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Resumo 

As fortes mudanças no cenário educacional relacionadas às tecnologias colocam em 

pauta a forma como o ensino é ministrado, ou ainda, como prender a atenção dos alunos 

nessa era digital. Nesse contexto as mídias audiovisuais tornaram-se um grande 

contribuinte para o ensino de ciências.  A ideia base do projeto foi usar da linguagem 

audiovisual (vídeos) como metodologia alternativa no ensino e aprendizagem de 

Química. Para isso, com observações, criação e apresentação de um vídeo e formulação 

de questionários (antes e depois da exposição do vídeo), foi possível visualizar e 

explorar o que os alunos sabem sobre a teoria atômica e sua historicidade, além de 
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buscar corrigir e modificar a visão que os estudantes possuem do átomo. As respostas 

dos questionários aplicados mostram que os estudantes possuem uma visão fragmentada 

dos modelos atômicos, porém com os vídeos e as discussões foi possível sanar algumas 

dúvidas. 

 Palavras-chave: Ensino de Química, Linguagem Audiovisual, Atividades Lúdicas 

 

Introdução 

O ensino na área de Química vem continuamente se deparando com dificuldades 

nos processos de ensino e aprendizagem, em que os estudantes possuem aversão aos 

conteúdos dessa área. Com as metodologias dinâmicas, alternativas, e também 

contextualizadas é possível fornecer aos estudantes a oportunidade de olhar a Química 

de outro modo. Nesse contexto, o lúdico se encaixa como uma opção de renovação do 

ensino de Química (FIORUCCI, et al. 2009). 

O lúdico é um instrumento de trabalho importante e traz o professor como 

mediador. De acordo com Santana (2006) visa o desenvolvimento pessoal, bem como a 

participação cooperativa na sociedade pelo educando. Em suas diversas formas de 

manifestação, tais como: jogos, músicas, danças, vídeos, tem o objetivo não apenas de 

facilitar que o estudante memorize o assunto abordado, mas induzi-lo ao 

desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e do pensamento (DOHME, 2003; 

SANTANA 2006). 

Atualmente, veem-se as novas tecnologias audiovisuais encontrarem espaço para 

crescimento na sociedade. O uso dessa nova linguagem permeia por boa parte das 

relações entre as pessoas, do lazer ao trabalho. Tendo em vista a possibilidade de fazer 

com que os alunos conheçam diferentes linguagens, a escola e os professores devem 

aproveitar os variados recursos tecnológicos, como propulsores da mediação e como 

estratégia de ensino. Novidades e diferentes estilos de ensinar tornam as aulas menos 

enfadonhas, podendo criar ambientes com o aumento considerável de envolvimento dos 

estudantes para facilitar suas aprendizagens (SOARES, 2007, ARROIO et.al., 2005). 

Os recursos de mídia como os vídeos são parte essencial dos processos de 

socialização das novas gerações, incluindo a população adulta. Atualmente, é usada e 
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associada às tecnologias da informação e comunicação (TIC), tratando-se de um 

elemento importante para o processo de produção, reprodução e transmissão de cultura. 

Consideram-se também esses materiais como novos modos de perceber a realidade, de 

aprender e difundir conhecimentos e informações (BELLONI,2009). 

Tendo em vista o uso das tecnologias e suas potencialidades para o ensino de 

Química e áreas afins, esse trabalho objetivou verificar o uso de vídeos educativos como 

ferramenta que vem auxiliar o professor em suas aulas e também no ensino dos 

conteúdos da disciplina de Química, bem melhorar a compreensão dos conteúdos pelos 

estudantes.  

 

Embasamento Teórico  

 

 A linguagem, em suas mais diversas formas surge na vida do homem como uma 

intermediadora entre as pessoas e os organismos ou objetos. Essas diferentes 

manifestações estão inseridas na sociedade há muito tempo, de certo modo, auxiliando 

em sua organização. O ser humano e sua habilidade em transformar a linguagem 

continuamente vêm desde a pré-história a partir da reconstrução dos sons ouvidos na 

natureza, das composições artísticas, estabelecendo contato e aprendendo com esses 

(TORQUATO, 2003).   

