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RESUMO
O século XXI caracteriza‐se pelo ritmo de vida alucinante, pela imensa
quantidade de informação que flúi continuamente e pela expansão da informática e da
tecnologia que saiu das empresas e entrou nas nossas casas, cultura e escolas. Os jovens
adolescentes que frequentam as nossas escolas nasceram e cresceram na era digital e
não concebem o mundo sem tecnologia. A sua vida é um verdadeiro zapping, sendo
frequentemente designados por zap generation.
A escola ainda não conseguiu integrar todas as mudanças da sociedade,
afastando‐se cada vez mais dos nossos jovens. Ao professor, também se pede um
esforço de readaptação. O seu papel deverá ser activo e responsável no enquadramento
pedagógico das tecnologias, para que estas possam tornar‐se um meio de renovação do
ensino e não apenas um mero reforço de práticas tradicionais.
Neste cenário impõem‐se a necessidade de informar e motivar os alunos para a
aprendizagem dos conteúdos programáticos de Ciências dado o crescente “divórcio” da

zap generation com a Ciência. Assim, é fundamental tornar o seu ensino mais atractivo,
desafiante e actualizado, o que em parte pode ser mediado pelas tecnologias
emergentes. Produzir e validar novos recursos digitais capazes de constituir uma oferta
com qualidade científica, pedagógica, técnica e estética, passíveis de serem utilizados
por professores e alunos na disciplina de Ciências Físico‐Químicas do 7º ano do ensino
básico; fazer a experiência de utilização dos recursos produzidos avaliando o seu
impacto e recolher o feedback dos alunos de modo a obter sugestões de enriquecimento
e reformulação dos mesmos, foram os objectivos que impulsionaram a construção dos
recursos “+ Química Digital”. De modo a atingir os objectivos referidos anteriormente,
utilizou‐se uma metodologia de investigação científica de cariz qualitativo – o Estudo de
Caso. Os dados foram recolhidos através dos registos de observação das aulas, da
análise de folhas de resposta e de entrevistas individuais realizadas aos alunos.
Após o estudo de impacto verifica‐se que, em termos globais, parece haver
vantagem na utilização de recursos digitais com a zap generation. Eles reconhecem ter
aprendido mais e sentem um gosto especial por esta nova Ciência – a Química.
A etapa final do trabalho centrou‐se numa análise autocrítica dos recursos
digitais produzidos, da metodologia utilizada e dos resultados obtidos. Também se
reflectiu sobre a existência de alguns constrangimentos inerentes à desejável mas difícil
generalização da utilização destes recursos. Ainda, nesta etapa final, avançaram‐se
algumas sugestões para projectos futuros.
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ABSTRACT
The 21st century is characterized by the hallucinating rhythm of life, by the
immense amount of information that continually flows and by the expansion of
computer science and technology that came out of companies directly in to our houses,
culture and schools. The young teenagers that attend to our schools were born and
brought up in the digital age and a world without technology is unconceivable to them.
Their lives are a real zapping, therefore being frequently called as the Zap generation.
School hasn’t yet been able to absorb all of societies’ changes, so instead of
coming closer to young people, it keeps distancing itself from them. Also, the teacher is
once more required to make effort to adapt. His part should be active and responsible
in fitting technologies into the educational process, so that these technologies can
become a way to renew teaching and not just to reinforce traditional practices.
In this scenery it is imperative that students are informed and motivated to learn
the pragmatic contents of science in order to contradict the growing “divorce” between
the zap generation and Science. Therefore, their learning sessions must be made more
appealing, challenging and updated which can be helped by emerging technologies. New
digital resources must be produced and validated and able to constitute an offer with
scientific, educational, technical and aesthetical quality. These resources must be user
friendly, so to be used by teachers and students of the Physics and Chemistry Science’s
subject of the 7th year of Primary school. These resources should be experimented and
improved based on its impact and on the feedback that comes from them “+ Química
Digital”. In order to achieve the previously mentioned objectives, it was used a
scientific research method of qualitative aspects – The Case Study. The data was
collected through records of class observation, analysis of answer sheets, individual
interviews made to the students.
Upon an impact study, it is concluded that, in global terms, there seems to be
some advantage in using digital resources with the zap generation. They recognize to
have learned more and that earn a special like for this new science – Chemistry.
The final step of the work was focused on a self‐critical analysis of the produced
digital resources and the methodology used and from the gained results. There was also
some considering about the existence of any type of constraints inherent to the
desirable, although difficult, generalization of these resources. In this final step there
were also put forward some suggestions for future projects.
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INTRODUÇÃO

1. PROBLEMA

1.1. Os desafios na Sociedade da Informação

“A mudança não assegura necessariamente o progresso, mas o progresso
implacavelmente requer a mudança."
(HENRY S. COMMAGER)

Uma sociedade altamente tecnológica onde tudo acontece a um ritmo
alucinante, onde distâncias e fronteiras foram destruídas, onde cada indivíduo tem à
sua disposição uma quantidade infinita de informação – é a Sociedade da Informação, a
sociedade onde vivemos actualmente.
Passou‐se de uma era em que o essencial era obter informação e memorizar
conhecimento para outra, onde o essencial passa a ser seleccionar informação,
actualizar e mesmo reformular o conhecimento.
Nesta sequência de ideias, já muito se escreveu sobre a distinção entre duas
sociedades separadas no tempo: no passado, uma Sociedade Industrial onde havia lugar
para profissionais capazes de desempenhar de forma expedita funções específicas num
processo repetitivo de aplicação dos mesmos conhecimentos; no presente, a Sociedade
de Informação, cujo elevadíssimo ritmo de mudança, implica uma actualização
constante dos conhecimentos de cada um, de forma a adaptar‐se à frequente
redefinição das funções a desempenhar.
Simultaneamente, estando na origem da Sociedade da Informação e sendo fruto
desta mesma sociedade, os jovens que frequentam as nossas escolas básicas e
secundárias do século XXI – a zap generation – sentem‐se ainda pouco motivados pela
escola, da qual se “divorciam”, frequentemente, porque não se revêem nela.
É tanto o que os jovens podem aprender (e que aprendem) através da imensa
quantidade de informação, de boa qualidade e visualmente agradável, que circula pelos
media em geral, desde os programas televisivos, científicos e culturais, às enciclopédias
em suporte multimédia, aos jogos, à Internet, que resulta quase impossível convencê‐
los a aderir à “escola cinzenta”. Esta ideia é resumida por CARRIER (1998), citado por
ROSA (2000): " As Tecnologias de Informação e Comunicação trazem dentro de si uma
nova possibilidade: a de poder confiar realmente a todos os alunos a responsabilidade
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das suas aprendizagens". FIGUEIREDO (1995) afirma que a "grande importância do acesso
a ciberespaços é o facto de aí os alunos poderem aprender fazendo coisas, em vez de
aprenderem ouvindo dizer como é que as coisas devem ser feitas".
As escolas não têm mais o papel de fornecer a bagagem do conhecimento, mas
antes desenvolver actividades de modo a que os jovens se tornem capazes, criativos,
competitivos e inovadores. É o fim da inércia e das aulas teóricas intermináveis, em que
o professor assumia o papel de detentor da sabedoria. É então necessário um ensino que
não se limite a um conjunto de factos e conceitos, mais ao menos relacionados entre si,
mas que provoque alterações do comportamento dos alunos, que os leve a reconhecer
as potencialidades da Ciência e que os prepare de uma forma mais eficaz para as
exigências da sociedade actual.
A implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação (adiante TIC)
nas escolas representa um dos maiores desafios de inovação pedagógica e tecnológica
enfrentado pelos sistemas de educação em todo o mundo. A sua integração é um meio
auxiliar bastante poderoso para ensinar e aprender Ciência e poderá modernizar o
processo de ensino‐aprendizagem desde que a escola acompanhe as transformações
sociais. Contudo, verifica‐se ainda alguma resistência a essa mudança e existe um certo
"nevoeiro" em torno do modo como a modernização da escola deverá ser conduzida.
PAPERT e CAPERTON (1999) afirmam: "A resistência à mudança é muitas vezes atribuída
a falta de dinheiro, tecnologias, ou formação de professores; obviamente será
necessário melhorar em todas estas áreas, mas a principal falta é muito diferente: um
conjunto de visões coerentes, inspiradoras e contudo realistas sobre como a educação
poderá ser daqui a dez ou vinte anos". Tal como afirmou, há cerca de uma década,
PONTE (1997), "a grande questão é saber como as novas tecnologias serão
compreendidas pelos professores e aproveitadas pelos alunos".
A responsabilidade pela mudança pertence a todos, mas o professor só
conseguirá evoluir se for ao mesmo tempo professor e aprendiz, criador de ambientes
de aprendizagem que permitam a produção de novos conhecimentos. Sendo o aluno o
centro de todas as actividades educativas, as mesmas devem ser diversificadas,
potenciando o desenvolvimento de capacidades de aprendizagens significativas,
autonomia e auto‐confiança. Assim, o professor na Sociedade da Informação já não deve
pretender transmitir os dados mas tornar os seus alunos capazes de navegar no meio
desse mar de dados; deve animar o processo de selecção e organização desses dados,
pelos seus alunos, despertando‐lhes a curiosidade, fomentando a análise e o espírito
crítico, auxiliando a síntese e a reflexão, em suma, estimulando‐os a construir o seu
próprio conhecimento.
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O uso das TIC na educação não passa apenas pela sua exploração e domínio, pois
estas tecnologias podem influenciar também o modo de ensinar e constituir recursos
educativos.
O computador possibilita integrar numa determinada aplicação um conjunto de
diferentes media (texto, imagem fixa e animada, som, vídeo), numa única tecnologia de
apresentação. Esta integração é o que se denomina por multimédia. Assim, "as novas
tecnologias poderão constituir ferramentas de trabalho, meios de descoberta e
formação de conceitos, e instrumentos de resolução de problemas" (PONTE, 1997).
Conclui‐se que "a mudança do computador como meio educacional acontece
conjuntamente com o questionamento da função da escola e do papel do professor"
(VALENTE, 1993). Apesar deste optimismo associado ao uso das TIC, pois "os
computadores expandem as paredes da sala de aula e os horizontes dos estudantes!"
(BARBARA KANTROWITZ, 1994, citada por SILVA, 1997) é necessário ter em conta que as
novas tecnologias não implicam a diminuição da importância do professor, apenas
apontam para uma redefinição do seu papel, pois estes jamais serão prescindíveis, com
os seus talentos, a sua competência e o seu entusiasmo" (PAIVA, 1997).

1.2. As TIC potenciando o ensino da Química

"Despertar interesse e inflamar o entusiasmo é o caminho certo para ensinar
facilmente e com sucesso."
(TRYON EDWARDS)

As TIC têm reconhecidas potencialidades para o ensino das Ciências em geral e
para o ensino da Química em particular.
Estas tecnologias revelam‐se extremamente úteis na obtenção de informação
actualizada e dado que a Química é uma Ciência em constante evolução, tal
potencialidade revela‐se vantajosa para um ensino de qualidade.
Descobertas recentes ou estudos pedagógicos que até há poucas décadas atrás
eram apenas divulgados em revistas científicas, são hoje muitas vezes anunciados ou
mesmo publicados na Internet dispensando uma pesquisa exaustiva em diversos locais e
publicações. O acesso à informação integrada auxilia o professor para uma melhor
planificação das suas aulas, e permite ao aluno efectuar pesquisas sobre as descobertas
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recentes, aplicações ou implicações relacionadas com os conteúdos curriculares,
envolvendo‐o activamente na compreensão do modo como a Ciência evolui.
A facilidade de comunicação com pessoas em todas as partes do mundo é outro
aspecto em que o ensino das Ciências pode tirar benefícios. "A comunicação com outros
professores de Ciências e com os seus alunos é um modo óbvio de usar a Internet; outro
é comunicar com cientistas" (Mintzes et al ., 2000).
Para além destes aspectos relacionados com a disponibilidade da informação, as
novas tecnologias possibilitam ainda o uso de software comum, assim como a
construção das mais variadas aplicações multimédia directamente concebidas para o
ensino da Química.
A componente prática é essencial a uma ciência experimental, como é o caso da
Química. Contudo, para que uma actividade experimental possibilite a aprendizagem,
deve ser correctamente explorada. Tal implica que a sua execução seja precedida de
uma discussão e planificação, com a finalidade de definir os objectivos que se
pretendem atingir. Após a realização da experiência é também necessário passar por um
cuidado processo de tratamento, análise e discussão dos resultados, pois só deste modo
os alunos poderão compreender o fenómeno a ser investigado e retirar conclusões de
forma autónoma. A utilização de vídeos que retratam actividades experimentais,
interpretam os fenómenos observados e os resultados obtidos, poderá apresentar‐se
como um importante recurso complementar usado a jusante e a montante das aulas
onde se realizam essas actividades experimentais.
O recurso a simulações computacionais, salvaguardadas as devidas limitações e
descritas as diferenças com o real, pode ser um modo de representar os sistemas e a sua
evolução e, assim, diminuir a abstracção necessária para a compreensão dos conteúdos.
"À medida que o software e o hardware se tornam mais sofisticados, as simulações
estão a tornar‐se mais realistas com muito mais opções para o utilizador controlar a
dinâmica dos fenómenos representada no ecrã. Parece inevitável que as simulações bem
esquematizadas se tornem um modo de ensinar Ciência mais importante e penetrante e
um mecanismo de aprendizagem para o século XXI" (MINTZES et al., 2000).
Os jogos didácticos apresentam‐se como um recurso igualmente importante no
ensino da Química. Para além do aspecto motivacional, treinam o raciocínio lógico e
constituem uma espécie de material de apoio interactivo diversificado, pelo qual a zap

generation demonstra ter grande apreço.
Não se pretende esgotar aqui todas a possibilidades de aplicação dos
computadores no ensino da Ciência, mas sim referir alguns dos recursos que a Química
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tem ao seu dispor, deixando este estudo mais abrangente para capítulos subsequentes
desta dissertação.
Em suma, pode afirmar‐se que de um modo geral, com uma utilização
devidamente conduzida o computador constitui uma poderosa ferramenta intelectual ao
serviço dos professores e alunos no processo de ensino‐aprendizagem da Química.

