
1 

 

Revista Tecnologias na Educação – Ano 7 - número 13 – Dezembro 2015 -http://tecnologiasnaeducacao.pro.br/ 

 

 

Educação em Química: A TIC Vídeo Como Recurso Didático no Processo de 
Ensino e Aprendizagem de Polímeros.  

 
 
 

Gilberlândio Nunes da Silva1 
 

Karen Alves Xavier2  
 
 

Francisco Ferreira Dantas Filho3 
 

 
 

RESUMO 
Atualmente a sociedade contemporânea encontra-se cada vez mais informatizada e 
globalizada, e vivenciamos a intrínseca necessidade do maior envolvimento quando nos 
referimos à comunicação entre as pessoas e suas atividades, representada através das 
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s), sejam escolares, profissionais ou 
lazer. Percebe-se que a cada dia mais as TIC’s são incorporadas como recursos didáticos 
nos processos de ensino e aprendizagem.  Neste sentido, a presente pesquisa tem como 
objetivo avaliar uma proposta de ensino auxiliada pelo uso da TIC vídeo, para o 
conteúdo de polímero com 64 estudantes do 3° ano do Ensino Médio de uma escola 
pública do Município de Campina Grande-PB. Trata-se de uma investigação de natureza 
quali-quantitativa. Como instrumento de coleta de dados foi utilizado questionários 
contendo questões de múltipla escolha e abertas. Os dados coletados foram 
representados em gráficos, categorizados em tabelas e interpretados á luz do referencial 
teórico. Os resultados foram motivadores, portanto, a metodologia de ensino aliada ao 
uso de várias estratégias auxiliado pela TIC vídeo, foi bem aceita pelos alunos, o que 
favoreceu o processo de ensino e aprendizagem e o interesse nas aulas ministradas. 
 
Palavras–chave: Ensino de Química; a TIC vídeo; Proposta de didática; Polímeros.  
 
 
1 INTRODUÇÃO  

Nos dias atuais, percebe-se que as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) vêm provocando transformações em todas as áreas do conhecimento e se inserido 

nos ambientes, sociocultural, político, econômico e educacional contemporâneos. As 
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TIC passaram a fazer parte efetiva do cotidiano moderno. As relações do homem 

atualizado com o mundo estão de modo crescente, sendo mediadas por recursos 

tecnológicos. Neste contexto, se faz necessário que os professores compreendam as 

modificações que a sociedade enfrenta, buscando se atualizar para exercer uma prática 

pedagógica que atenda as necessidades da escola nos dias atuais, a partir da inserção de 

ferramentas tecnológicas nas aulas de Química com objetivo de melhorar e auxiliar o 

processo de ensino aprendizagem dos alunos, buscando romper com a prática de ensino 

tradicional, conservador e estático que não contribui para promover uma aprendizagem 

significativa.  

Nesse contexto, o planejamento dos professores se configura como uma 

atividade proeminente no processo de ensino e aprendizagem que pode contribuir para 

minimizar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes de Química na educação 

básica. Nesse sentido, este trabalho de pesquisa teve como objetivo elabora e executar 

uma proposta de ensino para o conteúdo de curricular de polímeros, buscando articulá-

las com fenômenos presentes no cotidiano dos alunos. Pensando nestas questões, a 

presente proposta de pesquisa buscou respostas para as seguintes questões em estudo: É 

possível uma proposta de ensino auxiliada pelo uso da TIC vídeo para o conteúdo de 

polímero contribuir para promover uma aprendizagem significativa na visão dos 

estudantes, e avaliação do aprendizado dos estudantes frente à proposta executada.  

 

2. AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E A 

IMPORTÂNCIA DO VÍDEO NO ENSINO DE QUÍMICA. 

As novas tecnologias de informação e comunicação (TIC’s), caracterizadas 

como midiáticas, são, portanto, mais do que simples suportes no processo de ensino e 

aprendizagem. Segundo Kenski (2004), alas interferem em nosso modo de pensar, 

sentir, agir, de nos relacionarmos socialmente e adquirirmos conhecimentos, criam uma 

nova cultura e um novo modelo de sociedade.  

