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Resumo  

O presente trabalho trata de uma proposta para o ensino de conceitos de Química 
Orgânica no Ensino Médio utilizando a ferramenta colaborativa Marvin Sketch, visando 
minimizar as dificuldades de aprendizagem dos estudantes nos conceitos em Química 
Orgânica no Ensino Médio. Foram objetos de estudo as interações dos professores em 
formação inicial com a ferramenta durante a elaboração e implementação da proposta de 
ensino e as interações com o software em uso. A metodologia escolhida foi a Pesquisa 
quantitativa. O público alvo foram 18 professores em formação inicial do curso de 
Licenciatura em Química da Universidade Estadual da Paraíba. Serviu como 
instrumento de coleta de dados, um questionário para avaliação da proposta no ensino 
de Química Orgânica. Os resultados encontrados foram sistematizados em gráficos e 
tabelas, em seguida foram discutidos. Concluindo-se portanto, que o Software Marvin 
Sketch possui potencialidade para promover uma aprendizagem mais significativa, 
desde que possibilite um ambiente favorável à mediação pedagógica. 
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1. Introdução 
 

Vivemos em uma sociedade digital onde as pessoas podem estar conectadas à 

Internet por vários dispositivos como telefones, celulares, computadores com 
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informações, programas e aplicativos disponíveis. O desenvolvimento da tecnologia 

permitiu o acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC). Neste contexto, 

são inseridas as escolas de Ensino Médio que dispõem de Laboratório Educacional de 

Informática (LEI), com a inserção do Programa Nacional de Informática na Educação 

(PROINFO), que atende as prescrições dos documentos oficiais como os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), (PCN+) e (PCNEM) e sumarizam a importância da 

utilização da tecnologia no ensino de ciências. Esta ferramenta colabora com o processo 

de ensino e aprendizagem dos conceitos científicos. Segundo Santos (2010) os 

estudantes têm dificuldades na aprendizagem dos conceitos de ciências. As TIC’s 

podem colaborar com o processo de ensino quando inseridas nos planejamentos dos 

docentes com intencionalidades educacionais vinculadas aos conceitos científicos.  

Neste sentido, é importante pontuar que nos cursos de formação inicial, os 

docentes devem ser capacitados para  iniciar  suas atividades de forma segura na 

educação Básica de forma segura quanto ao uso das tecnologias na sala de aula. 

Segundo Pessoa (2008) os cursos de Licenciatura em Química das universidades 

brasileiras oferecem disciplinas envolvendo informática em suas grades curriculares, a 

maioria do conteúdo objetiva auxiliar o estudo da Química durante a graduação; e 

ensinar elementos específicos como softwares para análise dos dados de pesquisas 

científicas, vinculadas às técnicas de laboratórios. No que se refere a educação básica, 

as universidades apresentam de forma modesta na formação inicial dos professores de 

Química, elementos teóricos que contemplem planejamentos educativos com a 

utilização das TIC na educação básica. O objetivo desse trabalho é mostrar que o 

Marvin Sketch pode ser uma ferramenta com potencialidades no processo de ensino-

aprendizagem do conteúdo de hidrocarbonetos na educação básica. Pensando nestas 

questões buscamos responder os seguintes questionamentos: O uso dos computadores e 

softwares educacionais podem contribuir de forma significativa no processo ensino 

aprendizagem de conceitos químicos? Os futuros professores estão sendo preparados 

para uso dessas ferramentas? Os professores em formação, após a apropriação das novas 

tecnologias, sentem- se motivados para usa-las em sua prática pedagógica no Ensino 

Médio.  
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2.  Os Softwares educacionais e suas contribuições na Educação Química 

 

O avanço tecnológico permitiu a criação de Softwares educacionais capazes de 

potencializar os processos de ensino e aprendizagem da educação básica e superior. 

