre. Ao final do
circuito os fios são conectados ao relógio digital, que automaticamente liga. Este
experimento mostra a facilidade de construir uma pilha eletroquímica a partir de
materiais de fácil acesso.

Figura 6: Pilha eletrolítica com uso de duas laranjas e um relógio digital.
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Este videocast por usar materiais simples pode ser reproduzido pelo usuário.
Devemos salientar que além de conter textos explicativos sobre os experimentos
realizados proporcionando uma melhor compreensão, o videocast conta com uma trilha
sonora regional que o torna mais interativo, dinâmico e agradável ao usuário. Nele
foram feitas imagens com vários ângulos de um mesmo experimento, possibilitando ao
usuário uma boa visualização, destacando as etapas dos experimentos, proporcionando
ao usuário a reprodução do mesmo com melhor precisão.
Neste videocast foi construído um roteiro seguindo as técnicas de filmagem
(figura 7), onde os apresentadores desenvolvem o tema abordado, para dar maior ênfase
no desenvolvimento do ensino são colocados textos às cenas, sugerindo a influencia da
imagem como elemento de comunicação e informação retificando que a linguagem
audiovisual desenvolve múltiplas atitudes perceptivas.

Figura 7: Roteiro utilizado no Projeto Químicasting.
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O roteiro descreve passo a passo o experimento, ele é dividido em duas colunas
onde uma descreve as imagens que serão vistas, os ângulos e os efeitos que serão
utilizados. A segunda coluna descreve os sons e diálogos no videocast; os momentos em
que a trilha sonora será usada, as falas de cada apresentador, as narrações em off, o som
no momento da filmagem.
Este videocast pode ser facilmente visualizado na Internet, podendo ser baixado
diretamente no computador através de diversos agregadores, sendo reproduzido também
em celulares, mp4, ipod e outros formatos.

Considerações finais
A produção deste trabalho permitiu oferecer aos usuários mais um recurso para
o desenvolvimento de pilhas eletroquímicas, inserindo recursos áudio-visual, interação,
motivação para reprodução, possibilitando a visualização dos experimentos, com o
entendimento de maneira ampla e singular. O videocast pode ser utilizado como uma
ferramenta pedagógica e de pesquisa, de forma introdutória ou de revisão em aulas cujo
assunto seja pilhas eletroquímicas.
Este videocast está disponibilizado no Canal “Química do Bruno’”no Youtube:
http://www.youtube.com/user/quimicadobruno#p/u/12/OfJaGCSGDro, ou pelo título:
Projeto Quimicasting – Pilhas Eletrolíticas. Ele pode ser visto acessando também no
blog: http://quimicadobruno.blogspot.com onde há um breve comentário sobre o
Videocast e o Projeto Químicasting ( http://bit.ly/bvGklL).
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