Neste contexto, Lima e Moita (2011) afirmam que as TIC’s são ferramentas 

imprescindíveis para ajudar a melhorar o ensino, pois os recursos que elas 

disponibilizam são capazes de fornecer formação educacional permitindo, assim, a 

atualização de conhecimentos, a socialização de experiências e a aprendizagem através 
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dos recursos tecnológicos. Portanto, recursos e materiais didáticos tecnológicos podem 

facilitar um ensino voltado para a cidadania, e uma possibilidade é o uso de recursos 

audiovisuais, pois o momento atual em que vive a sociedade contemporânea é 

caracterizado pela multiplicidade de linguagens e por uma forte influência dos meios de 

comunicação (SILVA et al, 2012). Neste cenário, os vídeos assumem papel relevante 

por se tratar de uma ferramenta de aproximação ao cotidiano, às linguagens diversas e à 

comunicação com a sociedade. Corroborando com estes autores Moran (1995), afirma 

que o vídeo carrega em si uma multiplicidade de linguagens vivenciada no dia-a-dia, 

rompendo com rotinas desgastantes e enfadonhas das aulas, e contribui com 

dinamização do processo de ensino e aprendizagem dos conceitos químicos. Segundo a 

visão de alguns autores com trabalhos reportados na literatura científica, o vídeo 

apresenta características distintas no processo de ensino e aprendizagem. Segundo 

Arroio e Giordan (2006), o vídeo pode simular experiências que seriam perigosas ou 

inviáveis em laboratórios escolares, e ainda ter função investigativa, já Morais (2006) 

aponta que o vídeo pode servir para introduzir um novo assunto, servindo de estímulo e 

motivação, permitem adentrar em realidades de dimensões microscópicas, em situações 

mais abstratas que não se poderiam ser representadas no quadro de giz, Leite (2015) e 

Silva et al (2010) afirmam que o vídeo é usado como recursos de simulações de 

substâncias químicas, pode utilizar para representar os sistemas e suas evoluções e 

assim diminuir a abstração necessária para compreender os conteúdos e a integração 

destes recursos serve para levar o aluno a uma leitura crítica do mundo, colocando-o em 

diálogo com diversos assuntos e discursos de forma crítica. 

 

3. METODOLOGIA 
Tratou-se de um estudo exploratório, com abordagem quali-quantitativa. 

Conforme Gil (2002, p. 144), “pesquisas exploratórias tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícitos ou a 

construir hipóteses, incluindo levantamento bibliográfico, documental, entrevistas e 

estudos de caso”. Segundo Oliveira (2002), a pesquisa qualitativa descreve a 

complexidade de uma determinada hipótese ou problema, busca analisar a interação de 

algumas variáveis, permitindo interpretar particularidades nos comportamentos ou 
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atitudes dos indivíduos. Também foi utilizado o método quantitativo, já que em alguns 

momentos ocorreu a exposição de dados numéricos, gráficos e percentuais para 

representar as respostas dos participantes.  Para trabalhar quantitativamente, segundo 

Richardson (1999), é  necessário  a  quantificação desde a coleta dos dados até os 

resultados dos mesmos, tratando-os por meios de técnicas estatísticas. O público alvo da 

pesquisa foram 64 alunos de uma escola pública do Município de Campina Grande-PB. 

Para a avaliação da proposta foram aplicados questionários com questões abertas e de 

múltipla escolha e na avaliação do aprendizado os estudantes foram convidados a 

responderem questões discursivas contextualizadas. Para a análise dos resultados dos 

questionários de múltipla escolha, utilizou-se o Excel (2010) os resultados foram 

sistematizados na forma de gráficos que em seguida foram analisados e discutidos. Para 

as questões abertas, categorizamos as respostas a partir dos conteúdos expressos nas 

respostas atribuídas pelos estudantes nos questionários. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Descrição da Proposta de Ensino para o Estudo de Polímeros.  

A proposta didática foi elaborada para ser executada em 8 aulas de 50 min., 

abordando o tema: Plásticos no Cotidiano. A seguir serão descritas as atividades 

executadas e seus respectivos recursos didáticos utilizados.  

1ª Etapa duas aulas; 1º Momento: Começou com a exposição de um vídeo 

intitulado “ Plastic Planet” nesta a abordagem estavam relacionados os impactos 

ambientais causados pelo consumo dos plásticos no dia - a - dia das pessoas, à 

intencionalidade deste momento foi o levantamento das concepções prévias dos 

estudantes sobre a problemática em questão, expondo algumas questões iniciais 

contendo situações problemas referentes ao estudo de polímeros com objetivo de 

despertar a curiosidade e o interesse dos alunos para o estudo dos plásticos e seus 

efeitos no meio ambiente. 2º Momento: Começou a organização do conhecimento - 

Explanação dos conceitos gerais de polímeros. A exposição conceitual foi elaborada no 

Power Point e projetada em data show, também foi usado lousa e pincel. 