Segundo Oliveira (2001), o programa ou software educacional pode ser definido como: 

“software que é inserido em contextos de ensino aprendizagem”. Neste sentindo, se faz 

necessário planejar a inserção destes recursos nos componentes curriculares dos cursos 

de graduação, permitindo aos alunos em formação inicial, adquirir conhecimentos 

teóricos e práticos nas diversas áreas do saber. Entretanto, na prática, a maioria dos 

componentes tecnológicos ministrados nos cursos de formação inicial é explorado 

apenas os aspectos técnicos, sem vincular as aplicações tecnologias aos conteúdos 

curriculares (PESSOA, 2008).  Corroborando com o pensamento de Pessoa, Prado e 

Martins (1998) Destacam que:  

A formação do professor em informática na educação precisa ser vista além 
do espaço/tempo do curso, contemplando nesse processo a dimensão do 
contexto do dia a dia do professor. Nesse enfoque a preparação do professor 
envolve muito mais do que ele aprender a lidar com ferramentas 
computacionais. O professor também precisa aprender a recontextualizar o 
uso do computador, integrando – o às suas atividades pedagógicas. Isto 
significa que o processo de formação deve propiciar ao professor construir 
novos conhecimentos, relacionar diferentes conteúdos e reconstruir um novo 
referencial pedagógico (MARTINS, 1998). 
 

Neste contexto, os Softwares educacionais contribuem para processo de ensino- 

aprendizagem desde que estejam associados ao conhecimento especifica. Desta forma, 

professores e alunos disponibilizam de um ambiente interativo de aprendizagem. Para 

Costa et al. (2016); o ensino de Química precisam ser incorporadas intensas 

transformações vinculadas as tecnologias dentro dos espaços educacionais  afirmando 

que o uso de Software na educação favorece o processo de ensino-aprendizagem. No 

entanto, o professor ainda encontra limitações no processo de ensino, o que contribui 

para as dificuldades de aprendizagem. Segundo Giordan (2010) a inserção das 

tecnologias na educação minimiza as limitações no processo de ensino e favorecendo a 

aprendizagem dos educandos.  
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Conforme Silva et al.  (2015), diante da diversidade educacional, as decisões dos 

professores devem ser ancoradas nas prescrições dos documentos oficiais curriculares 

vinculados a sua área de atuação. Desta forma o docente estará contribuindo com um 

ensino inovador e corroborando com a aprendizagem significativa dos alunos. No 

pensamento de Imbérnon (2004), os cursos de formação inicial devem contribuir com o 

conhecimento profissional básico que permita o professor utilizar de metodologias 

inovadoras com o uso de tecnologias. Para tanto, o uso dessas tecnologias exige do 

docente, planejamento, estratégias, recursos e principalmente, mudanças  na prática 

pedagógica e atitudes reflexivas no processo de ensino. Entretanto, a formação inicial 

não é suficiente para que o professor consiga atender as exigências da gestão escolar. 

Nesse sentido, Gabini (2009) aponta que a formação continuada é fundamental para o 

aperfeiçoamento ou reformulação da atuação do docente em sala de aula corroborando 

com esse pensamento, Schnetzler (2002) apud Gabini (2009) defende a necessidade da 

capacitação profissional do docente por meio de um pensamento crítico sobre sua 

atuação em sala de aula que favoreça a construção de conhecimentos dos alunos. 

(DANTAS FILHO et al, 2015 ). 

Segundos os documentos legais, o desenvolvimento de competências e 

habilidades dos alunos é favorecido quando os professores diversificam os materiais e 

recursos didáticos utilizados na prática docente, permitindo o acesso à informações e 

dados disponíveis na Internet, através do uso de softwares específicos para o ensino de 

Química.(Brasil,2002). É importante destacar que a utilização destes programas na 

prática docente deve ser analisada pelo professor aplicada  no processo de ensino e 

aprendizagem.  