A sociedade moderna tem como uma das suas principais características o uso da 

linguagem em seu formato de som e imagem, linguagem audiovisual, uma vez que isso 

acontece é possível observar a influência do recurso audiovisual nesse meio. O uso do 

audiovisual não é algo novo, e segundo Gutierrez (1978 apud TORQUATO, 2003), é 

mais antiga do que se parece, afirmando que o homem é comunicação visual e sonora 

antes ao menos de ser usuário da falada ou da escrita. Esse tipo de linguagem é ainda 

definido por outros autores como Arroio e Giordan (2006):  

 

O audiovisual é uma produção cultural, no sentido em que é uma codificação da 

realidade, na qual são utilizados símbolos da cultura, e que são partilhados por um 

coletivo produtor do audiovisual e por outras pessoas para as quais o audiovisual é 

destinado (ARROIO e GIORDAN, 2006, p.1). 
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Esses recursos vêm sendo utilizados das mais diversas formas de disseminação 

da educação e cultura, tendo em vista essa variedade, cabe recordar alguns projetos 

oficias como, o “Projeto Minerva” que possuía a finalidade de educar pessoas adultas a 

partir de programas de rádio e foi criada em 1970 pelo Serviço de Radiodifusão 

Educativa (SRE), outras experiências na área da educação não formal em parceira com 

o setor privado foram os programas televisivos “Telecurso de 1º Grau” iniciado em 

1984, “Telecurso de 2º Grau”, 1979, e “Telecurso 2000” de 1995, que expuseram 

conteúdos de diversas áreas de conhecimento para toda a sociedade (PIMENTEL, 1999; 

BELLONI, 2002; ROSA, 2000). 

Segundo Arroio e Giordan (2006), esse universo dos recursos audiovisuais 

permite um aprofundamento, principalmente, na reprodução das situações mais 

abstratas e desprovidas de imagem.  Os autores ainda enfatizam:  

 

A força da linguagem audiovisual está no fato de que consegue dizer muito mais 

do que captamos, chegar simultaneamente por muito mais caminhos do que 

conscientemente percebemos, e encontra dentro de nós uma repercussão em imagens 

básicas, centrais, simbólicas, arquetípicas, com as quais nos identificamos, ou que se 

relacionam conosco de alguma forma. (ARROIO e GIORDAN, 2006,p. 2). 

 

O computador ou outros instrumentos multimídia (CD-ROM, TV, filmes, vídeos 

etc.) mesmo que indiretamente exercem um papel educacional, estabelecendo diálogos 

entre as diferentes comunidades e apresentando diferentes modelos de comportamento. 

Ao serem inseridos no meio educacional, esses instrumentos intimam o professor a 

buscar entendimento dessas múltiplas formas de linguagem (TV, Cinema e vídeo), 

tendo em vista identificação de suas potencialidades. É preciso uma formação para o 

uso desses, pois, assim como toda ferramenta de ensino o recurso audiovisual, tem sua 

função definida no plano de ensino elaborado pelo professor de acordo com o conteúdo 

a se abordar. Todo esse trabalho envolve sensibilidade e senso crítico de modo a 

desenvolver nos alunos uma alfabetização audiovisual (SANTOS et. al, 2010). 

Os vídeos são, hoje, considerados a base da divulgação da linguagem 

audiovisual, com o aumento da sua popularidade deixou de ser de uso exclusivo das 

emissoras de TV se tornou acessível às pessoas comuns. Sendo assim, se multiplicaram 

os projetos de incentivos ao uso do vídeo em sala de aula, atuando como estratégia de 
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diminuir a distancia da escola aos avanços dos meios de comunicação na sociedade. 

Sendo assim, o vídeo só foi inserido na escola na década de 90 (VICENTINI e 

DOMINGUES, 2008). 

No artigo “Vídeo na sala de aula”, Moran (1995) apresenta essa ferramenta 

como um auxílio na formação de alunos mais conscientes. O autor olhava esse novo 

recurso como uma solução, no qual podemos destacar a seguir:  

 

Finalmente o vídeo está chegando à sala de aula. E dele se esperam, como em 

tecnologias anteriores, soluções imediatas para os problemas crônicos do ensino-

aprendizagem. O vídeo ajuda a um professor, atrai os alunos, mas não modifica 

substancialmente a relação pedagógica. Aproxima a sala de aula do cotidiano, das 

linguagens de aprendizagem e comunicação da sociedade urbana, e também introduz 

novas questões no processo educacional (MORAN, 1995 p.27). 