 2º Etapa duas aulas; 3º Momento: Exposição do vídeo intitulado “ De onde 

vêm os plásticos” as questões abordadas neste vídeo foram apresentação do processo de 
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obtenção da matéria-prima, produção dos plásticos, propriedades físicas e químicas dos 

plásticos e uma proposta de coleta seletiva como alternativa para o descarte adequado 

desse tipo de lixo, bem como o enfoque CTSA. 4º Momento: Organização do 

conhecimento: Explanação do conceito propriedades físicas e químicas dos plásticos. 

Neste momento foram trabalhados com os alunos conceitos de polimerização, Fatores 

que influenciam na velocidade da reação (temperatura, pressão, catalisador e 

concentração dos reagentes) reações de adição, condensação e estruturas químicas 

buscando relacionar os conceitos com o contexto de vida dos alunos de forma dialógica 

e interativa numa perspectiva problematizadora.  

3º Etapa duas aulas; 5º Momento: Exposição do vídeo intitulado “ Os plásticos 

são todos iguais” as questões abordada neste vídeo estava relacionada com os tipos de 

plásticos que estão presentes no nosso cotidiano e suas propriedades e o conceito de 

materiais termoplásticos e termofixos. 6º Momento: Organização do conhecimento: 

Química ambiental; Materiais termofixos e termoplásticos; relação da temperatura com 

a estrutura química e as propriedades dos materiais. Esta aula foi trabalhada com o uso 

de computador, data show de forma dialógica, com o uso de situações problemas, 

conceitos e imagens.  

4º Etapa duas aulas; 7º Momento: Exposição do vídeo intitulado “ Plástico 

Verde” este mostra a fabricação do polietileno verde que é um plástico produzido a 

partir do etanol da cana de açúcar, uma matéria-prima renovável. Faz também a 

comparação entre o processo do plástico verde, plástico convencional e economia de 

energia utilizada nos processos. 8º Momento: Os conceitos trabalhados estavam 

relacionados aos recursos renováveis e não renováveis; todos esses conceitos foram 

abordados na perspectiva do enfoque (CTSA). 9º Momento: Avaliação da 

aprendizagem nesta aula os alunos foram avaliados a partir de questões discursivas 

contextualizadas na perspectiva do ENEM. É importante destacar que a TIC vídeos 

utilizados nesta proposta foram curta duração com uma média em tempo de 5 minutos e 

a intencionalidades destes eram motivar e desprender curiosidade nos estudantes frente 

à problemática em questão. 
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4.1.1Avaliação da proposta pelos alunos do Ensino Médio da Escola Pública 

A investigação realizada buscou identificar a partir do uso de questionários 

aspectos relacionados à : I) avaliação da proposta de ensino apresentada pelo 

pesquisador; II) Importância atribuída pelos estudantes em relação conteúdo lecionado 

pelo pesquisador; III) Quanto as estratégias de ensino e materiais utilizados pelo 

professor pesquisador durante as aulas; IV) As estratégias de ensino utilizadas 

favoreceu o aprendizagem; V) Se a proposta apresentada, conseguiu estimular as 

interações aluno/professor e aluno/aluno.  Em um primeiro momento, se buscou 

diagnosticar entre os estudantes a avaliação da proposta de ensino apresentada pelo 

pesquisador. Os resultados foram sintetizados em um gráfico, conforme Figura 01 a 

seguir: 

Figura 01: Em relação à aula ministrada pelo pesquisador como você considera o aprendizado do  
conteúdo. 
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Como podemos perceber, grande parte das respostas dos estudantes 75,% 

revelam que conseguiram aprende fácil o conteúdo ensinado pelo pesquisador; 23.08% 

afirmam que o nível de aprendizagem foi médio para a proposta trabalhada em sala de 

aula, enquanto um pequeno número deles 1,92% afirmam ser difícil. Provavelmente 

esse grupo minoritário de estudantes ainda mantém rejeição pela ciência Química e essa 

rejeição pode estar relacionada às dificuldades de aprendizagem na disciplina. Nesse 

sentido, Focetola et al (2012) afirma que a ampliação do número de informações e os 

significados dos conceitos da ciência química  contribui com aumento das dificuldade 

de aprendizagem dos alunos em todos os níveis educacionais.  Nesse contexto, Oliveira 