 

3. Metodologia 

3.1 Abordagem Metodológica 

 

A pesquisa tem natureza quantitativa, que  se traduz em dados quantitativos para 

classificá-los e organizá-los, utilizando métodos estatísticos, com a representação dos 

resultados, geralmente em gráficos (GIL, 2010). Concomitantemente, desenvolve-se a 
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pesquisa com uma análise da construção de conhecimento mediado por interfaces 

virtuais, pois possibilita ao processo de ensino-aprendizagem, obtendo como produto 

final um material didático dinâmico que motive os sujeitos professor-aluno e o auxilie 

no exercício da docência.  

3.2  População e Amostra 

 

 Nesta pesquisa, o público alvo foi 18 alunos do 7º e 8º período do curso de 

Licenciatura em Química da Universidade Estadual da Paraíba Campus I da Cidade de 

Campina Grande.  

 

 3.3. Instrumentos de coleta de dados 

 

Para coleta de dados foram aplicados questionários semiestruturado contendo 15 

questões abertas e objetivas.  O questionário com perguntas objetivas e subjetivas 

objetivou avaliar o software Marvin Sketch e seu uso na educação química. 

 

3.2   Descrição da proposta Didática 

1ª Etapa (duas aulas) Inicialmente o mediador apresentou o software Marvin 

Sketch e mostrou algumas possibilidades de aplicação nos estudos da química. Nesse 

sentido, o pesquisador se apoiou no tema gerador “petróleo” para contextualizar os 

conceitos científicos de química orgânica. A intencionalidade deste momento, foi o 

levantamento das concepções prévias dos professores sobre a problemática em questão. 

Assim, foram expostas algumas questões iniciais contendo situações-problemas 

referentes ao estudo do petróleo, cujo objetivo foi despertar a curiosidade e o interesse 

dos acadêmicos para o estudo. Nesta abordagem foram trabalhados os conteúdos de 

cadeias carbônicas, nomenclaturas e funções orgânicas, vinculados com os aspectos 

econômicos e ambientais provocados pela produção e uso do petróleo e seus derivados.  

2ª Etapa (duas aulas): Neste momento foram sistematizados para os sujeitos da 

pesquisa os conceitos científicos que poderá ser trabalhado com o software Marvin 

Sketch. Nesta apresentação foram utilizados: Power Point, computador, data show, 



6 

 

Revista Tecnologias na Educação- Ano 8-Número/Vol.17- Dezembro-2016-  

tecnologiasnaeducacao.pro.br / tecedu.pro.br 

 

 

lousa e pincel.  Em seguida o mediador promoveu um debate sobre o uso da TIC no 

Ensino de Química. Na sequência, os alunos foram convidados a se agruparem em 

duplas para praticarem os conceitos de classificação das cadeias carbônicas e 

nomenclatura dos compostos orgânicos com a ferramenta Marvin Sketch.  Cada dupla 

teve acesso a um computador com o software Marvin Sketch instalado. Em seguida, 

foram apresentadas as ferramentas básicas de construção, nomenclatura e visualização 

de estruturas em 2 e 3 dimensões do programa Marvin Sketch. Sequencialmente os 

alunos foram convidados à exercitarem com as ferramentas do programa na construção 

de moléculas, sistematização de  nomenclatura automática e visualização de estruturas 

na área de trabalho do programa.  

 

4. Resultados e Discussão 

O instrumento utilizado para coleta de dados buscou respostas relacionadas ao: 

Perfil dos docentes em formação e suas concepções sobre o ensino de Química 

Orgânica; Avaliação do software Marvin Sketch sob o ponto de vista pedagógico e, 

Avaliação da metodologia aplicada durante a execução da proposta. 