 

O vídeo se assemelha a televisão, pois ambas partem do concreto, do visível, do 

imediato, próximo, que toca todos os sentidos, despertam emoções. Pois isso, muitas 

vezes o vídeo acaba por se ligar a um contexto de lazer ou entretenimento. Quando em 

sala de aula, os alunos o definem como um descanso das aulas há modificação de 

postura desse aluno o que trás novas expectativas. Diante disso, o professor deve 

aproveitar desse novo olhar para chamar a atenção do aluno ao seu planejamento 

pedagógico e estabelecer relações entre o vídeo e as outras dinâmicas da aula.  O 

trabalho com vídeo durante as aulas expõe dois universos de pesquisa a serem 

distinguidos, quais sejam: o objetivo central, a televisão como elemento de reflexões, e 

outro, que se trata do vídeo como recurso para o ensino e aprendizagem (ARROIO et. 

al., 2006; MORAN, 1995; CARVALHO, 2005). 

É importante salientar que um bom vídeo pode despertar o desejo de pesquisa 

nos alunos, no que diz respeito ao conteúdo programático ou sobre o próprio vídeo. A 

depender da necessidade os vídeos são expostos em vários formatos, como a de simular 

experiências que de certo modo seriam perigosas ou exigiriam muito tempo e recursos. 

Dentro dessas diferentes modalidades, o vídeo-aula tem se tornado um diferencial na 

exposição dos conteúdos de uma forma sistematizada e com função informativa 

exclusiva ou de reforço. No entanto, essa maioria de vídeos educativos podem se tornar 

cansativos e com pouca aceitação caso o professor se limite apenas à exposição do 
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mesmo, deixando de lado outras formas de interação e participação ativa do educando 

(ARROIO e GIORDAN, 2006). 

As atividades lúdicas voltadas para os processos de ensino e aprendizagem vêm 

sendo utilizadas por diversas culturas ao longo da história da humanidade.  Com o 

conceito de diversão, é compartilhada até os dias atuais pelos educadores. Divertimento, 

prazer, esforço espontâneo, limites de tempo e também espaço são algumas das 

características que dão sentido as atividades lúdicas. Manifestações que envolvem 

situações lúdicas fazem referência às atividades lúdicas, sendo assim, situações em que 

estão envolvidos o prazer e o divertimento durante a ação. Existem várias formas de 

manifestações da ludicidade, como os jogos, histórias, dramatizações, músicas, danças, 

vídeos entre outros, objetivando não apenas facilitar que o aluno memorize o assunto 

abordado, mas induzi-lo ao desenvolvimento do raciocínio, da reflexão e do pensamento 

e, consequentemente, da reconstrução do conhecimento (CAVALCANTI, 2011; 

DOHME, 2003). 

O uso das atividades lúdicas como o vídeo, por muito tempo esteve voltado para 

o ensino fundamental, abrangendo os anos iniciais, além de presença marcante desse 

instrumento no ensino de Matemática. No entanto, a utilização desse recurso passou 

recentemente a voltar-se para o ensino de Ciências e Química. O audiovisual pode 

apresentar-se de varias maneiras quando relacionado à disseminação da educação 

cientifica, são trabalhos que vão desde filmes até vídeos temáticos e amadores 

encontrados na internet (FIORUCCI, et. al. 2009; SOARES,2008; SANTOS et.al., 

2005). 

 

Métodos 

 

O projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Antônio Geraldo em 

Barreiras/BA em uma turma do 3º ano do Ensino Médio do turno vespertino com um 

total de 40 alunos. Este trabalho foi dividido em alguns momentos descritos a seguir.  

O primeiro momento consistiu em observações de aulas da turma escolhida, 

verificando-se o comportamento, o comprometimento, a participação, a relação 

professor/aluno, o uso de tecnologias dentre outras particularidades. Os dados coletados 

auxiliaram na formulação de um questionário (Pré-vídeo) que posteriormente auxiliou 

na elaboração do vídeo. Em um segundo momento, o vídeo foi produzido no 
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Laboratório de Experimentação, Ensino e Ludicidade em Química (LEELQUI) da 

Universidade Federal do Oeste da Bahia e intitulado “A História da Química: Da Grécia 

Antiga ao Átomo de Dalton” como observado na figura 1 a baixo: 

 

Figura1: Vídeo “A História da Química: Da Grécia Antiga ao Átomo de Dalton” 

confeccionado para o desenvolvimento do projeto. 

