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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi utilizar estratégias de ensino associadas a um Ambiente 
Virtual de Aprendizagem como espaço educativo agregador de conhecimentos, pessoas, 
recursos e informações para tornar o aprendizado mais prazeroso e significativo. Nesta 
pesquisa ação, foram desenvolvidas e analisadas as seguintes estratégias: Phillips 66, 
tempestade cerebral, mapa conceitual, júri simulado e portfólio. O estudo ocorreu no 
segundo semestre de 2013 e envolveu 29 estudantes de Química Analítica do curso 
presencial de Engenharia de Alimentos da UNEMAT de Barra do Bugres-MT. As 
manifestações nos fóruns de discussão indicam que tais estratégias foram envolventes e 
estimularam os estudantes a aprofundar seus conhecimentos por meio de pesquisas para 
embasar seus argumentos durante as discussões. Segundo a enquete realizada, 82,5% 
preferiram o júri simulado, 7% optaram por Phillips 66, 7% por mapa conceitual e 3,5% 
escolheram a tempestade cerebral como estratégia que mais gostaram. O ambiente 
virtual serviu para que os estudantes interagissem com o objeto de estudo, com outros 
estudantes e com o professor. Os resultados permitiram concluir que as estratégias, 
associadas ao ciberespaço, possibilitaram aos estudantes estabelecer conexões entre 
informação e realidade, o que contribuiu para a construção de aprendizagens 
significativas.  

Palavras-Chave: Ciberespaços. Técnicas coletivas. Ensino de Química. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As mudanças rápidas, os avanços científicos e tecnológicos, o mundo da 

informação e da globalização, constituem o atual cenário mundial que apresenta 
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também grandes contrastes econômicos e sociais, o que exigem do ser humano um 

repensar sobre sua vida. 

Os estudantes de hoje podem ser caracterizados como sendo imagéticos, 

agitados, questionadores, imediatistas, rápidos, apresentam destreza, ousadia e 

agilidade, conseguem desenvolver várias coisas ao mesmo tempo, preferem imagens 

antes de textos por utilizarem leitura visual, buscam respostas rápidas, elaboram 

perguntas inesperadas, necessitam de estímulos e motivação, estão inseridos na era 

digital onde formam redes de contato na forma de rizoma e, por fim, desenvolvem 

aprendizagens significativas e novas maneiras de aprender, característica de uma 

inteligência coletiva (PRENSKY, 2001). 

Diante deste cenário, o uso da internet no processo pedagógico, através dos 

ciberespaços, configura-se como uma nova alternativa no processo de ensino e 

aprendizagem. Estes novos espaços educativos disponibilizam diversas ferramentas 

pedagógicas que oportunizam novas formas de obtenção, construção e reconstrução do 

conhecimento aos estudantes. 

O presente artigo é resultado dos estudos e discussões em torno das estratégias 

diversificadas de ensino e as ferramentas do ciberespaço, ocorridos durante o 

desenvolvimento da disciplina de Estratégias de Ensino ofertada pelo Programa de 

Mestrado Acadêmico Stricto Sensu em Ensino, promovido pelo Centro Universitário 

UNIVATES, Campus de Lajeado- RS.  

Estes estudos revelaram a necessidade de desenvolver estratégias pedagógicas 

diversificadas valendo-se também dos ciberespaços para atender este novo contexto que 

se configura. Com essa finalidade, o objetivo desta investigação foi planejar e aplicar 

estratégias de ensino, não comuns na educação tradicional tecnicista, associadas a um 

Ambiente Virtual, para analisar a influência desta metodologia no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

O uso da rede de computadores no processo educativo é uma alternativa que 

contribui significativamente para a aprendizagem quando bem utilizado, devido às 

facilidades ofertadas pelos ciberespaços, uma vez que, basta o usuário estar conectado à 

rede para que consiga compartilhar informações, transmitir e receber dados, além de 

interagir com outras pessoas (FOROUZAN, 2006). 
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Com os avanços tecnológicos e o amplo acesso às informações possibilitado pela 

rede, muitas alternativas metodológicas foram criadas no intuito de melhorar a troca de 

informações, a fim de torná-las conhecimento. É exatamente neste momento que o 

professor assume a postura de interlocutor do processo, pois não basta ter as 

informações se não estabelecer conexões no momento oportuno, isto é, na resolução de 

problemas. O que é reforçado por Gomez (2004), ao afirmar que o papel principal do 

professor é de ajudar o aluno a interpretar estas informações, a relacioná-las e 

contextualizá-las. 