Em relação ao perfil dos professores em formação inicial, os resultados obtidos 

demostrou que 88,9% ( n=10) dos participantes são do gênero feminino e 1,1% (n=2) 

são do gênero masculino, ambos com faixa etária entre 22 a 30 anos. Quando indagados 

sobre a metodologia utilizada por seus professores na educação básica e os recursos 

utilizados nas aulas de química;  62,5% responderam que os seus professores ensinavam 

de forma tradicional, utilizavam livro, quadro e giz;  37,5% responderam que o ensino 

era tradicional, utilizando quadro, giz, livros, apostilas e que raramente utilizava o data 

show. Quando questionados sobre a importância das tecnologias no processo de ensino- 

aprendizagem de química, 100% dos participantes concordam que o uso do computador 

facilita a aprendizagem da disciplina. Estes resultados corroboram com os encontrados 

por Melo (2011) e Pessoa (2008) em pesquisas no ensino da física e na formação de 

professores.  

Os sujeitos da pesquisa reconhecem que sua formação na educação básica 

vinculada ao ensino de Química foi ministrada de forma tradicional e que este fato 
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corroborou com as dificuldades de aprendizagem dos conteúdos de química. Nesse 

sentido, é sinalizado por eles, que o uso de recursos educacionais com TIC’s favorecem 

no processo de ensino- aprendizagem de química 

 

4.1 AVALIAÇÃO DO SOFTWARE MARVIN SKETCH PELOS SUJEITOS DA 

PESQUISA SOB O PONTO DE VISTA PEDAGÓGICO. 

 Para a avaliação pedagógica do software Marvin Sketch foram realizados os 

seguintes questionamentos: 1) Você considera importante a utilização de software 

educativo no ensino de Química? 2) A utilização do software Marvin Sketch na 

aprendizagem de Química é motivadora? 3) O software possibilita a criatividade e a 

autonomia do usuário?   Na sistematização dos resultados, 100% dos sujeitos 

pesquisados concordam que o software é importante para o ensino-aprendizagem, 

favorecendo a criatividade e motivação nas aulas de química, sinalizando para o uso do 

mesmo na sua atuação profissional. Nesse sentido, Costa et al (2016) vislumbra o uso 

de  materiais didático com inserção de softwares educativo no processo de ensino 

quando afirmam que essa iniciativa cativa a atenção do aluno provocando a 

interatividade, participação e  interesse nas aulas.  Posteriormente, os sujeitos 

responderam o questionamento sobre o uso do software educativo Marvin Sketch como 

ferramenta auxiliar no processor de ensino-aprendizagem. Os resultados obtidos estão 

sistematizados na Tabela 1.  

Tabela 1. Opinião dos alunos sobre o uso do programa Marvin Sketch como ferramenta 

auxiliar no processor de ensino- aprendizagem de química orgânica. 

Categoria1: Opinião dos alunos sobre o uso do programa Marvin Sketch como ferramenta 

auxiliar no processor de ensino e aprendizagem.  

Subcategorias % Fala dos sujeitos 

1.1 Os alunos valorizaram a utilização 

do programa ressaltando o aspecto de 

visualização das moléculas 

construídas. 

35% 

“O programa é interessante pelo fato de 

ajudar na visualização das moléculas além 

de fazer os cálculos das moléculas.” 

1.2 Os alunos valorizam a interação e 

participação durante a aula mediada 
45% 

“É um método que possibilita interação, 

curiosidade, motivação, favorecendo a 
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com o auxílio do Software. qualidade maior no aprendizado maior na 

parte de nomenclaturas, arranjos e demais 

conteúdo.” 

1.3 Os alunos destacaram que o uso do 

software favorece o aprendizado e 

ajuda na compreensão dos conceitos 

estudados.   

42% 

“Software muito bom, uma ferramenta 

bastante importante, pois auxiliará na 

aprendizagem mais significativa da 

disciplina de Química.” 

1.4 Os alunos destacaram os aspectos 

de inovação e praticidade no uso do 

Software.  12,5% 

“Por ser um software inovador, em certos 

modos temos dificuldade, mais com o 

passar do tempo e a pratica vemos que ele é 

muito útil, até na aplicação de trabalhos 

científicos.” 