2. INVESTIGAÇÃO

"A criatividade consiste no total rearranjo do que sabemos com o objectivo de
descobrir o que não sabemos."
(GEORGE KNELLER)

2.1. Objectivos

Os objectivos da investigação que se apresenta foram:

§ Produzir e validar novos recursos digitais capazes de constituir uma oferta
com qualidade científica, pedagógica, técnica e estética, passíveis de serem
utilizados por professores e alunos na disciplina de Ciências Físico‐Químicas
no âmbito do ensino e da aprendizagem do tema Terra em Transformação,
no 3º ciclo do Ensino Básico;
§ Fazer a experiência de utilização dos recursos produzidos com alunos do 7º
ano de escolaridade e avaliar o seu impacto;
§ Recolher o feedback dos alunos

de modo

a obter sugestões

de

enriquecimento e reformulação dos recursos digitais desenvolvidos.
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2.2. Relevância da investigação
Perante o crescente afastamento da zap generation com a Ciência, surge o
desafio de tornar o seu ensino mais atractivo, desafiante e actualizado, o que em parte
pode ser mediado pela integração das TIC no processo educativo.
Contribuir com sugestões de estratégias para a resolução de problemas de
integração, desinteresse e consequente insucesso, foi a ideia impulsionadora da
construção dos recursos “+ Química Digital”. Utilizando programas educativos que
abordam conceitos científicos aos quais se poderão associar materiais de apoio à sua
exploração, pode despertar o interesse dos alunos, motivá‐los e proporcionar‐lhes a
obtenção de melhores resultados escolares.

2.3. Produtos finais

§ Conjunto de recursos “+ Química Digital” – 6 vídeos, 6 jogos, 2 animações e
2 simulações.
§ Materiais de apoio à exploração dos recursos digitais desenvolvidos (roteiros
de exploração, guiões de visualização, textos de apoio e fichas de trabalho).

§ Planificação de aulas que incluem propostas de integração dos recursos
“+ Química Digital” no processo de ensino‐aprendizagem de parte do
sub‐tema “Materiais” da componente de Química do 7ºano.

§ Implementação em terreno pedagógico dos recursos desenvolvidos e análise
crítica da aplicação.
§ Disponibilização dos recursos através do site “+ QUÍMICA DIGITAL”,
http://www.recursoscfq7.ptdeveloper.net/ criado para esse efeito.

§ Algumas propostas para projectos futuros.
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2.4. Metodologia de investigação utilizada

De modo a atingir os objectivos referidos anteriormente, utilizou‐se uma
metodologia de investigação científica de cariz qualitativo – o Estudo de Caso – e
colocaram‐se as seguintes hipóteses:
§ Será que a utilização dos recursos “+ Química Digital” leva os alunos a
aprender melhor Química?

§ Poderão os recursos “+ Química Digital” contribuir para que os alunos
gostem mais de Química?

O trabalho de dissertação desenvolveu‐se em três fases distintas.
Apresenta‐se, de seguida, o organigrama I.1 que pretende ilustrar o estudo
realizado:
1ª Fase
Revisão de literatura:
-

Apresentação de algumas
generalidades sobre a introdução das
TIC na educação.

-

1º Momento

Destaque para a necessidade de
motivar os alunos para a

Desenvolvimento dos recursos “+ Química

aprendizagem dos conteúdos

Digital”. Planificação das aulas de

programáticos de Ciências dado o

implementação dos recursos desenvolvidos

crescente “divórcio” da zap

e elaboração dos materiais de apoio à

generation com a Ciência.

exploração dos mesmos.

Recolha de dados sobre:
-

Reacção dos alunos;

-

Aprendizagens realizadas pelos
alunos;

-

2ª Fase

dos recursos desenvolvidos.
Implementação dos recursos “+ Química

“+ Química Digital”.

Digital” em terreno pedagógico com uma
turma do 7º ano de escolaridade.

3ª Fase

-

enriquecimento e reformulação

2º Momento

Produção e validação dos recursos

-

Sugestões dos alunos para o

Com base em:
-

Observação das aulas;

-

Análise das folhas de resposta;

-

Realização de entrevistas.

3º Momento

Análise dos resultados obtidos
decorrentes da aplicação dos recursos

Recolha do feedback dos alunos

desenvolvidos junto dos alunos.

relativamente às aulas e aos recursos

Propostas para projectos futuros

digitais usados.

Organigrama I.1 – Esquema do estudo efectuado
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3. E STRUTURA DA DISSERTAÇÃO

Nos dois primeiros capítulos, apresenta‐se uma referência sintética das ideias
mais importantes no triângulo Química‐Educação‐Tecnologia. Pretendeu‐se nesta fase
do projecto fazer uma apresentação do Estado da Arte. Nos restantes capítulos
apresentam‐se as razões que fundamentaram o nosso estudo, os recursos digitais
desenvolvidos, os resultados da sua implementação em terreno pedagógico, algumas
sugestões de enriquecimentos e/ou reformulações, assim como algumas propostas para
desenvolver em projectos futuros.
Apresentamos, de seguida, uma descrição mais específica dos vários capítulos
que integram a presente dissertação (tabela I.1).
Tabela I.1 - Estrutura da dissertação

Capítulos

Breve descrição

INTRODUÇÃO

§ Nesta parte, contextualiza‐se o problema que norteou o estudo
realizado, apresentam‐se os objectivos, a relevância da investigação,
os produtos finais obtidos e a metodologia de investigação utilizada.
A estrutura da dissertação também é apresentada.

da escola num mundo em mudança, o papel do professor na escola do
século XXI e as perspectivas actuais para a formação contínua de
professores.
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

(R E ) P ENSANDO A ESCOLA COM AS N OVAS T ECNOLOGIAS DA

CAPÍTULO 1

§ Neste capítulo, focamo‐nos essencialmente na educação e no papel

A

caracterização

dos

jovens

que,

actualmente,

frequentam as nossas escolas e que vivem uma relação “pouco
afectuosa” com a Ciência, é uma temática que também integra este
capítulo pois a crucialidade dos alunos é óbvia na investigação de
qualquer inovação no ensino da Química. Algumas generalidades
sobre a introdução das novas tecnologias na educação e o seu
cruzamento operacional com os currículos do Ensino Básico e
Secundário, assim como as potencialidades pedagógicas e as
dificuldades/constrangimentos das TIC na educação são discutidas.
O capítulo termina com uma pequena síntese do contributo da
Psicologia da Aprendizagem no que se refere às perspectivas no
ensino das Ciências.
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Capítulos

Breve descrição

disciplina de Ciências Físico‐Químicas realizado em Portugal e a
relação dos seus professores e alunos com as TIC. A partir da revisão
CONTEXTO EDUCATIVO

CAPÍTULO 2

A S CIÊNCIAS F ÍSICO‐Q UÍMICAS E AS TIC EM

§ Neste capítulo, procura‐se conhecer e compreender o ensino da

bibliográfica, organizam‐se concepções alternativas apresentadas
pelos alunos em algumas das temáticas subjacentes aos recursos
digitais desenvolvidos (os recursos digitais produzidos, de alguma
forma, poderão contribuir para minimizar estas dificuldades).
Abordam‐se, ainda, utilizações educativas do computador no âmbito
do ensino da Química e fundamentam‐se as vantagens da utilização
de materiais de apoio que sirvam de elos de ligação entre o software
educativo e a realidade pedagógica.

INVESTIGAÇÃO

METODOLOGIAS DA

O BJECTIVOS E

CAPÍTULO 3

§ Descreve‐se

nesta

parte,

a

fundamentação

da

investigação,

identifica‐se o objecto e os objectivos da investigação. Apresenta‐se
as características da investigação qualitativa em educação e algumas
ideias sobre a metodologia usada – Estudo de Caso. A referência a
instrumentos de recolha de dados como as notas de campo, a
entrevista e o questionário integra também este capítulo.

pormenores técnicos e pedagógicos a que se atendeu na planificação

“+ Q UÍMICA DIGITAL ”

CAPÍTULO 4

CONCEPÇÃO DOS RECURSOS

§ Este capítulo apresenta uma descrição detalhada de todos os

e concepção dos recursos “+ Química Digital”. Assim, nesta parte
avançaram‐se explicações sobre a produção destes recursos, sobre a
escolha do conteúdo programático, sobre os aspectos tidos em conta
no procedimento efectuado durante a concepção dos recursos,
incluindo uma sucinta referência aos programas informáticos
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7 º ANO DE ESCOLARIDADE

COM ALUNOS DO

DIGITAL ”

”+ Q UÍMICA
RECURSOS

E STUDO DE IMPACTO DOS

CAPÍTULO 5

utilizados.

§ Este capítulo inicia‐se com a caracterização geral dos alunos que
participaram no nosso estudo e dos alunos aos quais foi ministrada a
entrevista. A sequência das etapas de aplicação/avaliação dos
recursos digitais usados e a importância da avaliação de software
educativo são também referidas neste capítulo.
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Capítulos

começa uma nova etapa no seu estudo. Neste capítulo são
apresentados

os

efeitos

da

utilização

dos

recursos

”+ Química Digital” nos alunos, obtidos com base na análise das
folhas de resposta (associadas aos roteiros de exploração, guiões de
visualização dos vídeos e fichas de trabalho) análise das observações
efectuadas e das entrevistas realizadas. Ainda, neste capítulo, são
apresentadas as impressões globais dos alunos relativamente aos

PROJECTOS FUTUROS

recursos “+ Química Digital” e à sua aplicação.

§ Apresentam‐se as principais conclusões que se retiraram da
investigação realizada e avançam‐se algumas autocríticas e propostas
para projectos futuros.

BIBLIOGRAFIA

PROPOSTAS PARA

A NÁLISE E DISCUSSAO DE RESULTADOS

§ Os resultados são o que o investigador mais anseia obter. Com eles

§ Neste

A NEXOS

CONCLUSÕES FINAIS E

CAPÍTULO 6
CAPÍTULO 7
CAPÍTULO 8
CAPÍTULO 9

Breve descrição

§ Para complementar e/ou fundamentar a exposição ao longo dos

capítulo,

apresentam‐se

as

referências

bibliográficas

consideradas relevantes para a elaboração da presente dissertação e
que permitem aprofundar algumas das temáticas abordadas.

vários capítulos são apresentados alguns anexos.

Acompanha este trabalho um CD‐ROM que contém o site “+ QUÍMICA DIGITAL” e
a própria dissertação em formato digital.
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C APÍTULO 1

(RE) PENSANDO A ESCOLA COM AS NOVAS TECNOLOGIAS
DA I NFORMAÇÃO E

C OMUNICAÇÃO

1. A Sociedade da Informação – a sociedade “Em Formação”
1.1. A educação e o papel da escola num mundo em mudança
1.2. O papel do professor na escola do século XXI
1.3. Perspectivas actuais para a formação contínua de professores
2. A zap generation
2.1. O zapping contínuo
2.2. Os zap generation na escola
3. As TIC no currículo do Ensino Básico e Secundário
3.1. Introdução das TIC no ensino: breve percurso histórico
3.2. Integração das TIC no Ensino Básico
3.3. Integração das TIC no Ensino Secundário
4. Potencialidades e limitações pedagógicas das TIC na renovação da
paisagem educativa
5. Perspectivas no ensino das Ciências – síntese do contributo da Psicologia da
Aprendizagem
5.1. Ensino por transmissão
5.2. Ensino por descoberta
5.3. Ensino por mudança conceptual
5.4. Ensino por pesquisa
5.5 Das Teorias de Aprendizagem às TIC
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Este primeiro capítulo do nosso trabalho não pretende ser uma reflexão
aprofundada sobre temas marcadamente interessantes e actuais, tendo‐se optado por
uma referência sintética das ideias mais importantes.

1. SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO – A SOCIEDADE “ EM
FORMAÇÃO"
“Aceder à informação disponível constituirá uma necessidade básica para os
cidadãos e compete às diversas entidades garantir que esse acesso se efectue de
forma rápida e eficaz e numa base equitativa. A Sociedade da Informação é uma
sociedade do primado do saber.”
(LIVRO VERDE, 1997)

Em pleno século XXI, não há margem para dúvidas, finalmente deixamos a
Sociedade Industrial e habitamos a Sociedade da Informação – uma sociedade que se
move à velocidade do pensamento1 e onde a necessidade de formação constante dos
indivíduos é uma realidade.
O surgir da máquina a vapor em meados do século. XVIII trouxe o primado da
máquina – o tear mecânico, a locomotiva a vapor, o automóvel. O movimento e a
transformação de bens foram facilitados e acelerados. Diminuiu‐se o esforço físico.
Foram os tempos da linha de montagem, da produção em série, da uniformização.
O surgir do microchip cerca de 200 anos depois, em meados do século XX, trouxe
o primado da informação – o computador, as redes informáticas. O movimento e a
transformação de ideias foram facilitados e acelerados. São os tempos da informação,
da comunicação, da interactividade e da originalidade.
Durante estes 200 anos surgiram meios de comunicação como o telégrafo, o
telefone, a rádio e a televisão – que fomentaram a comunicação de massas, pré‐
fabricada, igual para todos, um produto típico da Sociedade Industrial. Só com o
aparecimento da Internet a informação passaria realmente a fluir livremente, de forma
"rápida"2, personalizada e interactiva.
O mundo de hoje confronta‐se com um universo de linguagens e códigos
semióticos, em que o paradigma analógico perdeu, face ao digital. Graças à conjugação
de apenas dois algarismos, o 0 (zero) e o 1 (um), é possível pôr a circular na Internet um
1

Parafraseando Bill Gates e o título do seu livro “Business @ the Speed of Thought” (GATES, 1999).
As aspas salvaguardam as questões de largura de banda, um problema no passado e em alguns contextos
presentes, menos desenvolvidos tecnologicamente
2
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número sem fim de informações. O mundo digital transformou a humanidade e
constituiu a Sociedade da Informação. Esta mudança despertou a necessidade de
provocar alterações no conhecimento do Homem. É urgente o acesso e actualização de
informações que percorrem todo o mundo.
Contudo, definir o que é a Sociedade da Informação traz divergências e gera
alguma confusão com nomes. Várias metáforas foram utilizadas para explicar a
configuração da sociedade contemporânea a partir das TIC: “Aldeia Global” (McLuhan),
“Sociedade Pós‐Industrial” (Bell), “Sociedade Pós‐Capitalista” (Drucker), “Sociedade da
Informação” (Toffler), “Teia Global” (Reich), “Infoera” (Zuffo) (QUARTEIRO, 2005)
(Talvez... “Sociedade do Homem”, com todos os seus constrangimentos e virtudes...).
MATOS (2002) considera que Sociedade da Informação é "uma expressão
comummente usada para designar uma forma de organização social, económica e
cultural que tem como base, tanto material, como simbólica, a informação." Estamos
perante uma sociedade que se caracteriza pelo facto dos indivíduos de todo o mundo
serem capazes de trocar informações entre si.
No Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal (LIVRO VERDE, 1997)
pode ler‐se o seguinte: "A expressão "Sociedade da Informação" refere‐se a um modo de
desenvolvimento

social

e

económico

em

que

a

aquisição,

armazenamento,

processamento, valorização, transmissão, distribuição e disseminação de informação
conducente à criação de conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e
das empresas, desempenham um papel central na actividade económica, na criação de
riqueza, na definição da qualidade de vida dos cidadãos e das suas práticas culturais."
O poder deixa então de estar ligado à força muscular ou a recursos energéticos
ou a quaisquer bens materiais, e passa a pertencer a quem detiver mais informação, de
melhor qualidade e de forma mais organizada.
Desde os primeiros computadores, que eram máquinas de dimensão considerável,
só encontradas em ambientes governamentais ou académicos, que ocupavam salas
inteiras devidamente climatizadas, até às agradáveis interfaces visíveis no ecrã a cores
de alta resolução e à imensidão de outros dispositivos que temos ao nosso dispor – foi a
imensa evolução técnica ocorrida durante estes cerca de 60 anos que permitiu que o
cidadão comum, a partir da sua própria casa, pudesse aceder ao imenso poder da
informação. Hoje, através dos computadores portáteis e da tecnologia wireless a
informação está disponível em qualquer lugar, em qualquer altura.