 

No terceiro momento durante uma aula de Química, todos os alunos que estavam 

presentes no dia foram levados para o auditório para a apresentação do vídeo, logo após, 

propôs-se um espaço para discursão e comentários sobre o tema abordado. Em seguida 

o segundo questionário (Pós-vídeo) foi apresentado para uma verificação do 

conhecimento obtido com o desenvolvimento do vídeo.  

O ultimo passo e quarto momento foi composto pela analise dos resultados, uma 

comparação entre o primeiro e segundo questionário com pretensão de averiguar os 

efeitos da utilização dos vídeos no dia-a-dia escolar dos estudantes.   

O vídeo produzido durante esse projeto está disponibilizado no site Falando em 

Química (http://falandoemquimica.webnode.com/), e no grupo Química 3º, 3- Thamara 

Araújo criado para compartilhar as aulas e facilitar o acesso de outros alunos (de outras 

turmas), além de permitir que os estudantes avaliados revejam o vídeo para sanar 

algumas dúvidas ou erros conceituais. 

 

Resultados e Discussão 

 

Durante as observações foi possível perceber que os alunos demonstravam 

afinidades com as tecnologias, uma vez que nas aulas usavam constantemente o celular 

para acessar a internet e dialogavam entre si sobre acontecimentos nas redes sociais. 

Essa conexão proporcionou-nos a identificação de informações para encontrar respostas 

a alguns questionamentos realizados pelo professor e em atividades realizadas em sala 

de aula. Outro ponto da observação foi à preocupação que a maioria dos alunos tinha 

com o vestibular, o que os levou a buscar cursinhos e momentos de estudos extras para 
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rever conteúdos ou aprender alguns conceitos novos. Nesse trabalho, foram respondidos 

ao todo 40 questionários, sendo 20 referentes ao Pré-vídeo e a outra metade ao Pós-

vídeo.  

 

Questionário 1: Pré-Vídeo. 

 

No questionário pré-vídeo temos três questionamentos importantes. Para início 

foi perguntado: “Como você descreveria o átomo? Resposta em texto ou desenho”. Esse 

primeiro questionamento proporcionou a averiguação dos conhecimentos que os 

estudantes concluintes do Ensino Médio têm a respeito do átomo. Na questão, 85% dos 

estudantes fizeram menção ao átomo no modelo de Ernest Rutherford, que compreende 

o átomo por: um núcleo muito pequeno com nêutrons e prótons, além de elétrons que 

possuem valores de energia múltiplos inteiros de um fóton. Algumas dessas respostas 

podem ser visualizadas na Figura 2. 

 

Figura 2: Respostas 1 do questionário Pré-Vídeo dos alunos número: 

20,3,4, 9 e 15. 

A partir dos dados coletados observa-se que esses alunos em sua maioria 

possuem uma visão de átomo de acordo com o socialmente aceito, ou seja, o 

encontrado continuamente na TV, nos filmes, vídeos e na internet. Neste caso, o 

modelo atômico de Rutherford prevalece na maioria das respostas dos 

estudantes.  

As demais respostas para essa primeira pergunta correspondem a 15%, 

apresentam-se de forma diferenciada e com tentativa de exploração de outros 

modelos atômicos como visto na Figura 3. O aluno um (1) tentou fazer uma 
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menção ao átomo de John Dalton mostrando que conhece outra forma de 

representação atômica além de Rutherford como visto anteriormente nas demais 

respostas. Já o aluno sete (7) descrever o modelo de Joseph John Thomson que 

propõe o átomo carregado de partículas positivas e negativas. 

 

Figura 3: Resposta 1 do questionário Pré-Vídeo dos alunos 1 e 7 

 

Poucos alunos fizeram menção aos demais modelos atômicos (ver Figura 

4) além de Rutherford. Associamos esse caso, a forma como a teoria atômica 

comumente ensinada nas escolas, que em geral não compreende uma abordagem 

histórica. Sendo assim, não há entre o modelo de Rutherford e as demais teorias 

atômicas uma ligação histórica.  