Nos ciberespaços, várias ferramentas são livres e disponíveis para qualquer 

pessoa que deseje e saiba utilizá-las. Assim, a educação pode valer-se de tais recursos 

para favorecer e potencializar o aprendizado. Um exemplo é o Moodle4 por ser um 

recurso educacional que permite aos professores muitas ferramentas e estratégias no 

ensino. Espera-se que as ferramentas utilizadas nos ambientes virtuais apresentem a 

seguinte característica: “funcional: deve ser fácil enviar o material do curso e criar 

fóruns de discussão; de simples operação para o aluno e para o professor; amigável, 

visualmente atraente e de fácil navegação” (PALLOFF; PRATT, 2002, p. 91).  

Este novo espaço educativo traz para o estudante, a partir de ações bem 

direcionadas e do estabelecimento de interações entre os participantes, a possibilidade 

de ampliar seu senso crítico e seu entendimento de mundo, que será útil tanto a nível 

educacional quanto na convivência social. Esta oportunidade contribui para a troca de 

informações e interação entre professor e aluno que não necessita, obrigatoriamente, se 

dar na forma presencial (MORAN, 2004). Faltam aspas nessa citação 

Outro fator a ser considerado é que para se estabelecer uma estratégia didática 

nestas circunstâncias, dois conhecimentos são essenciais: os de experiências de 

aprendizagem e de atividades de ensino-aprendizagem (BORDENAVE; PEREIRA, 

1997). É necessário que os estudantes se exponham a certas experiências – problemas 

reais ou a representação deles– capazes de induzir as mudanças desejadas. Para o 

professor oportunizar a vivência destas experiências é preciso estruturar atividades que 

promovam situações de aprendizagem. 

As estratégias ou dinâmicas que envolvem atividades em grupos, segundo Gil 

(2012), desenvolvem capacidades que não são possíveis de obter, se ocorrerem em 

técnicas individuais.  As técnicas coletivas oportunizam estudar um problema em 
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equipe, desenvolvem colaboração, debate, discussão e estabelecimento de relações entre 

o tema com suas experiências e com os conhecimentos pré-existentes em suas estruturas 

cognitivas. Algumas estratégias de ensino que estimulam a produção coletiva serão 

descritas a seguir. 

Tempestade cerebral é definida por Anastasiou e Alves (2004, p. 82) como “uma 

possibilidade de estimular a geração de novas ideias de forma espontânea e natural, 

deixando funcionar a imaginação. Não há certo ou errado. Tudo o que for levantado será 

considerado, solicitando-se, se necessário, uma explicação posterior do estudante”. 

Segundo Fonseca (2008), portfólio é uma forma de registrar, analisar e refletir 

aspectos significativos ou dificuldades em relação ao objeto de estudo, assim como os 

meios encontrados para superá-las. Por portfólio, entende-se ainda que “é a 

identificação e a construção de registro, análise, seleção e reflexão das produções mais 

significativas ou identificação dos maiores desafios/dificuldades em relação ao objeto 

de estudo, assim como das formas encontradas para superação” (ANASTASIOU; 

ALVES, 2004, p. 81). 

Entende-se como mapa conceitual o esquema gráfico para representar a estrutura 

básica de partes do conhecimento sistematizado que se objetiva construir. Este pode ser 

entendido como uma rede de conceitos e proposições relevantes do determinado 

conhecimento. A seleção dos conceitos pertinentes, bem como a composição e 

organização dos mapas conceituais, obedecem aos critérios da teoria de Ausubel.  “Os 

mapas conceituais podem ser concebidos como instrumentos para cartografar o conjunto 

de ideias aprendidas em uma área específica por alunos ou por sujeitos de uma” 

(FARIA, 1995, p.1).  

A “Phillips 66 é uma atividade grupal em que são feitas uma análise e uma 

discussão sobre temas/problemas do contexto dos estudantes. Pode também ser útil para 

obtenção de informação rápida sobre interesses, problemas, sugestões e perguntas.” 

(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 87). 

Fonseca (2008) concebe júri simulado como uma estratégia que parte de um 

problema, questão ou fato, sobre o qual são apresentados argumentos de defesa e de 

acusação, simulando um julgamento. Possibilita à análise e avaliação do fato proposto 

com objetividade e realismo. 

Para Mazzioni (2013), a utilização de estratégias e métodos de ensino deve 

considerar que o modo pelo qual o estudante aprende não é um ato isolado, escolhido ao 
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acaso, sem análise dos conteúdos trabalhados, sem considerar as habilidades necessárias 

para a execução e dos objetivos a serem alcançados. 