Perante isto, pode colocar‐se uma questão pertinente: “O que se seguirá?”
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Nas palavras de NEGROPONTE (1996): "No início do próximo milénio será possível
que os seus botões de punho ou os seus brincos esquerdo e direito comuniquem entre si
através de satélites de órbita baixa e que possuam uma capacidade de computação
maior que o seu PC actual. O seu telefone não tocará indiscriminadamente; receberá,
escolherá, e talvez responda às chamadas que lhe fizerem do mesmo modo que um
mordomo inglês bem treinado o faria. (…) Conviveremos em comunidades digitais para
as quais o espaço físico será irrelevante e o tempo desempenhará um papel diferente."
A revolução da informática e das telecomunicações instalou‐se no nosso planeta
e o seu grande desenvolvimento provocou profundas transformações ao nível
económico, social e cultural.
É na nossa percepção do tempo e do espaço que as TIC fazem sentir de forma
mais profunda a sua influência. O tempo, individual e colectivo, sofreu uma aceleração
considerável; tudo acontece agora a um ritmo alucinante. Na comunicação entre os
povos, as distâncias físicas foram ultrapassadas, assim como as fronteiras políticas,
geográficas ou culturais. Desta forma cada indivíduo tem à sua disposição,
instantaneamente, uma quantidade imensa de informação sobre uma vasta panóplia de
assuntos.
O Livro Verde para a Sociedade da Informação em Portugal (LIVRO VERDE, 1997)
refere a dada altura: " A vida nas sociedades de hoje exige de todos e de cada um, uma
capacidade de captar, transmitir e processar dados, disseminados num espaço cada vez
mais global e mais facilmente acessível, transformando‐os em informação e em saberes
pertinentes, capazes de tornar inteligíveis os diversos cenários e trajectórias de
evolução possível nos percursos pessoais e colectivos. A Sociedade da Informação exige
novos conhecimentos e novas práticas, obriga a um esforço de aprendizagem
permanente."
RANGEL in MARQUES et al. (1998) enumerou vários aspectos que caracterizam a
sociedade actual. De entre estes, destaca‐se os que nos dão rapidamente uma visão da
mesma:
§

O mundo transformado numa "aldeia global";

§

Controlo da Ciência e Tecnologia pelos países mais industrializados;

§

Alteração profunda na natureza e organização do trabalho e do emprego;

§

Deslocação massiva das populações para os grandes centros urbanos;

§

Aumento desenfreado do consumismo nos países mais desenvolvidos;

§

Diminuição da convivência familiar e social.
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O exposto anteriormente caracteriza aspectos que afectam uma sociedade. Daí
decorrerão, para todas as vertentes que a compõem consequências claramente
positivas, algumas que já começamos a sentir, outras de que só desconfiamos, pois não
são conhecidas na sua totalidade:
§

A

facilidade

de

comunicação

com

outras

culturas

ajudará

à

consciencialização de como somos apenas uma pequena parte de um todo
muito diversificado, fomentando a tolerância e o respeito pela diferença;
§

Será cada vez mais intensa e espontânea a colaboração entre pessoas, e
também a consciência de que o sucesso de todos depende da contribuição
de cada um;

§

A criatividade e a originalidade serão privilegiadas; apesar de tudo se
propagar demasiado rápido, não existirá uniformização, pelo contrário,
saber‐se‐á ouvir, tal como se saberá contribuir;

§

A relação de cada um com o meio ambiente será reformulada; estaremos
mais informados também sobre os perigos e agressões ambientais, e
seremos mais sensíveis a que "o ser humano depende simultaneamente da
cultura e da Natureza" (MORIN, 2001);

§

Estaremos mais alerta em relação às grandes questões globais que
ultrapassam fronteiras – direitos humanos, pobreza, paz, etc. Existirá
uma "consciência global" ou, como lhe chama o filósofo LÉVY (1994), uma
"inteligência

colectiva",

"globalmente

distribuída,

incessantemente

valorizada, coordenada em tempo real, que conduz a uma mobilização
efectiva das competências”;
§

E num futuro ainda indefinido, provavelmente as "nações", tal como as
entendemos hoje, tenderão a desaparecer dando origem a um planeta
unido. As comunidades organizar‐se‐ão espontaneamente por ideias
comuns e não por fronteiras de qualquer espécie (NEGROPONTE, 1998);

Mas, obviamente, haverá também consequências menos boas, que importa
conhecer para tentar evitar ou atenuar:
§

Esse acesso instantâneo ao mundo amplifica a angústia e o stress, que são
já característicos das nossas sociedades frenéticas – tanto para fazer e
tão pouco tempo;

§

Corre‐se cada vez mais o risco da superficialidade e do facilitismo; mais
uma vez o factor tempo, que é pouco, para permitir o aprofundar de
pesquisas, para ir ao fundo das questões;
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§

A mole de informação a que temos acesso exige um elevado espírito
crítico e experiência, sem os quais não seremos capazes de distinguir
entre o essencial e o acessório. Como afirma MOREIRA (2000):
"A emergência das novas tecnologias tem implicações a nível intelectual,
pois se, por um lado, é uma fonte de mais fácil acesso e permite a troca
de experiências mais célere, por outro lado, embora com o risco de
alguma inactividade mental, exige uma contínua atenção às possíveis e
contínuas alterações de convicções e certezas";

§

Existe o perigo muito real do plágio, desonesto ou ingénuo, consciente ou
inconsciente. E a dificuldade acrescida em evitá‐lo perante o acesso às
ideias de tantos, quase em simultâneo com o nascer das próprias ideias;

§

A info‐exclusão – esta nova sociedade, por estar assente em avanços
tecnológicos e na evolução das mentalidades, poderá não ser igualmente
acessível a todos os indivíduos. Camadas da população menos favorecidas,
culturalmente ou economicamente, ou habitantes de regiões pouco
desenvolvidas e pobres, poderão ter mais dificuldades em aceder às novas
tecnologias, ficando assim "info‐excluídos", excluídos da revolução digital.

É certo que a solução para as desigualdades sociais, que desde sempre afligiram
a humanidade, não está em dar‐lhes computadores e ligá‐los à rede.
A tecnologia por si só nunca eliminará desigualdades. Mas a sua ausência ajudará
a aumentá‐las e, ao contrário de outras inovações técnicas que surgiram no passado,
mesmo ao nível das comunicações, como o telefone e a TV, não se poderá deixar a sua
disseminação ao sabor do mercado. O estado tem de se responsabilizar por garantir o
acesso à Sociedade de Informação de todos os seus cidadãos.
Em Portugal existe, pelo menos desde 1996, uma consciência a nível de
organismos oficiais em relação à importância do acesso em pleno, do país e de todos os
seus cidadãos, à Sociedade da Informação. Como se pode ler neste excerto da autoria
da Iniciativa Nacional para a Sociedade da Informação (LIVRO VERDE, 1997):
"A Sociedade da Informação tem de ser uma sociedade para todos. Na definição das
medidas de política para a construção da Sociedade da Informação devem‐se
estabelecer condições para que todos os cidadãos tenham oportunidade de nela
participar e desse modo beneficiar das vantagens que este novo estádio de
desenvolvimento tem para oferecer. Para isso, é indispensável que todos possam obter
as qualificações necessárias ao estabelecimento de uma relação natural e convivial com
as tecnologias da informação e que seja possível o acesso em locais públicos sem
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barreiras de natureza económica que contribuam para acentuar a estratificação social
existente."

Parece oportuno perguntar: “Qual é a função da educação nesta Sociedade da
Informação?”
Segundo MARQUES (1998) é" (...) contribuir para traçar objectivos, estabelecer
modelos e estimular participações. Numa palavra, ser pró‐activo, em vez de ficar a
assistir, de longe".
Assistimos à expansão da informática que influencia a comunicação e a
informação. Não sabemos prever com exactidão o futuro da Sociedade da Informação
mas a sua realidade tem vindo a crescer nos últimos anos. Saindo das empresas, a
informática entrou nas nossas casas, cultura e escolas.
Com o advento da Sociedade da Informação é preciso fazer uma reflexão sobre o
acto educativo, o papel da escola, do professor e do aluno, como nos alerta PINTO
(2002): "Se uma sociedade é determinantemente influenciada pelas questões
comunicacionais como é aquela em que vivemos, naturalmente que os comportamentos,
todos os comportamentos e sobretudo os que se encontram mais directamente ligados
às questões da aprendizagem são sujeitos a mutações profundas. "

Nos pontos seguintes deste capítulo, reflecte‐se sobre o papel da escola, do
professor e do aluno na Sociedade da Informação (secções 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2).

1.1 A educação e o papel da escola num mundo em mudança

“Encontramo‐nos perante uma situação inteiramente nova em que o objectivo da
educação, se queremos sobreviver, é a promoção da mudança e da
aprendizagem.”
(CARL ROGERS)

Fácil será perceber que as TIC apresentam enormes potencialidades para a
aquisição de conhecimentos.
A educação deve apostar na inovação e na modernidade, abrir as suas portas ao
progresso pois as novidades tecnológicas não param de nos surpreender. Hoje, o mundo
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confronta‐se com uma "invasão" da informática. Todos os dias são inventados melhores
computadores e novos suportes para facilitar ou inovar a comunicação. Ao professor é
colocado o desafio de liderar um processo que evite a info‐exclusão mas que permita a
compatibilidade dos seus alunos com o resto do mundo. A introdução das TIC na esfera
educativa é uma exigência imposta pela sociedade actual e um desafio colocado à
escola, aos professores e aos alunos.

Perante isto: “Como deve a escola responder ao desafio colocado pela Sociedade
da Informação?”
SKILBECK in MARQUES et al. (1998) responde a isto, afirmando que: "A melhor
resposta que os sistemas educativos podem dar à Sociedade da Informação é garantir
uma educação relevante e de grande qualidade para todos os estudantes".
Numa sociedade em plena mudança a aprendizagem será a actividade principal
dos indivíduos e das organizações. Aprender outras formas de desenvolver novas
competências, novos processos para criar novos produtos, aprender a descobrir novas
necessidades; aprender a equacionar novos problemas e a procurar novas respostas,
investindo continuamente na formação dos membros da organização – será um
imperativo.
É urgente e necessária uma profunda viragem no processo de ensino‐
aprendizagem. Isto significa, efectivamente, que o papel das escolas tem que mudar
(PROFESSOR APRENDIZ, 1995).
As escolas não ficaram alheias às mudanças que ocorreram na sociedade, tendo
sido invadidas pelas novas tecnologias. Mas, apesar de todos os avanços tecnológicos, é
na dinâmica pedagógica que a estrutura escolar tem dificultado as inovações, uma vez
que a sua dimensão ainda é tradicional. A implementação de um trabalho colectivo e a
criação de outras formas de gerir tempos, espaços e conteúdos é, por isso, muito
dificultada, reforçando a imagem de que a escola está ultrapassada em relação aos
espaços e tempos exteriores a ela.
Actualmente, reflecte‐se sobre a necessidade de preparar os estudantes para a
vida activa numa sociedade em permanente mudança, onde as TIC estão presentes, e
sobre estratégias pedagógicas, que privilegiem o trabalho de grupo como unidade básica
de aprendizagem. É preciso ajudar os alunos a aprender a aprender e incutir‐lhes o
gosto pela procura e pela troca de informações.
A sobrevivência das escolas dependerá da sua capacidade em se tornarem o
coração da comunidade aprendiz e da flexibilidade conseguida para proporcionarem a
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todos entradas e saídas que se adaptem às alternâncias dos tempos de formação e de
produção.
Como se verá de seguida, neste contexto a escola do século XXI cria novos
desafios aos professores: estes são confrontados diariamente com múltiplas tarefas e
têm de ser capazes de tornar a experiência da escola relevante para a Sociedade da
Informação.

1.2. O papel do professor na escola do século XXI

"O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever,
mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender."
(ALVIN TOFLER)

Uma pergunta que se pode colocar a nós próprios é: “Que tipo de professor
necessitamos de vir a ser para desempenhar um papel global na nova sociedade
emergente?”