(2008) aponta alguns obstáculos devem ser superados pelos estudantes, tais como o 

aprendizado de um novo vocabulário, a capacidade de fazer conexões entre os mundos 

macroscópico e microscópico e o interesse pessoal no saber científico.  Na questão 

seguinte os alunos foram questionados sobre a metodologia e os recursos didáticos 
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apresentados pelo pesquisador se estes são suficientes para promover aprendizagem. A 

Figura 02 apresenta os resultados obtidos. 

Figura 02: Como você avalia as estratégias didáticas e materiais utilizados pelo pesquisador nas 
aulas. 
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A partir dos dados expressos acima, é possível perceber que 40,38% dos alunos 

afirmam considerou as estratégias didáticas usadas pelo pesquisador nas aulas foram 

boas; enquanto 51,93% afirmam serem ótimas. Os demais, 7,69% revelam serem 

regulares. É importante destacar, que esses índices altos de aprovação dos métodos 

utilizados pelo pesquisador são justificados pelo planejamento da proposta de ensino, 

que trabalhou através da contextualização, atendendo as propostas exigidas pelos 

documentos referenciais curriculares e as pesquisas em ensino de Química no País. 

Neste contexto educacional, os PCN+ (BRASIL, 2002), afirma que a contextualização é 

estabelecida como um dos princípios para a organização do currículo por meio de temas 

que estejam relacionados à vivência dos alunos. A abordagem destes temas, dentro do 

ensino de Química, tem sido orientada com o objetivo de formar o cidadão critico. 

Logo, o seu papel não é apenas motivar o aluno ou ilustrar aplicações do conhecimento 

químico, mas buscar desenvolver atitudes e valores que discutam questões ambientais, 

econômicas, éticas e sociais. Em seguida, são descritas na tabela 1, algumas falas que 

expressam a avaliação atribuída pelos os estudantes à proposta de ensino executada.  

 

Tabela 01 1. Avaliação dos alunos em relação às aulas de polímeros. 

CATEGORIA 1 : Avaliação dos alunos em 
relação as aulas de Polímeros.  

 

FALA DOS SUJEITOS 

1.1 O estudo de polímeros na perspectiva do 
enfoque CTSA contribuiu para os alunos 
compreenderem a relação que os conceitos 
apresentam com o contexto social e cultural e 
suas implicações ambientais. 

“Sim, pois o conteúdo de Química ensinado neste 
método trouxe-nos mais interatividade e dinâmica, 
proporcionando a participação e colaboração de todos 
os presentes e é mais fácil relacionar os conceitos 
científicos com o nosso cotidiano e com problemas 
ambientais” (Aluno 12). 
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1.2 O estudo de polímeros a partir da proposta 
didática contribuiu para despertar motivação 
no aluno e para romper com a concepção de 
que estudar Química é difícil.   

“Sim, porque eu pensava que a química era mais 
difícil, mas da forma como o professor ensinou o 
assunto mostrando que a química está presente em 
nosso dia-a-dia ficou muito mais fácil de aprender” 
(Aluno 31). 

1.3 A metodologia utilizada com o auxilio das 
ferramentas tecnológicas provocaram um 
aumento da aprendizagem. 
 
 

“Com certeza, as aulas foram melhores uma vez que a 
utilização dos recursos didáticos com data show e 
vídeos facilitou a minha compreensão sobre o assunto 
de polímeros e eu conseguir aprender que os plásticos 
são constituídos de grandes cadeias de polímeros” 
(Aluno 47).  