 

Figura 4: Modelos Atômicos pós- Grécia Antiga; A: John Dalton (1766-1844) B: 

Joseph John Thomson (1856-1940) C: Ernest Rutherford (1871-1937) D: Niels Bohr 

(1885-1962) Fonte: Figuras retiradas da internet. 

 

Essa divergência pode ser atribuída muitas vezes pela má ou não formação 

do professor que acaba por desconhecer essa contextualização e relação histórica dos 

modelos atômicos, acarretando no não uso deles em sala de aula. Nessa perspectiva o 

aluno tem a impressão de que as teorias atômicas são fragmentadas, e neste caso, um 

modelo surge com o intuito de substituir o anterior que passa então, a ser inutilizado 

para qualquer outra forma de estudo.  

No ensino de Química a teoria atômica ainda é tida como evolutiva e cada 

parte desse conteúdo tem o caráter individual. Sendo assim, são comuns os estudos dos 

modelos atômicos apresentados por Dalton até o átomo de Rutherford e também Bohr. 
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Percebe-se a inexistência sobre questionamentos da existência do átomo nos primórdios 

da Grécia antiga, muito antes de John Dalton. O abandono das teorias não valoriza o 

que cada uma ainda (da Grécia antiga ao modelo mais atual) representa na construção 

de conceitos nas mais diversas áreas do conhecimento como, a Química. 

A questão dois (2) se refere especificamente ao modelo atômico de John Dalton 

que a seguir seria apresentado no vídeo. Quando perguntado: “Você conhece a teoria 

atômica na abordagem de John Dalton? ( )Sim, Como você descreveria esse átomo? 

Desenho ou Texto. (  ) Não.” 

Dos questionários respondidos 95% dos alunos afirmaram não conhecer o 

modelo de Dalton. No entanto, um (5%) aluno diz já conhecer, em sua justificativa 

demonstra uma confusão e acaba por representar o modelo atômico de Rutherford como 

visto na Figura 5 a seguir: 

 

Figura 5: Questionário Pré-Vídeo: Resposta da Questão 2 do aluno 8 

 

Os dados mostram que os alunos realmente não se recordam da teoria atômica 

proposta por John Dalton, constando que abandonam um modelo quando toma 

conhecimento de um próximo. O estudante oito (8) ainda tenta relacionar, no entanto o 

aluno faz uma confusão entre as teorias o que é comum quando não há uma ligação 

histórica entre elas. Um acontecimento interessante nos remete ao estudante um (1), sua 

resposta para o questionamento 2 é “não” como visto na Figura 6, porém no 

questionamento 1 (ver Figura 3) ele descreve em sua resposta o átomo de Dalton 

mesmo afirmando desconhece-lo. 

Fica mais uma vez demonstrado que os alunos substituem um modelo pelo 

outro, como observado em suas respostas. A falta de historicidade dos conteúdos de 

Química para o Ensino Médio, a ausência de contextualização, demonstrações e 

aplicabilidade dessas teorias são fatores determinantes para esse abandono.  
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Figura 6: Resposta dois (2) do questionário um (1) aluno (1) 

 

O terceiro questionamento se baseou em identificar o quanto esses estudantes 

usam os recursos da internet como o vídeo para seus estudos diários sendo assim 

perguntou-se: “Você usa com frequência recursos como vídeos da internet para 

estudar?( ) Sim (  ) Não” 

Nessa questão 85% dos alunos responderam que não utilizam desses recursos 

para estudar e 15% afirmam que sim. É importante salientar, que mesmo não afirmando 

usar a internet para estudar, esses alunos acabam por utiliza-la em pesquisas para 

trabalhos, acesso a redes sociais, dentre outros de um modo continuo, ratificando a 

nossa proposta que é de levar ferramentas como, por exemplo, vídeos para a sala de 

aula, uma vez que os estudantes não utilizam (ou utilizam pouco) essa ferramenta com 

finalidades educativas mesmo utilizando o computador e a internet para outros fins. O 

acesso precário a internet em algumas regiões do país, pode também justificar a falta de 

interesse desses estudantes pelo uso da mesma para o estudo diário.  