Os professores reconhecem que a escola está desactualizada em relação à
sociedade e que os alunos estão cada vez mais desinteressados pelas actividades
escolares tradicionais. Por estes motivos, tentam introduzir as tecnologias nas práticas
educativas, embora não tenham conhecimento profundo do seu potencial pedagógico.
Assim, a inserção das tecnologias limita‐se, em muitos casos, a evidenciar o seu
carácter atractivo, sem que se toquem questões‐chave dos processos pedagógicos, como
o currículo, a avaliação, a relação professor‐ aluno, as novas formas de aprender e de
construção do conhecimento (CORREIA, 2003), (PAIVA, 2002).
Uma vez que o tipo de actividades está centrado no aluno e no desenvolvimento
das suas competências, o papel do professor altera‐se, sendo necessários professores
com um perfil diferente do tradicional.
O professor deixa de ter o habitual papel de (re)transmissor de conhecimentos
para passar a ser aquele que coloca desafios, oferece suporte personalizado e orienta o
aluno que aprende activamente, ou seja, o professor passa a ser o mentor que ajuda na
busca do saber. Esta acção do professor também passa por ser (co)aprendente de forma
permanente com os seus alunos, colegas e outros agentes da comunidade.
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O novo professor assume funções pedagógicas, necessariamente, mas deverá ser
também coordenador e gestor de recursos e preparador de equipamentos. Assim, é
necessária a formação técnica ao nível das ferramentas e instrumentos – competência
técnica – mas também a aquisição e desenvolvimento de novas competências didácticas
e pedagógicas (BRÁS, 2003).
Mas, a transformação dos pressupostos sobre a prática docente não se efectua
automaticamente através de um período de formação, como se de um processo de
osmose se tratasse. Assim, passar a integrar o computador na prática lectiva, não
garante só por si, um processo transformativo: ele tem de implicar uma mudança na
percepção do próprio professor sobre a sua prática profissional (PONTE, 1997), (PAIS,
1999). "A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de
técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de
(re) construção permanente de uma identidade pessoal." (NÓVOA, 1997).
Considerando o domínio crescente da hipermédia e das novas tecnologias
podemos ser levados a pensar que o professor passa a desempenhar um papel de menor
relevância podendo mesmo vir a ser substituído pelas máquinas. No entanto, analisando
o ambiente de aprendizagem da sociedade actual, verifica‐se que se passa precisamente
o oposto. No meio da enorme quantidade de informação com que o aluno é
bombardeado e que lhe chega de forma desorganizada, o professor tem agora um papel
essencial de organizador e facilitador da aprendizagem, conduzindo e dando maior
sentido a esta informação. A informação massiva, existente nas bases de dados, exige
uma maior capacidade de formulação de problemas e de espírito crítico, para que a
escolha da informação seja pertinente. Deste modo, a responsabilidade do professor
aumenta em vez de diminuir, uma vez que, deixa de agir num plano disciplinar bem
definido e limitado a um conhecimento que adquiriu na sua formação inicial.
Das mãos de professores competentes e confiantes esperam‐se novas dimensões
de ensino na sala de aula. Estes devem ser capazes de ultrapassar o paradoxo aparente
que existe entre o ensino tradicional e o ensino recorrendo às TIC, encontrando o justo
equilíbrio. Par tal, têm que compreender que as novas tecnologias potenciam os
métodos que o professor há muito conhece e que não se trata de alterar tudo à custa
das TIC, mas de inovar as formas de concretizar os objectivos estabelecidos (PAIVA,
2002).
Na tabela 1.1 apresenta‐se o perfil do professor definido no âmbito do projecto
europeu Profiles in ICT for teachers education (2000)
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Tabela 1.1 - Perfil do professor definido no âmbito do projecto europeu Profiles in ICT for

teachers education (2000)

Perfil do professor

§ Abertura è inovação tecnológica;
§ Aceitação da tecnologia;
§ Capacidade de adaptação/Mudança do papel do professor;

Atitudes

§ Ensino centrado no aluno, aberto à participação do aluno;
§ Professor como mediador e facilitador da comunicação.

§ Metodologias de ensino com as TIC;
Ensino geral

§ Planeamento das aulas com as TIC;
§ Integração dos media;
§ Monitorização/Avaliação;
§ Avaliação de conteúdos TIC;
§ Questões de segurança, de ética e legais na utilização das TIC;

Ensino da disciplina

Competências

§ Actualização científica.

§ Investigação;
§ Avaliação de recursos;
§ Integração na comunidade científica;
§ Ligação a possíveis parceiros;
§ Utilização do material em outras línguas;
§ Participação em newsgroups.
§ Actualização de conhecimentos em TIC/plataformas e ferramentas
TIC;

Competências TIC

§ Familiarização com ferramentas que sirvam para:
-

Comunicar;

-

Colaborar;

-

Pesquisar;

-

Explorar;

-

Coligir dados;

-

Processar dados;

-

Expandir conhecimentos;

§ Integrar ferramentas.
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Ser professor não é certamente um produto acabado, um estado final, mas será
um permanente tornar‐se professor, um processo evolutivo, ao longo do qual as
experiências vão ganhando mais significado, o que geralmente se faz acompanhar de um
maior envolvimento pessoal por parte do professor.
Assim, a tabela 1.2 sintetiza as novas formas de entender o papel do professor.
Tabela 1.2 - Novas formas de entender o papel do professor

O papel do professor
De um professor detentor
exclusivo do saber

à

a um professor que reconhece que o
conhecimento é partilhado e distribuído.

De um professor “sabe‐
tudo”

à

a um professor aprendiz.

De um professor “obstáculo”

à

De um professor que “dá “ o
programa todo

à

a um professor “agente de mudança”.
a um professor que interpreta, gere e adaptar o
currículo às características e necessidades dos
seus alunos, criando contextos de aprendizagem
tão fecundos quanto possível.

De um professor que se
limita a seguir o livro de
texto e a usar o quadro e o
giz

à

a um professor que usa materiais diversificados e
estimular os alunos a consultar diversas fontes de
informação.

De um professor que
monopoliza o discurso na
sala de aula

à

a um professor que é capaz de transformar a aula
numa verdadeira comunidade de aprendizagem
em que os alunos tenham um papel de relevo.

Nunca o futuro foi tão enigmático e imprevisível, mas também jamais a
construção do futuro se apresentou como um desafio tão irrecusável.

1.3 Perspectivas actuais para a formação contínua de
professores

Hoje, mais do que nunca, a profissão de professor tem de ser realimentada
permanentemente para que os professores desenvolvam capacidades de resposta
a situações sempre diferentes com que se vão deparando.

No mundo dos computadores, da Internet e do universo multimédia o professor é
chamado à mudança, vendo‐se obrigado a repensar a sua profissão, as estratégias que
utiliza e a lutar pela melhoria das práticas educativas.
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Perante a rápida evolução e o aparecimento acelerado de novas e mais flexíveis
ferramentas computacionais para a educação, a formação contínua assume, sem dúvida
um papel central na carreira de um professor. Tem que se investir neste campo para
encorajar a utilização das TIC no quotidiano escolar.
Segundo as orientações actuais a formação contínua de professores deve ter
como principais linhas orientadoras (BRITO et al , 2004) as sistematizadas na tabela 1.3:
Tabela 1.3 - Principais linhas orientadoras para a formação contínua de professores

Orientações actuais para a formação contínua de professores
§

Aproximar‐se da realidade das escolas e das necessidades da prática profissional;

§

Valorizar a auto‐formação e o trabalho de grupo;

§

Privilegiar modalidades como projectos de investigação‐acção e de desenvolvimento
curricular, oficinas de formação e círculos de estudos;

§

Articular a formação estruturada com o apoio aos professores que nas escolas se encontram
envolvidos em projectos relacionados com a utilização das TIC na educação;

§

Complementar as actividades presenciais com experiências de formação à distância;

§

Conceber dispositivos de apoio numa lógica de formação à distância que facilitem o trabalho
de equipa e a reflexão conjunta;

§

Mobilizar os professores para a aquisição de competências que lhes permitam associar a
utilização das TIC ao processo pedagógico‐didáctico de forma natural;

§

Utilizar aplicações on‐line às quais os professores possam recorrer como materiais
didácticos, que os incentivem a partilhar experiências, ideias e instrumentos;

§

Estimular a divulgação dos materiais produzidos.

De um modo geral, as duas principais linhas de força são a formação
contextualizada curricularmente e o desenvolvimento de modalidades de formação que
propiciem uma maior implicação dos formandos na definição do seu próprio percurso
formativo, aproveitando as potencialidades das plataformas de apoio à formação à
distância.
No estudo As TIC na Formação Contínua dos Professores (BRITO et al, 2004)
regista‐se um crescimento mais acentuado (taxa de crescimento de 45%) nas formações
que incluem as aplicações dos programas utilitários de uso genérico, da Internet e de

software de concepção de produtos multimédia para a educação, em detrimento das
acções que se centram na aprendizagem das ferramentas computacionais, na ausência
de qualquer contexto educativo. Este aspecto é um indicativo de que só agora os
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professores começaram a sentir necessidade de conhecer e aprender mais sobre as TIC
para as poderem utilizar eficazmente.
Preparar futuros cidadãos para a utilização dos meios tecnológicos não significa
apenas adquirir mestria na sua utilização: implica também a capacidade de interpretar
criticamente a sua utilização. "Para isto torna‐se necessário preparar o professor para
utilizar pedagogicamente as tecnologias na formação de cidadãos que deverão produzir
e interpretar as novas linguagens do mundo actual e futuro." (SAMPAIO et al, 2000)
A formação de professores no domínio das TIC, revela‐se um imperativo, mesmo
sem a certeza de que a correspondente frequência equivalha a maior entusiasmo dos
professores, ou que venha a revelar‐se na melhoria das práticas pedagógicas em
contexto educativo. É preciso apostar nela e oferecer um leque variado de opções aos
professores, visando facilitar o processo de desenvolvimento profissional dos mesmos.
A formação de professores deve ter como pressuposto um processo dinâmico de
evolução do professor, durante e após a formação. E, porque se trata de um processo
dinâmico e porque a formação não consiste em indicar um caminho mas sim em reflectir
sobre caminhos possíveis, nada melhor do que terminar citando José Régio,

“Ah, que ninguém me dê piedosas intenções!
Ninguém me peça definições!
Ninguém me diga; "vem por aqui"!
A minha vida é um vendaval que se soltou.
É uma onda que se alevantou.
É um átomo a mais que se animou...
Não sei por onde vou.
Não sei para onde vou.
‐Sei que não vou por aí!”

In "Cântico Final", Régio, J., in Andrade, E. (2001), Antologia Pessoal da Poesia Portuguesa,
Campo das Letras
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2. A ZAP GENERATION
If you want to see the future of education, don’t watch children in the average
classroom. Watch children play a video game. You’ll see them engaged; excited;
interacting, and learning ‐ even if it's only about how to get to the next level of
the game.
(SMITH, 1996)

Nas páginas anteriores tentou‐se fundamentar que educar na Sociedade da
Informação é um desafio novo e diferente pelos objectivos, pelos recursos, pelas
estratégias, e por tantos outros factores envolventes desta sociedade. Há um factor de
mudança particularmente importante - os destinatários do processo, os alunos.
A crucialidade dos alunos é óbvia porque é a eles que todo o esforço educativo se dirige
em primeira instância e sobretudo, porque serão eles a força motriz de toda a mudança.
Os sociólogos, particularmente aqueles ligados ao marketing empresarial, têm
vindo a estudar e a classificar as gerações mais jovens, tentando com isso definir
mercados e a evolução das suas tendências. Apesar de ser sempre arriscado
compartimentar, poderá fazer algum sentido usar as perspectivas do marketing para
referir a população escolar. Assim, os alunos que se encontram actualmente a
frequentar as escolas básicas e secundárias do século XXI são frequentemente
alcunhados por zap generation. Para eles existem também na literatura anglo‐saxónica
outras designações curiosas e bem sugestivas como e‐generation, generation Z, geração

net, homo zappiens e geração Nintendo3 (FINO, 2005), (PAIVA, 2005). Os zap generation
são jovens adolescentes, nascidos a partir de meados dos anos 80. A característica
principal dos jovens desta geração é terem nascido e crescido na era digital. Para eles,
o telemóvel, o computador, a Internet, a TV por cabo e as consolas de jogos são
utensílios comuns desde que nasceram. Não conseguiriam passar sem eles e nem sequer
concebem a sua inexistência.

3

Nintendo é uma marca de jogos electrónicos baseados em microprocessadores, uma espécie de
computadores "dedicados" especialmente à tarefa de correr jogos.
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2.1 O zapping contínuo
A zap generation está habituada à “acção”, isto é, programam o seu tempo para
as mais diversas actividades, algumas das quais simultâneas. A sua vida é um verdadeiro

zapping – percorrem, com o respectivo telecomando, as dezenas de canais de TV por
cabo nos quais “navegam”, saltam para o computador, onde acedem ao e‐mail , surfam
na net recolhendo dados para os trabalhos e comunicam em salas de chat. Entretanto,
trocam mensagens SMS a confirmar a saída de sábado à noite e têm a MTV a passar o
seu video‐clip preferido (PAIVA, 2005). Para estes jovens é prioritário comunicar, em
qualquer momento e onde quer que se encontrem.
A quantidade de informação que atinge estes alunos é enorme, mas pode não ser
proporcionalmente de qualidade. Impõem‐se como objectivo educacional, levar os
alunos a proceder a uma análise crítica de toda a informação pedagógico‐científica a
que têm acesso. Mais do que ensinar é necessário educar para a auto‐aprendizagem,
contribuindo para a formação de indivíduos capazes de efectuarem um inserção criativa
no mundo actual.

2.2. A zap generation na escola

Technology is technology only for people who are born before it was invented.
(ALAN KAY)

A zap generation é hiperactiva também no trabalho. Como referimos, raramente
estão inactivos e, de preferência, não se dedicam a uma só actividade de cada vez, mas
a várias. Dificilmente se conseguem concentrar durante muito tempo numa actividade,
sobretudo se essa actividade for unívoca, isto é, se implicar principalmente receber –
ouvir, ver, observar. Aplicam‐se mais se estiverem a "fazer" algo em troca. É a evolução
do "broadcast learning" para "interactive learning" como designa TAPSCOTT (1998).
Pensam sobre um assunto estabelecendo ligações a vários outros assuntos
interligados, em vez de estabelecerem uma sequência linear de raciocínio, do princípio
ao fim. Ou seja, pensam em "hipertexto".
A leitura e a escrita não são das actividades preferidas a não ser que envolvam
alguma forma de interactividade. O comportamento frenético que os caracteriza é
muitas vezes causa de conflitos na escola, onde são muitas vezes acusados de
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desinteressados, distraídos, de não acatarem ordens e até de terem atitudes de falta de
respeito.
Gostam especialmente de desafios em que tenham que investigar para chegar a
respostas desconhecidas, de aprender pela descoberta. Em geral, aplicam‐se mais se
forem desafiados para além das dificuldades medianas.
Para a zap generation a escola é um ponto de encontro com os colegas que por
acaso é também o lugar onde vão aprender. Eles gostam especialmente da escola por
lhes proporcionar a convivência com os seus pares.
Mas também gostam de aprender e são naturalmente curiosos. Contudo exigem
divertir‐se no processo. Não concebem fazer o que quer que seja se não acreditarem
divertir‐se com isso (COSTA, 2003).
Esta geração é uma geração substancialmente diferente das gerações que a
precederam. Com características menos boas, como a hiperactividade ou a busca
constante do lúdico, e características bem positivas, como a curiosidade, o espírito
colaborativo e a procura de desafios. E, sendo diferente, coloca novos desafios a todos
os intervenientes no processo educativo.