 

METODOLOGIA 

 

O presente estudo caracteriza-se como pesquisa-ação, com análise sob o enfoque 

qualitativo, que, segundo Martins e Theóphilo (2007), é aquela onde o investigador 

interage diretamente com os sujeitos investigados, visando uma ação planejada frente 

aos problemas identificados. Essa abordagem tem caráter subjetivo. A pesquisa de 

abordagem qualitativa, segundo Godoy (1995), considera o ambiente como fonte direta 

dos dados e o pesquisador como instrumento, ainda afirma que o processo é o foco 

principal desse tipo de abordagem e não o resultado ou o produto. 

O estudo foi desenvolvido com uma turma de acadêmicos do 2º semestre do 

curso presencial de Engenharia de Alimentos da UNEMAT de Barra do Bugres-MT, 

região centro-oeste do Brasil. Os participantes, num total de 29 estudantes, estavam 

devidamente matriculados em Química Analítica. A estética e organização do ambiente 

virtual visou seguir as orientações de Palloff e Pratt, (2002, p.91): “amigável, 

visualmente atraente e de fácil navegação”.  

A execução das estratégias se deu no segundo semestre de 2013, mais 

especificamente nas primeiras aulas realizadas nos meses de agosto e de setembro do 

mesmo ano, totalizando 30 horas/aula. Foram eleitas cinco estratégias de ensino para 

serem desenvolvidas com a turma: Tempestade Cerebral, Mapas Conceituais, Phillips 

66, Júri Simulado e Portfólio, neste estudo descrito como Clipping. Os procedimentos 

metodológicos de aplicação das estratégias seguiram as indicações de Fonseca (2008), 

Anastasiou e Alves (2004), entre outros. 

A primeira estratégia (tempestade cerebral) iniciou pelo questionamento: “Quais 

os conhecimentos requeridos para desenvolvermos análises químicas?” Na sequência, 

foi solicitado que os estudantes expressassem em uma palavra ou frase curta suas ideias 

sobre o que foi proposto. Para concluir a estratégia, o professor solicitou que os mais de 

vinte conceitos apresentados como requisitados para desenvolver análises químicas, 

fossem pesquisados e acrescentados no glossário criado na sala virtual de Química 

Analítica via Plataforma Moodle. 

A segunda estratégia desenvolvida foi o clipping, ou portfólio. O professor 

estimulou os alunos a pesquisar matérias em sites, jornais e periódicos eletrônicos, 
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relacionadas com a utilização de análises químicas. As normas estabelecidas foram que 

todas as notícias coletadas entre os meses de julho e setembro de 2013, estivessem 

acompanhadas não somente de sua fonte (propriedade intelectual), mas de um 

comentário elaborado para justificar a relação de tal notícia com as análises químicas. A 

entrega da atividade também foi solicitada via Ambiente Virtual. 

Para a aula seguinte, foi solicitado que os estudantes baixassem o software 

Cmaptools. A aula teve início a partir da discussão sobre conceito, objetivos e 

elementos de um mapa conceitual. Na sequência, foi apresentado um tutorial de como 

funciona o software e pedido a cada estudante construir, de forma individual, seu Mapa 

Conceitual tendo como tema gerador “Análises químicas”. Um Fórum Geral foi 

disponibilizado para que os estudantes anexassem o mapa construído e tecessem 

comentários nos mapas dos colegas na forma de críticas construtivas, apontando 

melhorias, discordâncias e sugestões. 

A quarta estratégia de ensino aplicada foi a Phillips 66. Anterior à aula, foram 

ofertados, via Ambiente Virtual, alguns textos e slides sobre os aditivos alimentares. 

Inicialmente a turma foi dividida em grupos de forma a constar seis integrantes em 

cada. A seguinte pergunta foi lançada para a classe: “Quais são os aditivos presentes em 

nossa alimentação cotidiana e a qual classe de aditivo estas substâncias pertencem?” Os 

grupos tiveram seis minutos para poder discutir sobre o assunto, buscar soluções, 

elaborar uma síntese que respondesse ao questionamento e outros seis minutos para 

expor suas ideias.  

No término da aula, os estudantes foram avisados que na próxima semana seria 

realizado um Júri Simulado acerca dos aditivos: conservantes e edulcorantes. Os 

advogados de defesa e os de acusação foram previamente escolhidos. Todos os 

estudantes foram estimulados a pesquisar e trazer dados que lhes favorecessem na 

argumentação do assunto em pauta. Conclui-se a atividade com uma avaliação da 

estratégia evidenciando o quanto esta contribuiu na ressignificação dos conhecimentos 

sobre “aditivos alimentares”. 