 

Questionário 2: Pós-Vídeo 

 

O segundo questionário constituiu-se na coleta de dados sobre o que foi possível 

compreender do vídeo “A História da Química: Da Grécia Antiga ao Átomo de Dalton”. 

O vídeo apresentado para os alunos abordou os pensamentos iniciais na Grécia antiga 

sobre a existência do átomo, no qual os considerados atomistas chegaram à conclusão 

que o átomo era invisível e imperceptível, e ainda possuíam toda classe de forma e 

tamanhos.  

As contribuições científicas de John Dalton para o tema, também foram 

importantes. Pois para Dalton, os átomos são compostos básicos da matéria, ou seja, são 

as menores partes de um elemento, e que mantêm a sua identidade química. Como 

observado nos postulados da teoria de Dalton, um elemento é formado de apenas uma 
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espécie de átomo, enquanto um composto contém átomos de dois ou mais elementos. A 

seguir algumas imagens (Figura 7) do vídeo apresentado aos estudantes.  

 

Figura 7: Imagens retiradas do vídeo “A História da Química: Da Grécia Antiga 

ao Átomo de Dalton” 

 

A primeira questão refere-se á parte inicial do vídeo. Sendo assim, quando 

perguntado: “Você já sabia que as ideias iniciais sobre a existência do átomo foram 

abordadas por filósofos antigos? ( ) Sim, já tive essa informação antes de ver o vídeo. 

Onde? ( ) Não, nunca soube dessas informações antes de ver o vídeo (  ) Não lembro.” 

obteve-se os seguintes dados do Gráfico 1: 

 

Gráfico 1: Questionário Pós-vídeo: respostas da questão 1 

 

Os estudantes que afirmam conhecer a visão filosófica do átomo atribuem sua 

resposta aos estudos no Ensino Fundamental, aos livros de Filosofia, nas aulas de 

Filosofia, chegando, ainda, aos cursinhos pré-vestibulares. De um modo geral, vê-se 

pouco da história da Química quando se aborda teoria atômica nas disciplinas de 

Química, sendo então, os vídeos e a discussões posteriores de real valor para apresentar 

esse contexto para os alunos na disciplina de química.  

As questões dois (2) e três (3) do questionário pós-vídeo foram uma forma de 

verificar a atenção dos alunos com relação ao conteúdo do vídeo durante sua exibição.  

No Gráfico 2 temos os resultados para a pergunta 2: “Para Simplício os 

atomistas dominavam o ser do átomo e também, chegaram à conclusão de que cada 
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átomo seria: (  ) pleno e compacto (  ) Invisível, imperceptível e possuía toda a classe de 

forma e tamanhos  ( )Outra. Justifique.” Onde 50% das respostas certas foram 

condizentes com que o foi apresentado no vídeo, ou seja, a segunda alternativa. O 

estudante vinte (20) foi o único que optou pela terceira alternativa, entretanto, sua 

justificativa (ver Figura 8) referia-se ao modelo atômico de Dalton e aos atomistas, 

porém não era a visão de Simplício como apresentado no vídeo.  

 

Gráfico 2: Questionário Pós-vídeo: respostas da questão 2 

 

 

Figura 8: Questionário Pós-Vídeo: Resposta questão 2 aluno 20 

 

O Gráfico 3 corresponde as respostas da questão 3: “Dalton manteve durante 46 

anos um diário de observações: (  ) dos planetas (  ) das estrelas  (  ) do tempo e das 

condições atmosféricas (  ) dos asteroides”, 85% dos estudantes afirmaram que Dalton 

manteve um diário de observações do tempo e das condições atmosféricas, conforme 

descrito no vídeo 

 

 

Gráfico 3: Questionário Pós-vídeo: respostas da questão 3 

 

Considera-se ainda o fato de alguns estudantes não disponibilizarem a devida 

atenção ao vídeo, dessa forma abriu-se possibilidades de erros. Esses resultados podem 

ser atribuídos também ao fato dos estudantes revelarem suas afinidades com os trechos 

do vídeo que deram origem a esses dois questionamentos. A parte do vídeo relacionada 
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à pergunta dois (2) foi disponibilizada em forma de texto narrado, já o que atende a 

pergunta três (3) tem-se uma gravação com mais animações e ilustrações. Desse modo, 

com os resultados das questões dois (2) e três (3) é possível visualizar que os estudantes 

estão assimilando o conteúdo disponibilizado no vídeo, com o número de acertos bem 

maior que os de erros.  