3. A S TIC NO CURRÍCULO DO E NSINO B ÁSICO E SECUNDÁRIO
“As tecnologias de informação e comunicação não são mais uma ferramenta
didáctica ao serviço dos professores e alunos… elas são e estão no mundo onde
crescem os jovens que ensinamos”
(ADELL, 1997)

A integração das TIC no ensino é encarada como essencial para o
desenvolvimento de um país através da formação de cidadãos mais e melhor preparados
para um mundo em constante mudança. São necessários indivíduos com educação
abrangente em diversas áreas, que demonstrem flexibilidade e capacidade de
comunicação. As TIC prometem desempenhar um papel significativo potenciando
professores e alunos. Melhor acesso, eficiência da educação e da formação são
essenciais para o desenvolvimento.
Embora, geralmente, se aceite que as TIC podem ser usadas de modo a facilitar
a educação e a formação, existe um grande fosso entre os potenciais usos das TIC e o
concretizado. Dificilmente se encontra outra área de aplicação onde o fosso entre os
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imagináveis benefícios e a realidade seja tão grande como na educação e formação
(BRÁS, 2003).
Conheçamos um pouco melhor as políticas de introdução das TIC na Europa, e de
forma mais específica no ensino em Portugal.

3.1. Introdução das TIC no ensino: breve percurso histórico

Nos finais da década de 80 iniciou‐se o que agora é conhecido por revolução
tecnológica no domínio das TIC. Um importante passo foi dado ao encontro com a
Sociedade da Informação com o Livro Branco sobre a educação e a formação – Enseigner

et Apprendre vers Ia Société Cognitive, elaborado em 1995, aponta para a
transformação da sociedade europeia que assim procura contribuir com as políticas de
educação e formação dos estados membros para colocar a Europa na via da Sociedade
da Informação, baseada na aquisição de conhecimentos, onde ensinar e aprender são
um processo contínuo ao longo da vida.
No relatório Educação, um tesouro a descobrir, recomenda‐se “que os sistemas
educativos devem dar resposta aos múltiplos desafios da Sociedade da Informação, na
perspectiva dum enriquecimento contínuo dos saberes e do exercício duma cidadania
adaptada às exigências do nosso tempo” (UNESCO, 1996).
Em Portugal, nasceu o Projecto Minerva (Meios Informáticos No Ensino:
Racionalização, Valorização, Actualização) que decorreu entre 1985 e 1994 com o
objectivo de introduzir os meios informáticos no ensino. Este projecto constituiu a
primeira grande iniciativa neste domínio. O Projecto Minerva esteve longe de solucionar
todos os problemas inerentes à introdução das TIC na educação mas lançou as bases
para novos desenvolvimentos das escolas no domínio das TIC (SILVA, 2001). A evolução
das tecnologias deu‐se igualmente de forma surpreendente tendo surgido em 1996 o

Programa Nónio – Século XXI. A aposta era no domínio das tecnologias multimédia e das
redes de comunicação.
Do Conselho Europeu realizado em 23 e 24 de Março de 2000, nasce o programa

eEurope – uma Sociedade da Informação para todos e que propõe colocar ao alcance de
todos os cidadãos europeus as vantagens dessa mesma sociedade.
Em 22 de Agosto de 20004 por resolução do Concelho de Ministros foi lançada a

Iniciativa Internet, um programa para a Sociedade da Informação a decorrer entre 2000‐
4

Resolução do conselho de Ministros n.º 110/2000, publicado no Diário da Republica n.º 193, Série I‐B em
22/08/2000
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2006, com os objectivos semelhantes ao eEurope incluindo formar dois milhões de
pessoas em competências básicas em TIC ate 2006.
Também foi lançado pela Comissão Europeia no âmbito do eEurope, o Plano de

Acção eLearning – Pensar o futuro da Educação que no período de 2000‐2004 visava a
promoção da utilização das TIC para melhorar a qualidade das aprendizagens facilitando
o acesso a recursos educacionais e serviços bem como a redes de colaboração à
distância.
No contexto da iniciativa eEurope, o Governo Português no sector da Educação
criou um Grupo Coordenador dos programas de introdução, difusão e formação em TIC,
encarregado de produzir um Plano de Acção para a Educação no âmbito das TIC para dar
continuidade ao Programa Nónio. O documento de referência (ESTRATÉGICAS, 2001)
projecta para um horizonte até 2006. O formato do documento é um misto de
documento de estratégias e de documento para a acção.
Destaca‐se ainda o Programa PRODEP III (2000‐2006) que tem o propósito de
apetrechar a escola em termos informáticos e com produtos multimédia, assim como,
apoiar a formação contínua de professores em TIC.
A forma como as TIC são integradas nas escolas pode e deve variar: o importante
é que hajam objectivos bem definidos e coordenação de modo que todas as iniciativas
estejam subordinadas a um Projecto Educativo. Uma pedagogia de projecto é muito
mais eficaz porque em vez de uma aprendizagem técnica utilizam‐se as tecnologias
tendo em vista um objectivo.
De facto, para o total aproveitamento das suas vantagens (referidas em maior
pormenor na secção 4 deste capítulo), as TIC necessitam de planeamento adequado, de
uma estratégia educativa centrada no aluno, de professores correctamente formados e
actualizados e de uma escola receptiva às inovações (ALMEIDA, 2004).
Valorizar as possibilidades didácticas das TIC com objectivos e fins educativos;
ao integrá‐las no currículo5 significa aprender através delas mais do que aprendê‐las.
De uma forma global, integrar as TIC significa fazer parte de um currículo, englobá‐las
harmoniosamente com os restantes componentes desse currículo, ou seja, é utilizá‐las
como parte integral com o objectivo de apoiar uma disciplina ou conteúdo e não como
um apêndice ou recurso periférico.
Na tabela 1.4 apresenta‐se o que se pode considerar como integração curricular
das TIC.

5

Currículo é tudo o que se considera conveniente desenvolver na prática educativa e implica todos os
aspectos relativos ao ensino e aprendizagem; um conjunto de resultados de aprendizagem, princípios e
concepções didácticas que se implementam na prática.
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Tabela 1.4 - Integração curricular das TIC

É integração curricular das TIC…
§ O seu uso para planificar estratégias que
facilitem a aprendizagem;

Não é integração curricular das TIC…
§ Colocar computadores na sala de aula sem
preparar os professores para a sua integração;

§ O seu uso nas aulas;

§ Levar os alunos à sala de informática sem um

§ O seu no apoio às turmas;

propósito curricular claro;

§ O seu uso como parte do currículo;
§ O seu uso para facilitar a aprendizagem

§ Substituir tempo de leitura por trabalho com o
computador em temas de leitura;
§ Proporcionar trabalho com enciclopédias,

de conteúdos;
§ O uso de software educativo em
contexto sala de aula.

folhas de cálculo ou processadores de texto,
sem qualquer objectivo definido.

Reconhecem‐se três níveis para a integração curricular das TIC (SÁNCHEZ, 2002):

Tabela 1.5 - Níveis que permitem a integração curricular das TIC

Níveis para a integração curricular das TIC
§ Conhecer, aprender e dar os primeiros passos na aprendizagem

Aprendizagem

das TIC. O objectivo é vencer o medo e descobrir as
potencialidades. Uma vez que é uma fase de iniciação, o seu
uso não implica fins educativos.
§ Implica o conhecimento e utilização nas mais diversas tarefas,
sem um propósito curricular definido. Professores e alunos
adquirem cultura informática e usam as tecnologias para

Uso

preparar aulas, apoiar tarefas administrativas. Usam‐se as
tecnologias mas o propósito não é o mais relevante pois não
servem para uma necessidade de aprendizagem, embora seja
certo que apoiam as necessidades educativas.
§ Consiste em integrá‐las no currículo para um fim educativo
específico e um propósito explícito na aprendizagem. Os alunos
usam software educativo que simula diversos cenários,

Integração

manipulam uma série de variáveis. As TIC são incorporadas e
integradas pedagogicamente na aula. No entanto, o objectivo
principal é a aprendizagem e assim a tecnologia em si deve
passar despercebida.
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A complexidade destes três níveis pode ser representada graficamente, em
função do tempo, da seguinte forma (figura 1.1):

Figura 1.1 - Níveis para a integração curricular das TIC em função do tempo

Mais adiante neste capítulo (secção 5.5) retomamos, de forma oportuna, esta
temática. Apresentam‐se algumas actividades “tipo” com vista à integração das
tecnologias em contexto educativo, baseada em modelos construtivistas (tabela 1.12).
Em termos legislativos, neste contexto de integração das TIC, publicam‐se os
Decretos‐Lei n.º 6 e 7/2001 de 18 de Janeiro, que se referem à reorganização curricular
do Ensino Básico e Secundário respectivamente. Estes apontam para a exploração e
integração das TIC na sala de aula, como se refere em mais pormenor nas secções
seguintes (3.2 e 3.3 deste capítulo).

3.2. Integração das TIC no Ensino Básico

A reorganização curricular do Ensino Básico, nas escolas do 1º e 2º ciclos a partir
de 2001 e do 3º ciclo a partir de 2002, assume plenamente a importância estratégica de
que se reveste a integração curricular das TIC. O Decreto‐Lei 6/2001, que enquadra este
processo, esclarece no seu preâmbulo que a utilização das TIC constitui uma formação
transdisciplinar, a par do domínio da língua e da valorização da dimensão humana do
trabalho. Tal significa que, no currículo deste nível de ensino, as TIC passam a ter
presença inequívoca na acção pedagógica em todas as disciplinas e áreas disciplinares,
bem como nas áreas curriculares não disciplinares, a saber: “Área de Projecto”, “Estudo
Acompanhado” e “Formação Cívica”. No que se refere ao enquadramento destas áreas o
Decreto‐Lei 6/2001 indica ainda que estas «devem ser desenvolvidas em articulação
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entre si e com as áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos
com as Tecnologias da Informação e da Comunicação a constar explicitamente do
projecto curricular de turma».
O artº. 3º, que explicita os princípios orientadores do currículo, consagra a
«valorização da diversidade de metodologias e estratégias de ensino e actividades de
aprendizagem, em particular com recurso a tecnologias de informação e comunicação».
No Decreto‐Lei n.º 6/2001 encontramos, no seu anexo III, o novo plano curricular
que integra um conjunto de áreas e disciplinas do 3° ciclo. De acordo com este Decreto‐
Lei, as TIC assumem‐se como formação transdisciplinar, como se pode ler no seu artigo
6°, "(...) 2 ‐ Constitui ainda formação transdisciplinar de carácter instrumental a
utilização das tecnologias da informação e da comunicação, a qual deverá conduzir, no
âmbito da escolaridade obrigatória, numa certificação da aquisição das competências
básicas neste domínio".
Na reunião de Conselho de Ministros, a 11 de Julho de 2003, foi aprovado o
Decreto‐Lei que altera o Decreto‐Lei n.º 6/2001 de 18 de Janeiro. As alterações
estabelecem três objectivos, cujas linhas gerais se podem sintetizar nos seguintes
pontos:
"1. A introdução de uma disciplina obrigatória no 9° Ano de Escolaridade,
Introdução às Tecnologias da Informação e Comunicação (ITIC), para que qualquer aluno
que conclua a escolaridade obrigatória possa adquirir as competências mínimas no
domínio das TIC. A prossecução deste objectivo pressupõe que até ao início do ano
lectivo de 2004‐2005, o Ministério da Educação implementará:

a. As infra‐estruturas educativas necessárias a esta alteração que serão
instaladas nas escolas, durante os próximos dois anos. O ME irá
mobilizar os recursos financeiros necessários à instalação de 1.000
novas salas de aula devidamente apetrechadas e especialmente
vocacionadas para o ensino destas matérias. Este programa de
apetrechamento cobrirá todas as escolas básicas no 3° Ciclo e as
escolas secundárias que ainda não disponham das condições exigidas.
Cada sala de aula disporá de 15 postos de trabalho ligados em rede,
um projector (DataShow), ligação à Internet, bem como as aplicações
com ferramentas de produtividade mais utilizadas. Este programa
envolverá um investimento estimado em 10 milhões de euros.
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b. A formação de professores necessários a responder a este desafio que
envolverá prioritariamente os professores profissionalizados do 39.º
Grupo, e os professores sem funções lectivas atribuídas que se
disponham a adquirir as competências necessárias a assegurar esta
disciplina."
Ao mesmo tempo, em cada um dos três ciclos do Ensino Básico, estabelece‐se
que as TIC devem ter uma presença saliente nas áreas curriculares não disciplinares.
Assim, as orientações traçadas neste Decreto convergem na criação das
condições para que os alunos do Ensino Básico realizem as suas aprendizagens com as
TIC e sobre as TIC. No final desse percurso da escolarização, os alunos deverão ter, no
mínimo, capacidade de as utilizar de forma adequada. O perfil de competências gerais a
desenvolver pelos alunos ao longo do Ensino Básico contempla esta competência.
Ao preconizar um utilizador tecnologicamente competente, a escola pode evitar
uma possível exclusão social do aluno, estando ao mesmo tempo a contribuir para o seu
sucesso na Sociedade de Informação.
A argumentação por uma utilização educativa das TIC integrada em contexto
curricular incide na versatilidade e no significado que podem adquirir as aprendizagens
nestas condições.
Ao defender‐se a transversalidade todos os professores são professores de TIC.
Desenvolveu‐se paralelamente um vasto consenso em torno do facto de que as
TIC podem favorecer aprendizagens baseadas na curiosidade, na descoberta e na
experimentação (RELATÓRIO, 2000).
De modo a compreender melhor as linhas de força que orientam a reforma
inicialmente prevista atente‐se no quadro que se segue (ESE, 2001):
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Tabela 1.6 - Reforma do Ensino Básico face às TIC

Algumas notas sobre a reforma do Ensino Básico face às TIC

Novas áreas
curriculares

Três novas áreas curriculares não disciplinares, articuladas entre si e com as
áreas disciplinares, incluindo uma componente de trabalho dos alunos com as TIC
(Área de projecto, Estudo Acompanhado, Formação Cívica)... e ensino
experimental das Ciências. Da responsabilidade do professor da turma (1º ciclo)
e Conselho de Turma (2º e 3º ciclos).