  

A partir dos resultados apresentados na Tabela 1, é possível perceber que muitos 

estudantes avaliam que o uso dos recursos didáticos como o Datashow, Vídeo que 

abordem o enfoque CTSA contribuíram para despertar interesse e motivação nas aulas 

de polímeros. Segundo Leite (2015), um bom vídeo pode servir para introduzir um novo 

assunto, para despertar a curiosidade, a motivação para novos temas. Isso facilita o 

desejo de pesquisa nos alunos, para aprofundar o assunto do vídeo e do conteúdo 

programático. Neste contexto, Almeida (2003), aponta que as tecnologias contribuem 

para desenvolver as capacidades cognitivas dos alunos, corroborando com esta 

afirmação Marcelino-Jr et al (2004); Silva  et al (2012) destaca que o vídeo apresenta 

formas multilinguísticas de superposição de códigos e significações apoiada no discurso 

verbal-escrito, partindo de uma relação que envolve o concreto, o visível, o imediato, 

desenvolvendo múltiplas atitudes perceptivas, uma vez que solicita constantemente a 

imaginação. 

 

4.1.2 Avaliação da aprendizagem dos estudantes frente à proposta de ensino 

executada pelo pesquisador. 

Os resultados evidenciam que o comprometimento educacional entre docentes e 

discentes em transmitir e adquirir conhecimento é primordial para a aprendizagem 

significativa dos conceitos científicos. Nesse sentido, o desenvolvimento construtivo do 

conhecimento, oportuniza os alunos a desenvolverem habilidades de pensamento crítico 

com desempenhos satisfatórios nos conteúdos trabalhados na de ensino. 

Os itens destas questões avaliativas, portanto, abordam questionamentos 

relacionados com a nomenclatura de compostos orgânicos, classificação de molécula 

Orgânica; Reações de polimerização (adição e condensação); Ligações químicas; 
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Fatores que influenciam na velocidade da reação (temperatura, pressão, catalisador e 

concentração dos reagentes); Química ambiental; Materiais termofixos e termoplásticos; 

a relação da temperatura com a estrutura química e as propriedades dos materiais; 

Recursos renováveis e não renováveis; os conceitos citados foram abordados na 

perspectiva do enfoque da Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA).  Nesse 

sentido, a sistematização dos resultados da avaliação da aprendizagem dos estudantes 

nesta proposta de ensino teve ênfase na metodologia adotada por Carmona (2006) e 

França et al. (2009), definida conforme grupos específicos (X, Y, Z e W). A Figura 03 

representa o desempenho dos 64 alunos avaliados de acordo com as categorias 

definidas. 

Figura 03: Desempenho dos alunos frente à proposta avaliação do aprendizado.  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

I II III IV V

X

Y

Z

W

 
Grupo X – Não respondeu; Grupo Y – Respostas equivocadas ou confusas, sinalizando que o aluno não 

compreende e, portanto, não aplica adequadamente os conceitos estudados; Grupo Z – Resposta 

parcialmente correta, com justificativa incompleta ou confusa; Grupo W – Respostas e justificativas 

coerentes com os conteúdos estudados. 

De acordo com os dados expressos na Figura 03, é possível perceber que a 

avaliação individualizada demonstra que os alunos pertencentes ao grupo W se 

destacam com percentual expressivo nos cinco itens, com média 76% de respostas e 

justificativas coerentes com os conteúdos estudados. O percentual em média ao grupo Z 

é aproximadamente 24% de alunos com resposta parcialmente correta, com justificativa 

incompleta ou confusa.   Assim, observou-se que a proposta metodológica de ensino 

proporciona aos alunos desafios abrangentes, haja vista, que a evolução da compreensão 

é possível quando o aluno aceita que a construção do conhecimento conduz para as 

possibilidades aplicativas. Neste sentido, quando as metodologias aplicadas ao processo 

de ensino aprendizagem, oferecem discussões diversificadas, tornam-se ferramentas 

didáticas importantes.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Os resultados obtidos comprovaram índices satisfatórios de aprovação da 

proposta de ensino por parte dos investigados, bem como da avaliação da aprendizagem 

dos conceitos científicos de polímeros como mostrado na Figura 03 nos itens I, II, III, 

IV e V. Destarte, conclui-se que a proposta metodológica de ensino com o uso da TIC 

vídeo aplicada aos conteúdos de polímeros contribui significativamente com a 

aprendizagem dos alunos de forma transversal com o crescimento intelectual dos 

mesmos. Entretanto, vale ressaltar que a proposta possibilitou ao docente diagnosticar 

algumas dificuldades de aprendizagem dos alunos do grupo Z, no que ser refere ao uso 

de linguagem química, representações simbólicas inapropriadas, interpretações 

equivocadas, dificuldade em diferenciar os conteúdos teóricos e suas aplicabilidades.  
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