O questionamento final do pós-vídeo consistiu na seguinte pergunta: “Como 

você descreveria o átomo proposto por John Dalton? Resposta em desenho ou texto”. 

Sendo assim, os estudantes tiveram a oportunidade de descrever o que viram no vídeo 

sobre o modelo atômico de Dalton e, assim, comparar com sua resposta anterior dada no 

Pré-Vídeo.  

Nessa última questão o modelo de Rutherford mais uma vez foi descrito, com 

um total de 40% das respostas. Já para 45% dos estudantes o átomo na visão de Dalton 

era uma esfera maciça, indivisível e conhecida como bola de bilhar. Entretanto, as 

expressões, “maciça” e “bola de bilhar” não foram utilizadas no vídeo e nem em nossas 

discussões, mostrando que o momento em que os alunos assistiram ao vídeo com 

posterior discussão favorece a aprendizagem, ou até mesmo, para relembrar o que já foi 

estudado por eles, mas esquecido ou substituído como podemos observar nas discussões 

do Questionário 1.  

As respostas que mais se aproximaram do conceito apresentado no vídeo sobre a 

teoria de Dalton corresponderam a 10% e podem ser vistas na Figura 9: 

 

 

Figura 9: Questionário Pós-vídeo: Respostas 4 dos alunos 20 e 15 

 

Os alunos 20 e 15 construíram suas respostas com elementos do vídeo 

relacionado aos postulados de Dalton para o átomo como os dispostos a seguir:  

 

1. Cada elemento é composto de partes extremamente pequenas chamadas átomos.  



Revista Tecnologias na Educação – Ano 6 - número 11 – Dezembro 2014 -
http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

2. Todos os átomos de um dado elemento são idênticos; os átomos de diferentes 

elementos são diferentes e têm diferentes propriedades (e também diferentes 

massas). 

3. Os átomos de um elemento não se convertem em diferentes tipos de átomos por 

meio de reações químicas; os átomos não são criados nem destruídos nas 

reações químicas.  

4. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se 

combinam; um determinado composto tem sempre o mesmo número relativo 

dos mesmos tipos de átomos. 

Essas duas respostas mostram que os alunos se apropriaram do conteúdo 

disponível no vídeo. Apenas uma pequena parcela dos alunos, ou seja, 5% não 

respondeu a pergunta. Por fim, esse trabalho apresentou resultados favoráveis 

com relação ao uso de vídeo em sala de aula, mostrando-se uma ferramenta útil 

para detectar erros conceituais dos estudantes, que relembraram e também 

aprenderam o conteúdo sobre teoria atômica com uma abordagem histórica. O 

momento de discussão pós-vídeo possibilitou a todos sanarem dúvidas, afinal, a 

turma em sua maioria está em fase de preparação para o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM/2013) e outras provas de vestibular.  

 

Considerações Finais  

Considerando que a sociedade atual passa por intensas mudanças principalmente 

no que diz respeito ao cenário tecnológico, podemos visualizar nas escolas um 

rompimento com o ensino tradicional, mesmo que ainda demorado.  As novas 

tecnologias vêm sendo inseridas nas escolas de maneira gradual e a cada dia se 

intensificam.  A inclusão das TIC no ambiente escolar, parte principalmente dos alunos 

que estão sempre conectados e se atualizam rápido. Essas tecnologias podem ser usadas 

como instrumentos de ensino, de certo modo elas auxiliam o professor em suas aulas e 

busca a atenção dos estudantes ao conteúdo lecionado.  

Na área da Química, alguns vídeos são produzidos para demonstrar 

experimentos e até mesmo aulas, porém, assim como as aulas tradicionais não leva em 

consideração o contexto histórico que envolve o conteúdo.  O material elaborado para 

esse trabalho teve como ponto importante a historia da Química auxiliando o aluno, que 

como visto nos resultados mantém uma visão fragmentada dos modelos atômicos. 
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Tendo em vista esse momento de transformações no ensino, o professor tem em 

seu alcance uma variedade de instrumentos para diversificar as aulas e facilitar com que 

os alunos se apropriem dos conteúdos que a princípio lhes era de difícil compreensão.  
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