Desenvolvimento do
Currículo

Novas práticas de gestão curricular (flexibilidade face aos contextos projecto
curricular de escola e de turma).

Escola

Espaço de educação para a cidadania... oferecendo espaços de efectivo
envolvimento dos alunos e actividades de apoio ao estudo.
Educação para a cidadania,
domínio da língua portuguesa e
valorização da dimensão
humana do trabalho e
utilização das TIC

Realização de aprendizagens significativas (contextualização dos saberes),
diversidade de metodologias e actividades de aprendizagem com recurso às TIC.

Formações
transdisciplinares

Princípios
orientadores

Área de Projecto

Concepção, realização e avaliação de projectos
(articulando saberes das diversas áreas em torno de
problemas ou temas de pesquisa/intervenção de acordo
com necessidades e interesses dos alunos).

Estudo
Acompanhado

Apropriação de métodos de estudo e trabalho com vista a
uma maior autonomia na realização das aprendizagens.

Formação Cívica

Desenvolvimento da consciência cívica com recurso ao
intercâmbio de experiências vividas pelos alunos e à sua
participação na vida da turma, escola e comunidade.

Formação para a
utilização das TIC

Conduz a uma certificação da aquisição das competências
básicas neste domínio.

Actividades de
enriquecimento do
currículo

Facultativas, de carácter lúdico e cultural (no domínio desportivo, artístico,
científico e tecnológico).

Avaliação

Diagnóstico (articulada com estratégias de diferenciação pedagógica), Formativa
(regulação do ensino e da aprendizagem) e Sumativa.

Provas nacionais de
aferição

Avaliação do desenvolvimento do currículo, não produzindo efeitos na progressão
escolar dos alunos.

Formação de
Professores

Modalidades centradas na escola e nas práticas profissionais, com atenção
especial às áreas curriculares não disciplinares.

Nas alterações realizadas (introdução de uma disciplina específica de TIC no 9.º
ano de escolaridade) não se invalida a utilização das tecnologias nas outras disciplinas.
A sua aplicação decorre naturalmente como uma adaptação às necessidades da nossa
sociedade e das orientações curriculares do Ensino Básico que não foram alteradas.
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3.3. Integração das TIC no Ensino Secundário

Com a revisão curricular do Ensino Secundário procura‐se integrar saberes e
competências no domínio das TIC que permitam oferecer aos jovens a formação
necessária e adequada à Sociedade de Informação. Na verdade, um dos objectivos deste
nível de ensino é, precisamente, promover o domínio de ferramentas de informação e
comunicação, que facilitem e promovam essa integração, razão pela qual esses saberes
e competências devem cruzar transversalmente todo o currículo.

A integração das TIC assume diferentes configurações, conforme as disciplinas:
§ Utilização de software genérico (processador de texto, folha de cálculo, base
de dados, correio electrónico, etc);
§ Utilização de software específico de cada disciplina;
§ Utilização de ambos em trabalhos de projecto individuais ou de grupo;
§ Utilização dos meios de comunicação (envio e recepção de correio, acesso a
redes locais e Internet, criação de páginas, etc)

Em qualquer dos ensinos, propõe‐se uma abordagem instrumental e transversal
do uso das TIC, que permitam a consolidação de um conjunto de competências básicas.
A esse propósito pode ler‐se em documentação do Ministério da Educação:
“A transversalidade potencia a desigualdade de acesso e de desenvolvimento educativo,
beneficiando os que usufruem de um ambiente familiar com maior capital cultural, mas
relegando para a iliteracia digital os social e culturalmente desfavorecidos. O ensino
obrigatório das TIC é um imperativo educativo, mas também social e cultural. Não basta
saber aceder à Internet, substituir a máquina de escrever por um processador de texto
ou construir um gráfico a partir de uma folha de cálculo. As técnicas e o domínio dos
processos de sistematização e tratamento de informação, das aplicações ligadas ao
desenho assistido por computador, ou a capacidade de produzir conteúdos para
Internet, são domínios estratégicos do conhecimento a que não poderemos ficar alheios.
Não nos podemos circunscrever à formação de potenciais consumidores de
informação. Pelo contrário, o desafio da escola do futuro está na capacidade de formar
para a produção, tratamento e difusão de informação.”
(REFORMA ES, 2003)
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4. POTENCIALIDADES E LIMITAÇÕES PEDAGÓGICAS DAS TIC NA
RENOVAÇÃO DA PAISAGEM EDUCATIVA

(…) nothing is changed, nothing is renovated; computers are being introduced
into classrooms and everyone waits for the technological miracle to happen.
(SALOMON, 2002)

Segundo ROSA (1999) para melhorar a integração das TIC na educação é
necessário ter em consideração várias condições:
§ uma utilização das TIC devidamente planeada, inserida numa ampla
estratégia educativa centrada no aluno;
§ uma transformação da atitude da escola e dos professores;
§ uma correcta e actualizada formação dos professores.
Citando PAIVA (2002): “Será pelos professores e em torno dos professores, que
lenta e seguramente as TIC irão modificar, de forma visível e sensível, os métodos de
ensino praticados na escola...”
As práticas pedagógicas que utilizam as TIC duma forma planeada e sistemática
apresentam diversas potencialidades. Apresentam‐se na tabela 1.7 algumas das
reconhecidas potencialidades pedagógicas das TIC (ALMEIDA, 2004), (WILD, 1996).
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Tabela 1.7 - Potencialidades pedagógicas do uso das TIC

Algumas potencialidades das TIC
P1. Ajuda o aluno a descobrir o conhecimento por si: é uma forma de ensino activo em que o
professor ocupa um lugar intermédio ente a informação e os alunos, apontando caminhos e
avivando a criatividade, a autonomia (pois é grande a variedade de fontes de informação e
têm que escolher) e o pensamento crítico. Existe uma grande relação reflectiva e
interventiva entre o aluno e o mundo que o rodeia.
P2. Promove o pensamento sobre si mesmo (metacognição), a organização desse pensamento e
o desenvolvimento cognitivo e intelectual, nomeadamente o raciocínio formal.
P3. Impulsiona a utilização, por parte de professores e alunos, de diversas ferramentas
intelectuais.
P4. Enriquece as próprias aulas pois diversifica as metodologias de ensino‐aprendizagem.
P5. Aumenta a motivação de alunos e professores.
P6. Amplia o volume de informação acessível aos alunos, que está disponível de forma rápida e
simples.
P7. Proporciona a interdisciplinariedade.
P8. Permite formular hipóteses, testá‐las, analisar resultados e reformular conceitos, estando
assim de acordo com a investigação científica.
P9. Possibilita o trabalho em simultâneo com outras pessoas geograficamente distantes.
P10. Propicia o recurso a medidas rigorosas de grandezas físicas e químicas e o controlo de
equipamento laboratorial (sensores e interfaces).
P11. Cria micromundos de aprendizagem: é capaz de simular experiências que na realidade são
rápidas ou lentas demais, que utilizam materiais perigosos e em condições impossíveis de
conseguir.
P12. A aprendizagem torna‐se de facto significativa, dadas as inúmeras potencialidades
gráficas.
P13. Ajuda a detectar as dificuldades dos alunos.
P14. Permite ensinar através da utilização de jogos didácticos.

Mas as TIC apresentam igualmente algumas limitações na sua utilização (tabela 1.8):
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Tabela 1.8 - Algumas limitações pedagógicas do uso das TIC

Algumas limitações na utilização das TIC

L1. As barreiras às inovações tecnológicas que naturalmente surgem nas escolas, desencadeiam
a necessidade de acções de sensibilização para essas inovações. A escola terá de se
consciencializar de que já não é o único meio de transmissão de conhecimento

L2. Escassez de software de elevada qualidade técnica e pedagógica. A produção deste material
implica um trabalho colaborativo de pedagogos e programadores.
L3. O grande número de alunos, que por dificuldades económicas, não possuem computador.
L4. A falta de formação inicial e contínua dos professores para o uso das tecnologias e
respectivo aproveitamento pedagógico. Muitas vezes os professores não gostam das
tecnologias, não se sentem confortáveis a empregá‐las, pelo que não as usam nem
incentivam a usá‐las (encontram‐se mais alguns dados, sobre esta realidade na secção 1.8
do capítulo 2).
L5. A falta de conhecimento sobre o impacto do uso das TIC em contexto educativo.
L6. A escassez de tempo, que é indispensável na aprendizagem das tecnologias e na preparação
das aulas.
L7. A utilização inadequada de muito material tecnológico, tido como pedagogicamente
enriquecedor.
L8. A ausência de sites específicos para todos os conteúdos, promovendo a navegação livre pela
Internet, o que não sendo devidamente orientada poderá tornar‐se dispersivo.

Apesar destes constrangimentos, de uma forma geral, é possível afirmar que a
integração das TIC são um meio auxiliar bastante poderoso para ensinar e aprender
Ciência e poderão inovar o processo de ensino‐aprendizagem. Contudo, estas
tecnologias não são o elixir da renovação necessária na Educação. São um bom pretexto
para a mudança, mas não são mais do que isso. A renovação terá de estar sempre para
além de uma máquina!
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5. PERSPECTIVAS NO ENSINO DAS CIÊNCIAS – SÍNTESE DO
CONTRIBUTO DA P SICOLOGIA DA A PRENDIZAGEM
“Reflectir sobre o papel dos computadores na Educação não significa reflectir
sobre os computadores significa reflectir sobre a Educação”
(ALLAN ELLIS)

Durante este primeiro capítulo viu‐se em traços gerais o que caracteriza uma
escola da Sociedade da Informação e viu‐se também que a nossa escola ainda não é
assim (secção 1 e 1.1). Mas pode afirmar‐se com algum risco que a maior parte das
mudanças que deveriam ocorrer nas escolas do século XXI têm sobretudo a ver com a
"educação" e não com "computadores".
Vejamos a tabela 1.9 que coloca lado a lado os chamados "ensino tradicional" e
"ensino moderno" (VALADARES e COSTA PEREIRA, 1991).

Tabela 1.9 - Ensino tradicional versus Ensino moderno

Ensino tradicional

Ensino moderno

§ Está convencido que detém todo o

O professor

saber;

§ Reconhece a relatividade dos conhecimentos
e procura actualizar‐se;

§ Contenta‐se em discursar bem durante
toda a aula;

§ Tem consciência de que o saber resulta de
um processo activo, comunicativo, de

§ Exige atitudes de acordo com um
modelo que ele próprio se esforça por

análise de situações e não de uma
acumulação de conhecimentos;
§ Mantém os alunos em constante actividade,

impor.

ajudando cada um deles e coordenando o
trabalho de todos.
§ Limita‐se a usar rotineiramente o
património científico;

O aluno

§ Exige‐se‐lhe

obediência

§ Procura redescobrir a Ciência e as suas
maravilhas;

e

que

responda bem nos raros momentos em
que é avaliado;
§ É penalizado se o seu raciocínio sobre
qualquer questão difere do raciocínio

§ Exige‐se‐lhes responsabilidade e respeito por
si e por todos os outros elementos da aula;
§ É

estimulado

a

desenvolver

raciocínio

pessoal sobre questões e a discutir esse
raciocínio com os colegas.

do professor.
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Ensino tradicional

Ensino moderno

§ Tipo lição magistral;

§ Os

A aula

§ Distribuição dos alunos em colunas e

pesquisam

e

o

professor

orienta‐os;
§ Distribuição em módulos de trabalho;

filas;
§ A avaliação é pontual e tem um
carácter

alunos

meramente

muitas vezes punitivo).

sumativo

(e

§ A avaliação é permanente e tem um carácter
predominantemente formativo (e muitas
vezes remediativo).

Certamente reconhecemos muito mais a nossa escola, a escola do século XXI, na
descrição “tradicional” do que na “moderna”. Falamos em “ensino moderno” que já
tem 100 anos, uma vez que retrata as teorias do então denominado movimento da
"Escola Nova" que se desencadeou no final do século XIX por oposição ao ensino da
época, que designavam já de tradicional. Apesar de todas as reformas ocorridas ao
longo de um século, as práticas diárias mais frequentes nas nossas escolas continuam a
reproduzir os modelos mais rígidos do passado, apesar de muitas vezes o discurso ser
falsamente moderno.
As mudanças que devem ocorrer são bastante mais profundas do que
simplesmente adaptar a educação à "nova máquina", contudo podem ser feitas a
pretexto dela. Talvez a introdução de algo novo como as TIC possa, de alguma forma,
revolucionar as formas clássicas de ensinar e aprender, ultrapassando os vícios e as
inércias que as caracterizam.
Segundo SENGE (2001) é impossível realmente modificar qualquer sistema
educativo, de forma irreversível, se não se modificar primeiro o modo como as pessoas
pensam e se relacionam. Caso contrário as novas regras irão sendo pouco a pouco
esquecidas e tudo volta a funcionar como antes.
Tanto as ferramentas computacionais emergentes como os desenvolvimentos
mais recentes das teorias de aprendizagem têm contribuído para viabilizar algumas
mudanças na educação. A aprendizagem é um processo complexo, que vai muito além
da simples aquisição de informação e envolve muitas vezes interacções entre tarefas
específicas, características particulares dos alunos, e várias influências do medium e do
método. A aprendizagem implica a construção de estruturas mentais e compreende
diversas vertentes que tecem entre si uma estreita malha de relações.
Para PAPERT (1980) deverão ser disponibilizadas aos alunos “ferramentas que
viabilizem a exploração dos nutrientes cognitivos ou seja os elementos que compõem o
conhecimento”.
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Tornou‐se consensual que é “a partir dos contributos da Psicologia do
Desenvolvimento e da Psicologia da Aprendizagem que é preciso partir para um
entendimento

com

o

computador

tornando‐o

um

parceiro

que

providencia

oportunidades de aprendizagem” (MORGADO, 1996).
De facto, se o papel do computador não for contribuir para um ensino mais
dirigido ao aluno (tendo em conta as diferenças entre os processos e ritmos de
aprendizagem individuais, a adequação dos conteúdos às diversas capacidades pessoais,
a necessidade de apetrechar os jovens com ferramentas que desenvolvam as suas
capacidades cognitivas, etc.), depressa caímos num mero prolongamento do ensino
tradicional.
O ensino das Ciências fez eco, ao longo dos tempos, das diferentes teorias para o
desenvolvimento

da

aprendizagem.