Uma enquete para verificar qual das estratégias de ensino desenvolvidas 

durante as aulas de Química Analítica os estudantes mais gostaram foi inserida no 

ambiente virtual. Como é característica de uma enquete, apenas uma alternativa pode 

ser escolhida.  
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Para finalizar, foi inserido no Ambiente Virtual de Aprendizagem um fórum de 

discussão única, onde todos pudessem expressar suas opiniões sobre as estratégias 

vivenciadas e da viabilidade de serem utilizadas em outras disciplinas.   

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Pela tempestade cerebral foram levantados os seguintes conhecimentos 

requeridos para se desenvolver análises químicas: conduta e segurança laboratorial, 

conhecimento de vidrarias, controle de qualidade, substâncias, misturas, átomo, 

elementos químicos, íons, cátions, ânions, amostra, analito, titulante, reagente, produto, 

precipitado, complexo, toxicidade, reações químicas, condições e evidências para 

ocorrer reações.  

Cada tópico apresentado foi justificado por seu proponente do porque se 

relacionava com a temática. Percebeu-se, pelos conceitos inseridos no glossário, que 

ocorreram relações entre as ideias expostas com o conteúdo estudado nos encontros 

anteriores e com os das futuras aulas. Estas constatações corroboram o pensamento de 

Anastasiou e Alves (2004), pois a estratégia estimulou o pensamento rápido, espontâneo 

e criativo dos estudantes. 

A elaboração de mapas conceituais foi decorrente da terceira estratégia de ensino 

desenvolvida com a turma. Os 28 mapas conceituais construídos foram compartilhados 

pelos estudantes no ambiente virtual de apoio para a disciplina e que se constituiu em 

um novo espaço educativo. Constatou-se que na maioria dos mapas foram contempladas 

as discussões e as informações levantadas em sala de aula. Todos os mapas foram 

comentados. Esta discussão entre os pares viabilizou uma construção coletiva, pois 

seguindo as sugestões dos colegas, muitos deles foram refeitos. Estes esquemas gráficos 

sistematizados com balões, setas, verbos e conceitos são expressões organizadas das 

ideias de quem o elaborou sobre determinado assunto (FARIA, 1995).  

A Phillips 66 proporcionou participação de todos numa mesma discussão. Nesta 

experiência, os grupos apresentaram em sua síntese as seguintes informações: sal – anti-

umectante; etileno – maturação de frutas; sulfatos – espessantes;  ácido acético – 

conservante; aspartame – edulcorantes; ácido cítrico – conservante;  glutamato – 

edulcorante; nitrato e nitrito – conservantes em carnes embutidas; coloral e anilina – 

corante; glicose – edulcorante; ácido ascórbico – conservante; e emustab – 

emulsificante. A finalização da estratégia foi realizada pelo professor que sintetizou o 
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tema “Aditivos Alimentares” à partir das constatações chegadas por cada grupo e 

retomou ainda, o material disponibilizado via Plataforma Moodle em relação ao 

assunto.  

Esta atividade grupal, como indicou Anastasiou e Alves (2004), também foi útil 

para obtenção de informação rápida sobre interesses, entendimento e dúvidas que os 

estudantes apresentaram. No fórum que questionou a respeito de como foi ter 

participado desta atividade, os estudantes foram unânimes em dizer que se sentiram 

envolvidos e gostaram da estratégia de ensino. Algumas das respostas dadas seguem 

transcritas abaixo: 

E2: “Foi uma forma criativa, de se discutir as atividades proposta, onde 

conseguimos expressar a nossa opinião e ouvir a de nossos colegas”; E4: “Foi uma 

aula interativa de forma que pude escutar e compreender a opinião de cada um, e 

aprender coisas que não eram do meu conhecimento”; E27: “Foi muito proveitoso, 

interagir com os colegas, esclarecer várias duvidas e sintetizar melhor nossas ideias, 

podendo assim, ter um entendimento cada vez maior sobre assuntos que muito nos 

interessa”. 

Percebe-se, através das falas, que os estudantes participantes da pesquisa 

gostaram desta estratégia. Constata-se também que o objetivo da Phillips 66 foi 

alcançado, pois, segundo Fonseca (2008), esta estratégia idealiza um trabalho em grupo 

visando analisar e discutir sobre um determinado tema ou problema que apresente 

vínculos com a realidade dos alunos. 

O júri simulado ocorreu em duas etapas: a primeira sobre os edulcorantes e a 

segunda sobre os conservantes. A estratégia foi contagiante e muito participativa. 