 

Analisando os dados apresentados na Tabela 1, observamos que 35% dos 

participantes afirmam que o uso do Software favorece os aspectos de visualização das 

moléculas construídas, desta forma contribuído com a aprendizagem dos conceitos 

estudados; 45% dos alunos apontam que a utilização do Software nas aulas possibilitou 

motivação e interação durante a mediação da aula; 42%  afirmaram que a TIC utilizada 

durante as aulas ajudou na compreensão dos conceitos estudados e 12,5% afirmam que 

a ferramenta tecnológica usada apresenta aspecto de inovação, praticidade na prática 

docente e contribui com a aprendizagem significativa dos educandos.   Corroborando 

com esse pensamento, Silva et al (2015 ) e Dantas Filho, et al (2015) destacam que 

planejamento dos professores com atividades tecnológicas é relevante no processo de 

ensino-aprendizagem e contribui para minimizar as dificuldades de aprendizagem dos 

estudantes de Química na educação básica e superior.  

4.2 – Avaliação da metodologia aplicada durante a execução da proposta didática 

para o ensino de química orgânica.    

    

Os professores em formação inicial concordaram que o uso da ferramenta 

Marvin Sketch na prática docente possibilita a interação aluno – aluno e aluno – 
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professor durante a socialização do conhecimento no processo de ensino- aprendizagem 

dos conceitos científicos. Na Figura 1 estão expressos os resultados sistematizados.   

Figura1. Repostas sobre a avaliação da metodologia usada durante a execução da 

proposta didática com o auxílio do Software Marvin Sketch  

 

                 Fonte: Dados do pesquisador. 

Os dados expressos na Figura 01 mostram que no item de avaliação da proposta 

didática pelos alunos, 75% se mostraram altamente satisfeitos e 25% sinalizaram de 

forma satisfatória. No item Software e aprendizagem, 37% dos participantes afirmaram 

estarem muito satisfeitos com o uso da ferramenta no processo de ensino- aprendizagem 

e 63% sinalizarem que o Software favoreceu a aprendizagem. Em  avaliação específica 

do Software, 75% dos sujeitos pesquisados se mostraram altamente satisfeitos e 

afirmam que os planejamentos dos professores deveriam comtemplar tecnologias para 

auxiliar no processo de ensino; 25% afirmaram satisfação com o uso do Software no 

processo durante as aulas ministradas. Nesse sentido, Silva et al (2015) chama atenção 

para  necessidade de  incorporar as tecnologias em sala de aula, sinalizando ainda, que é 

imprescindível, porque estes recursos podem facilitar o processo de construção do 

conhecimento científico. No entanto, é necessário preparar os professores para que 

atendam bem a esse propósito, buscando minimizar as limitações observadas no espaço 

escolar (LIRA ET AL 2014). 
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5. Considerações Finais 

 

O software Marvin Sketch apresentado como possível ferramenta a ser usada no 

processo de ensino-aprendizagem de Química orgânica teve aceitação favorável pelos 

sujeitos da pesquisa, sinalizando o uso do mesmo no processo de ensino- aprendizagem.  

O uso do Software além de favorecer a aprendizagem de conceitos químicos, motiva os 

alunos a exercitarem os conhecimentos básicos do idioma inglês;  

A proposta proporcionou um ambiente favorável à aprendizagem com 

participação ativa dos estudantes durante todo o processo de aplicação. Entretanto, o 

sucesso ocorreu através de planejamentos e auto- reflexão durante as etapas de  

execução das atividades com o Software; 

 Neste sentido, os professores devem planejar o processo ensino-aprendizagem e 

inserir ferramentas tecnológicas capazes de propiciar aos alunos a socialização do 

conhecimento, viabilizando uma aprendizagem crítica e significativa, tornando-os 

capazes de tomarem decisões e resolverem os  problemas do cotidiano. 
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