Estas

teorias

marcaram

a

educação

e

acompanharam o desenvolvimento das tecnologias e das sociedades. As teorias de
aprendizagem foram evoluindo, por um lado em função da noção de conhecimento, por
outro em resposta às teorias de desenvolvimento cognitivo. É assim que inicialmente se
acredita que o ser humano adquire conhecimento de um modo objectivo, através dos
sentidos; aprender é adquirir verdades absolutas e permanentes. E mais tarde se passa a
defender que o ser humano constrói o conhecimento subjectivamente com base em
experiências anteriores e na reflexão; aprender é construir concepções do mundo,
opiniões, estratégias, tentando continuamente ajustar os modelos mentais de modo a
acomodar as novas experiências.
Em termos de modelos educativos, ainda hoje permanecem mais nítidos dois
pólos que se inspiram em teorias da aprendizagem geralmente tidas como opostas –
Behaviorista versus Construtivista – sendo enfatizados geralmente os defeitos da
primeira e as qualidades da segunda.
Na realidade, os dois pólos não se excluem. Como em tudo, ambos têm os seus
prós e contras e para ambos existirão situações em que serão mais ou menos indicados.
Da mesma forma para os dois se deverá ter a prudência de não cair em exageros.
O

Behaviorismo

ou

Comportamentalismo

centra

a

aprendizagem

no

comportamento efectivamente observável. De acordo com John Watson, é apenas este
que pode ser estudado. A aprendizagem watsoniana ocorre quando há a aquisição de um
novo comportamento por condicionamento, o qual determina as reacções do indivíduo
associadas a certos estímulos, Nesta óptica o aluno é uma "tábua rasa". É aos trabalhos
do russo Ivan Pavlov que Watson recorre, pois "acreditava que a aprendizagem podia ser
integralmente explicada com base nos princípios de Condicionamento Clássico de
Pavlov" (SPRINTHALL e SPRINTHALL, 1993).
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Descobriu que "através do condicionamento, uma associação treinada entre
estímulos e uma resposta" (SPRINTHALL e SPRINTHALL, 1993) é possível a aprendizagem.
Watson influenciou Skinner quando concorda que "as respostas e não a experiência
consciente, é que deviam ser estudadas e analisadas" (SPRINTHALL e SPRINTHALL,
1993). Skinner deixa de parte o interior do indivíduo e enaltece o meio como
responsável pelo comportamento. A aprendizagem, para este americano, inclui
estímulos reforçadores e respostas operantes. Refere‐se ao Condicionamento Operante6
que "ocorre quando a uma resposta se segue um estímulo reforçador aumentando a taxa
de resposta" (SPRINTHALL e SPRINTHALL, 1993). Porque sempre que a resposta é
reforçada, "a recompensa reforça, entusiasma e funciona ela própria como estímulo,
aumentando as probabilidades de sucesso" (TAVARES e ALARCÃO, 1992).
Na visão behaviorista, a aprendizagem assume‐se como, "do tipo meramente
associacionista em que o conhecimento procede dos sentidos. Estreitamente marcada,
portanto, com concepções epislemológicas empiristas". (CACHAPUZ e JORGE, 2000)
O condicionamento é o resultado da associação estabelecida entre os estímulos
específicos e reacções específicas. Para os behavioristas, o indivíduo responde aos
estímulos do meio. Existem assim, estímulos "input" e comportamentos "output" ou
respostas condicionadas mediante uma associação de um novo estímulo com um já
conhecido. Neste contexto MESQUITA (2002) escreve que: "Nesta linha de pensamento,
deve‐se a Skinner a construção dos "ambientes computacionais" adequados à
aprendizagem. As "máquinas" de ensinar colocarão as perguntas, se o utilizador
responder certo recebe um certo estímulo para continuar, caso contrário recebe uma
mensagem de erro e é encorajado a começar de novo".
Segundo este mesmo investigador, "grande parte do software educativo baseia‐se
nestes princípios do jogo e do entretenimento, proporcionando uma experiência
interactiva que encoraja a aprendizagem através da exploração".
Também MOREIRA (2000), destaca no seu livro que Skinner "(...) no seu artigo

The Science of Learning and the Art of Teaching (1954) considera que a eficiência da
aprendizagem exige envolvimento activo, sequências curtas, progressão gradativa da
aprendizagem conforme o ritmo do aluno, verificação imediata e resposta certa à
questão colocada".
Logo nesta visão, a probabilidade de se obter uma resposta correcta só depende
dos reforços sucessivos colocados ao comportamento desejado.

6

Já não é o reflexo condicionado de Pavlov, é algo mais complexo do que isto, que inclui o reforço
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As Teorias Cognitivas desenvolveram‐se na Europa, que podemos localizar,
temporalmente, com alguma precisão, entre as duas grandes guerras mundiais. Vários
são os autores com visão cognitivista que "ao atenderem aos processos mentais
envolvidos na aprendizagem, são um avanço em relação aos behavioristas." (TAVARES e
ALARCÃO, 1992)
Nos pressupostos cognitivistas destacam‐se nomes como Vygotsky, Bruner, Piaget
e Ausubel. Vygotsky na sua Teoria do Desenvolvimento Social defende que a
aprendizagem é um processo

eminentemente social.

Segundo este autor, o

desenvolvimento humano está dependente da cultura, tendo a sociedade um papel
fundamental. Assim, as construções das funções intelectuais superiores provêm do
exterior. O sujeito é activo e adquire um determinado comportamento quando este tem
importância social. Na perspectiva de Vygotsky, o aluno deixa a passividade passando a
assumir um outro papel, "porque realiza a construção do saber a partir de relações intra
e interpessoais" (PINTO, 2002).
Um dos conceitos fundamentais na Teoria de Desenvolvimento Social proposta
por Vygotsky é a Zona de Desenvolvimento Potencial ou Zona de Desenvolvimento
Próximal (adiante ZDP). Esta indica‐nos a capacidade de aprendizagem do indivíduo.
A criança, em interacção com o mundo, faz experiências, observadas por outros,
podendo estas mais tarde, serem realizadas por ele sozinho. O que hoje uma criança é
capaz de fazer com a ajuda de adultos é o ZDP. Amanhã poderá fazê‐lo por si só.
É possível a partir da leitura de Mind in Society (1978) retirar três implicações
pedagógicas da ZDP:
1. É necessário garantir aos alunos, actividades e conteúdos diversos que
permitam tornar pessoais as suas aprendizagens;
2. O professor é o orientador do processo de aprendizagem, levando o aluno a
concluir a tarefa ou resolver o problema, ou seja, até este atingir o controlo
metacognitivo e, por isso, deve facultar aos seus alunos recursos qualificados
e

cuidadosamente

seleccionados,

no

sentido

de

promover

o

seu

desenvolvimento;
3. A aprendizagem ocorre num contexto social onde o(s) mais apto(s) guia(m) os
menos apto(s).

Para PINTO (2002), "esta teoria tem sido utilizada com alguma frequência na
concepção de soluções de desenho de software educativo", o que demonstra a atenção
que é dada na produção desta ferramenta e o valor que é dado aos enunciados deste
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autor. Jerome Bruner, um dos maiores divulgadores de Vygotsky, criou uma Teoria de
Instrução que assenta nos princípios da motivação, estrutura, sequência e reforço.
Vejamos um pouco melhor cada um destes princípios:
§

A motivação, refere‐se às "condições que predispõem um indivíduo para a
aprendizagem" (SPRINTHALL e SPRINTHALL, 1993). Esta tem de ser
intrínseca já que é, por exemplo, a curiosidade que nos desperta para
aprender. Bruner defende um ensino que pressupõe, da parte do
professor, uma capacidade de lançar perguntas que despertem a
curiosidade, mantenham o interesse, provoquem e desenvolvam o
pensamento;

§

O segundo princípio, a estrutura, indica‐nos que uma ideia ou problema
deve ser estruturada ou organizada para que qualquer aluno a possa
compreender;

§

Ensinar é levar o aluno através de uma sequência. O professor deverá
começar por

ensinar qualquer

matéria,

começando

com a

sua

representação motora, passando em seguida para a representação icónica
e só depois a mensagem deverá ser comunicada simbolicamente por
palavras;
§

A ideia de reforço enquadra‐se aqui como uma necessidade para a
aprendizagem porque o aluno tem de receber o feedback sobre o que
está a fazer. O sucesso depende do timing em que o reforço é dado e este
deve ser dado de uma forma compreensível para o aluno.

Para Bruner, o saber é construído e não adquirido. A aprendizagem para este
autor, significa requerer que o aluno procure activamente as soluções. É necessário
fazer uma descoberta que é protagonizada pelo aluno e, por isso, é muito mais
duradoura e útil para este, do que a baseada na memorização ou no condicionamento.
O ensino por descoberta, como se verá em mais pormenor (secção 5.2), assenta os seus
alicerces no modelo bruneriano. Este pressupõe actividades de pesquisa, exploração,
análise de problemas e resultados, integração de novos dados, socorrendo‐se da sua
estrutura cognitiva e princípios mais gerais, explicações de causa‐efeito ou outras que
ajudem a estabelecer relações.
Bruner, também, dedicou o seu tempo ao estudo do currículo e como ele deveria
ser organizado para o sucesso. RICLING (1980) citado por PINTO (2002), apresenta a sua
idealização do currículo em espiral na perspectiva bruneriana, construído " de modo a
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que as construções que o sujeito realiza se façam continuamente sobre aprendizagens
já realizadas, construindo novas aprendizagens".
Considerado o mais eminente psicólogo dos nossos tempos, Piaget fez incidir as
suas investigações, essencialmente, sobre o domínio das funções cognitivas e lógicas do
indivíduo. A criança, à medida que evolui, vai‐se ajustando à realidade circundante e
superando, de modo cada vez mais eficaz, as múltiplas situações com que se confronta.
Para Jean PIAGET (1983) "(...) o desenvolvimento mental é uma construção
contínua, comparável ao levantamento de um vasto edifício que, a cada acrescento, se
toma mais sólido (...) o desenvolvimento mental surge, assim, na sua organização
progressiva, como uma adaptação cada vez mais precisa à realidade".
Para Piaget, ao longo do crescimento, o ser humano vai passando por
determinados períodos que se vão diferenciando em função do seu conteúdo e da sua
forma. A estes períodos o autor deu o nome de estádios que enquadrou em diferentes
faixas etárias. O estádio insere‐se no tempo como uma determinada fase do
desenvolvimento humano, mas não assenta, necessariamente, no conceito de idade.
Os quatro estádios piagetianos são os seguintes:
§

Estádio sensório‐motor (dos 0 aos 2 anos)

§

Estádio pré‐operatório (dos 2 aos 7 anos)

§

Estádio das operações concretas (dos 7 aos 11 anos)

§

Estádio das operações formais (dos 11 aos 16 anos)

Destacamos, ainda na teoria de Piaget, que ele considerava a aprendizagem
como um processo biológico caracterizado por períodos de assimilação, acomodação e
equilibração. Piaget partilha com Vygotsky, a visão sistémica do desenvolvimento, mas
afasta‐se dele quando Vygotsky se preocupa "essencialmente com a aprendizagem e a
influência do ambiente social e cultural nos processos de aprendizagem" (CACHAPUZ e
JORGE, 2002).
Para Piaget, "( ...) o pensamento é uma forma de acção, só que realizada
interiormente, e o desenvolvimento cognitivo um processo que radica em conflitos e
perturbações epistemológicas, provocadas pela interacção do sujeito com o mundo, com
os objectos do conhecimento”. (CACHAPUZ e JORGE, 2002)
Vejamos, seguidamente, as principais linhas com que David Ausubel traçou a sua
teoria para a aprendizagem. Citam‐se algumas palavras proferidas por este investigador,
que se podem encontrar em Educacional Psychology de 1968, que demonstram,
claramente, a importância dos seus trabalhos: “ (...) o factor mais importante que
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influencia a aprendizagem é o que o aluno já sabe. Averigúem o que ele sabe e ensinem
em conformidade".
Este construtivista apostou na aprendizagem significativa. A Teoria da
Aprendizagem Significativa também conhecida por Teoria da Assimilação foi proposta
por Ausubel, no seu livro The Psychology of Meaningful verbal learning (1963). Segundo
este autor, a verdadeira aprendizagem ocorre quando o aluno entende o que
memorizou. A aprendizagem por memorização pode ser útil em algumas ocasiões mas
não é suficiente para permitir a mudança conceptual no aluno.
Na perspectiva de Ausubel (AUSUBEL, 2003) "a aquisição de novos conceitos é
coextensiva à aprendizagem significativa, um processo considerado qualitativamente
diferente da aprendizagem por memorização, em termos da relação não arbitrária e não
literal do conteúdo a ser aprendido com as ideias existentes na estrutura cognitiva."
Este investigador chama a atenção para o facto da aprendizagem por descoberta
poder ser considerada de natureza memorística, o que é bastante frequente nas salas
de aula e que nada tem a ver com a aprendizagem que defende, a aprendizagem
significativa. Considera a aprendizagem significativa mais produtiva, pois esta exige
uma tarefa com significado potencial.
Segundo ele, o que é memorizado não interage com os conhecimentos que o
aluno já possui, "apenas se podem incorporar na estrutura cognitiva sob a forma de
associações arbitrárias, ou seja, como entidades discretas e reservadas, isoladas de
forma organizacional, para todos os fins práticos, dos sistemas ideários estabelecidos do
aprendiz o que tem um armazenamento curto e não a longo prazo (AUSUBEL, 2003).
Já por outro lado, na aprendizagem significativa, os novos conhecimentos interagem
com os seus pré‐requisitos, ou seja, aquilo que o aluno já sabe, que funcionam como
“âncoras” para o novo conhecimento, o que permite um armazenamento a longo prazo.
Ausubel explica assim a aprendizagem por um processo a que chamou subsunção,
"no qual o novo conhecimento, composto por conceitos mais específicos, menos
inclusivos e as proposições que sejam, já fazem parte da estrutura cognitiva do aluno "
(MINTZES e WANDERSEE, 2000).
Quando os alunos aprendem significativamente conseguem relacionar conceitos e
confrontá‐los, o que demonstra o desenvolvimento de estruturas cognitivas sólidas, "que
lhes permitem fazer o tipo de raciocínio inferencial e analógico, exigido para ter êxito
nas Ciências" (MINTZES e WANDERSEE, 2000). Para Ausubel, um aluno tem de apresentar
prontidão e motivação para realizar a aprendizagem significativa, ou seja, ele tem de
estar apto e com vontade para aprender. Não basta ter as correctas ideias prévias, é
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necessário que ele esteja motivado para a tarefa. O modelo Ausubeliano defende uma
metodologia dedutiva, do geral para o específico que o professor deve adoptar.