Constatou-se, pelas falas, que os estudantes pesquisaram bastante e se empenharam para 

defender suas ideias. O veredito foi concluído após os jurados optarem a favor dos 

edulcorantes, com 57% dos votos para defesa e 43% votos para a acusação. A pequena 

diferença mostra o quão equilibrado foi o debate, além da elevada credibilidade das 

alegações.  

Após a realização do Júri Simulado, os estudantes puderam expressar suas 

opiniões sobre a atividade no fórum de discussões. Estas manifestações possibilitaram 

entender como os alunos se sentiram com a realização da estratégia. Algumas das 

respostas seguem transcritas a seguir: E04: “Nunca havia participado de um júri 

simulado, no entanto gostei muito desta experiência. Ao fim dos debates fiquei mais 

informada sobre o assunto, que é um tanto polêmico para o nosso curso, e também  
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podemos expressar e ouvir a opinião dos colegas.”; E21: “Curti muito o júri simulado, 

nos trouxe uma forma diferente de demonstrar nossos conhecimentos e possibilitou uma 

maneira de ter que aprofundar muito bem no assunto pra poder falar com segurança do 

que se pensa”.  

É perceptível, por meio das falas, que os estudantes participantes da pesquisa 

gostaram da estratégia. Simular um julgamento permitiu construir diversas 

aprendizagens sobre a temática e avaliar o fato proposto com objetividade, realismo e 

com diferentes pontos de vista (ANASTASIOU; ALVES, 2004, FONSECA, 2008).  

O clipping foi postado por 24 dos 29 estudantes matriculados. Em média, foram 

coletadas entre 5 e 7 reportagens por estudante. As reportagens foram editadas na 

íntegra e todos os comentários, inseridos a cada notícia, contendo a justificativa do 

estudante por sua escolha e de sua relação com a Química Analítica.  

A enquete realizada no término das atividades programadas foi respondida pelos 

estudantes, e apresentou os seguintes resultados: 82,5% preferiram o júri simulado, 7% 

optaram por Phillips 66, 7% por mapa conceitual e 3,5% escolheram a tempestade 

cerebral como estratégia preferida. 

Quando questionados quanto às estratégias vivenciadas e a viabilidade destas 

serem utilizadas por outras disciplinas, todos os estudantes foram favoráveis. Foram 

selecionadas algumas colocações dos participantes: E13: “Avalio de forma positiva, 

tudo o que é feito para nos inteirar da matéria de uma forma "descontraída" é bem 

vindo, fica mais fácil abordar o tema proposto a ser estudado.”; E16: “De fato é uma 

maneira mais agradável de expressar e entender o assunto. Avalio estes métodos como 

interessante, bem elaborado, dinâmico e de fácil aprendizagem.”. 

A avaliação que os estudantes realizaram do ambiente como um todo, permitiu 

constatar ser viável utilizar novas estratégias de ensino, ou estratégias não muito usuais, 

no processo formativo. Percebe-se que os estudantes participantes da pesquisa gostaram 

do ambiente virtual, da metodologia e dos materiais disponibilizados virtualmente neste 

ambiente de apoio ao estudo presencial. Esta constatação corrobora as ideias de Palloff 

e Pratt (2002) quanto às muitas vantagens decorrentes da utilização dos ciberespaços. 

Comprova também que procedem os argumentos de Moran (2004) e Forouzan (2006) 

ao defenderem que trocas de informações e interação entre professor e aluno não 

acontece somente na forma presencial. 
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Estes resultados corroboram o pensamento de Prensky (2001) ao definir que os 

estudantes de hoje são nativos digitais, ou seja, os ciberespaços não são empecilhos, 

pelo contrário, são novos e oportunos espaços de aprendizagem. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Ao término deste trabalho, pode-se observar que foram inúmeras as vantagens 

vinculadas à utilização deste novo espaço educativo vinculado às estratégias de ensino, 

tais como: maior envolvimento dos estudantes nas discussões, incentivo à pesquisa, 

trocas de experiências, melhor comunicação, interação dos participantes, ajuda mútua 

que caracterizou o trabalho colaborativo, melhor entendimento sobre os temas 

estudados, entre tantas outras. 

Esta experiência pedagógica reforça o pensamento de Bordenave e Pereira 

(1997), pois mostrou que ensinar realmente consiste em desenvolver ações planejadas 

como resposta às exigências dos aprendizes e que as condições são favoráveis quando o 

professor possui um aprofundado conhecimento do assunto que ensina e das variadas 

técnicas didáticas que emprega. 
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