The Ausubel model advocates a deductive strategy to teach interrelated content
with general ideas presented initially, followed by specific points. This model requires
that teachers help students break ideas into smaller, related points and relate new
ideas to similar content in memory (SCHUNK, 1996).
Esta ideia de Ausubel não é partilhada com Bruner, pois este acreditava numa
estratégia de carácter indutivo, do específico para o geral, "empleando el sujeito lo
específico para descubrir generalizaciones" (WOOLFOLK e McCUNE, 1989).

5.1. Ensino por transmissão

O ensino das Ciências mostrou ao longo dos tempos algumas alterações
metodológicas que tiveram por base formulações de novas perspectivas que bebem a
sua fundamentação em diferentes correntes da Psicologia.
A perspectiva que aqui se desenvolve enquadra‐se perfeitamente numa
expressão muito utilizada pelos professores: "vou dar uma aula sobre...", o que
demonstra uma lamentável realidade que ainda hoje ocorre, com bastante frequência
nas nossas escolas. Os professores que adoptam para as suas aulas um ensino por
transmissão tomam a posição de grandes detentores do saber. O que fazem nas suas
aulas é apenas comunicar estes saberes aos seus alunos, "pressupõe‐se que o professor
pode transmitir ideias pensadas por si próprio ou por outros (conteúdos) ao aluno que as
armazena sequencialmente no seu cérebro (receptáculo)" (CACHAPUZ e JORGE, 2000).
O ensino por transmissão não respeita as diferenças de cada aluno, a todos são
transmitidos os mesmos conteúdos da mesma forma, privilegiando‐se a exposição oral
dos conceitos. O professor apresenta as "matérias" que são verdades absolutas de forma
unilateral e "quando utiliza recursos audiovisuais, quase sempre com excesso de
informação fá‐lo numa óptica demonstrativa" (CACHAPUZ e JORGE, 2000). Estes têm a
finalidade de substituir o manual escolar. Os trabalhos experimentais têm uma função
ilustrativa ou demonstrativa dos factos e dados a reter pelos alunos.
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5.2. Ensino por descoberta

Por volta dos anos 70, surge uma nova perspectiva para o ensino das Ciências – a
aprendizagem por descoberta.
Este modelo de ensino foi desenvolvido pelo construtivista Jerome Bruner
(BRUNER et al., 1960; BRUNER, 1966). Este autor encorajou a aplicação da
aprendizagem pela descoberta, por considerar que esta é a verdadeira e a única forma
eficaz de aprendizagem. De acordo com MORAIS et al., (1989), "há uma regra
fundamental na aprendizagem por descoberta: o aluno constrói o seu próprio
conhecimento". Assim, o aluno na sala de aula faz Ciência e não lhe são transmitidos os
produtos da Ciência. Continua a não se considerar o que o aluno já sabe, o que
acontece é que ele vai aprender por sua conta, qualquer conteúdo científico. Parte da
observação de factos que falam por si e com eles aprende: "(...) A actividade do aluno
limita‐se, muitas vezes, à constatação de factos, no sentido de serem descobertos, daí a
imagem recorrente em manuais escolares de um aluno detective, cujos factos apenas
necessitariam de esforço e concentração para serem encontrados" (CACHAPUZ e JORGE,
2000). O aluno, segundo estes mesmos autores, assume um outro papel na
aprendizagem, "( ...) passou a ser não apenas valorizado, mas tratou‐se de o colocar no
centro do processo da aprendizagem, tratou‐se de o chamar a participar activamente,
mesmo através das suas dificuldades, ainda que de uma forma guiada e conduzida,
tantas vezes habilmente pelos professores" (CACHAPUZ e JORGE, 2000).
O professor deixa de ter um papel tão preponderante, favorecendo‐se o
protagonismo do aluno, que se assume como investigador activo, apesar de ser
orientado nas suas acções pelo professor.
Trata‐se de uma prática indutiva (do específico para o geral) que leva à
descoberta ou à sua ilusão, partindo de factos observáveis e não de ideias soltas.

5.3. Ensino por mudança conceptual

Depois de reconhecidas, na década de 70, algumas limitações da aprendizagem
por descoberta, valorizou‐se, na década de 80, o paradigma da mudança conceptual. Já
fundamentada em visões pós‐positivistas da Ciência, admite que o aluno tem um papel
activo, determinado pelas suas ideias prévias, no processamento do seu conhecimento.
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Mais do que adquirir novos conceitos, o aluno tem de saber construí‐los e
transformá‐los, para provocar a mudança na sua estrutura conceptual. Os erros
cometidos são vistos como algo positivo, como um factor de progresso no conhecimento
científico. O aluno não é considerado uma "tábua rasa", pois já possui ideias que são
importantes para a aprendizagem em Ciências, porque seleccionam e deslindam as
informações que este recebe do professor. É nisto que se distingue este paradigma dos
modelos tradicionais de ensino em que se verifica apenas a aquisição de conceitos.
Na aprendizagem por mudança conceptual, a função do professor é " ajudar a
transformar estruturas conceptuais e, assim sendo, contribuir para que os alunos
reorganizem os seus conceitos de uma outra maneira, de forma qualitativamente
diferente" (CACHAPUZ e JORGE, 2000).
Esta mudança conceptual pode ocorrer por:
§

captura conceptual ‐ quando as ideias que os alunos possuem são
compatíveis com os conceitos científicos a aprender;

§

troca conceptual ‐ se os alunos apresentam concepções alternativas, ou
seja, representações pessoais que possuem antes da aprendizagem e que
são incompatíveis com os conceitos científicos a aprender.

Assim, é necessário fazer um levantamento das concepções alternativas dos
alunos (algumas concepções alternativas em Química são apresentadas na secção 2 do
capítulo 2) e promover uma rectificação do seu próprio pensamento para acolher um
novo conceito. Ao professor de Ciências cabe a tarefa de proporcionar intencionalmente
estratégias de ensino, bem como instrumentos que permitam ao aluno a mudança
conceptual em Ciências. Interessa que o professor de Ciências consiga diagnosticar e
mudar as concepções alternativas para o que é cientificamente adequado. O professor
pode recorrer a mapas de conceitos (NOVAK, GOWIN e JOHANSEN, 1983), ao "V" de
Gowin (NOVAK e GOWIN, 1999) e ao trabalho experimental que aqui tem uma função
diferente da que possui no ensino por transmissão e por descoberta quando fomentam a
discussão e a controvérsia entre os alunos proporcionando uma aprendizagem
significativa.

5.4. Ensino por pesquisa

O ensino por mudança conceptual mostrou‐se a dada altura, insuficiente para a
preparação dos alunos que vivem na Sociedade da Informação. Hoje, possuir um
esquema conceptual bem organizado, não garante que a zap generation, ao sair das
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nossas escolas, esteja bem preparada para tomar decisões fundamentadas e fazer
opções conscientemente pensadas. Isto levou a uma reflexão cuidada de alguns dos
aspectos pelos investigadores em Didáctica das Ciências.
Neste sentido, CACHAPUZ e JORGE (2000), apresentam‐nos uma nova perspectiva
para o ensino das Ciências chamado ensino por pesquisa. Justificam esta opção,
referindo que: "( ...) importa questionar o papel dos conteúdos do ensino, colocando‐os
ao serviço da Educação em Ciência e não meramente da instrução. Recordemos que a
sobrevalorização dos conteúdos científicos considerados como fins de ensino e não
enquanto meios instrucionais, para, a partir deles, se atingirem metas educacionais e
socialmente relevantes foi um dos pontos‐chave da crítica que fizemos à perspectiva de
mudança conceptual."
Neste sentido, a escola muito para além de instruir, terá sobretudo de saber
educar os seus alunos. Eles continuam a necessitar dos conteúdos científicos, que em si
não constituem um fim, mas que servem antes, para preparar os alunos para a sua vida
futura. É preciso que a Ciência que se ensina seja útil para o seu quotidiano. De acordo
com esta perspectiva de ensino, existe a preocupação de valorizar os contextos reais
dos alunos, "(...) para a disciplina e não o invés, i.e., explorando o conhecimento
científico para dar um novo sentido ao que 'já sabe" (conhecimento comum). ( ...) Disso
depende em boa parte que os jovens portugueses, no final do século XXI, não sejam
virtualmente ignorantes (excepto provavelmente através da TV) sobre questões centrais
da sociedade tecnológica actual" (CACHAPUZ e JORGE, 2002).
A perspectiva de ensino por mudança conceptual reporta a aprendizagem dos
conceitos nos conteúdos disciplinares. Manteve encerrado o ensino e aprendizagem dos
produtos da Ciência, minimizando a importância da História da Ciência que apenas era
utilizada como recurso didáctico e para se conseguir a troca conceptual. O ensino por
pesquisa assume aqui uma maior importância.
O ensino CTSA (Ciência-Tecnologia-Sociedade-Ambiente), enquanto mobilizador
de um ensino por pesquisa, levanta ao aluno a necessidade de encontrar no seu dia‐a‐
dia a resposta para os vários problemas com que se defronta. O aluno tem aqui um
papel activo na pesquisa da solução para o problema que ele próprio formulou e, por
isso, manter‐se‐á motivado para aprender. O professor, por sua vez, é problematizador
dos saberes, organizador de processos de partilha, interacção e reflexão crítica,
promotor de debates sobre as situações‐problema do quotidiano, sobre situações
clarificadoras de valores e deve estimular o envolvimento dos alunos, o que exige mais
dele cientificamente.
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CACHAPUZ e JORGE (2000), sugerem que o ensino por pesquisa deverá utilizar
uma abordagem:
§

de inter e transdisciplinariedade ‐ as diferentes disciplinas tocam‐se nos
diferentes assuntos;

§

de problemáticas do quotidiano ‐ que motivam os alunos a aprender;

§

social ‐ surgindo a Ciência e a Tecnologia como produtos da Sociedade;

§

epistemológica ‐ de modo a destacar a natureza do conhecimento
científico, os seus limites e validade ;

§

histórica ‐ para mostrar a dinâmica da Ciência, a evolução da Tecnologia
e a interacção com a sociedade.

Destaca‐se também, nesta perspectiva, o apelo ao pluralismo metodológico a
nível de estratégias, destacando‐se o trabalho experimental mas enquadrado numa nova
óptica.
Esta perspectiva assenta num ensino que mobiliza os conhecimentos, mas que
não o faz ignorando valores, capacidades e atitudes. Tem como preocupação central
tornar os alunos competentes para a vida.

5.5 Das Teorias de Aprendizagem às TIC

A utilização dos computadores (e da tecnologia em geral) na escola foi muitas
vezes e durante muito tempo mais motivada por razões de natureza económica e social
do que por razões pedagógicas ou psicopedagógicas. As Teorias de Aprendizagem que
atrás procurou sintetizar‐se vieram assim dar um novo vigor à utilização das tecnologias
em educação e até definir um novo campo do saber, o da Tecnologia Educativa e da
Comunicação Educacional. Estas Teorias de Aprendizagem vieram trazer um novo saber
teórico‐empírico que nos permite por um lado compreender a natureza activa dos
processos de cognição e de aprendizagem e por outro lado permitir‐nos a construção de
modelos

pedagógicos

cientificamente

baseados

e

empiricamente

verificáveis.

No entanto nem sempre é fácil fazer uma transposição directa dos modelos teóricos
sobre a aprendizagem e a elaboração de dispositivos técnico‐pedagógicos que obedeçam
de forma "pura" àquelas teorias. É no entanto possível descrever várias modalidades de
utilização das tecnologias educativas e dos computadores.
Adoptando uma classificação muito em voga, pode afirmar‐se que tem havido
três grandes tipos de utilizações educativas do computador: como “tutor”, como “tool”
e como “tuttee” (TAYLOR 1980).
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A utilização do computador como “tutor” começou por se desenvolver numa
forma de ensino conhecida por “Aprendizagem Assistida por Computador” CAI7
(Computer Assisted Instruction).
Em CAI os programas são escritos por especialistas (peritos) nas matérias em
questão. Tipicamente, o computador apresenta perguntas a que o aluno é convidado a
responder. O programa foi concebido de modo a avaliar as respostas e a determinar,
face a cada resposta o tipo de saída para o monitor: a repetição da questão, a resposta
correcta, uma nova questão ou qualquer outro tipo de mensagem. A máquina não só
apresenta os conteúdos que o aluno deve aprender, como, também, exerce um controlo
sobre a sua aprendizagem, proporcionando‐lhe diagnóstico, avaliação contínua e
prescrição. Assim, vai colocando questões apropriadas a cada passo e avaliando o
entendimento do aluno pela verificação das suas respostas antes de prosseguir para
assuntos mais complexos.
Utilizado como “tutor” o computador auxilia a apresentação de novos conteúdos,
usando para tal a repetição‐e‐prática (drill‐and‐practice) e aplicações tutoriais
(tutorial). O computador desempenha a função de professor e fornece o conhecimento
ao aluno.
Quando o computador é usado como “tool” (ferramenta) ele pode constituir um
instrumento poderoso ao serviço do aluno e do professor. O computador funciona como
um instrumento para auxiliar e para executar tarefas, como processamento de texto,
folhas de cálculo, elaboração de estatísticas, bases de dados, programas de gráficos
para representação e exploração dos mais variados tipos de fenómenos (físicos;
químicos, biológicos, etc.), programas de desenho e de tratamento de imagens, etc.
Finalmente, quando o computador é usado como “tuttee”, os alunos programam
o computador. São eles que controlam a máquina em vez de serem controlados por ela.
Aprendem as matérias curriculares e desenvolvem as capacidades cognitivas manejando
directamente os computadores.
Neste tipo de aplicação o computador é o aluno, e o aluno torna‐se o professor,
pois é ele que ensina ao computador como este deverá executar uma dada tarefa. Para
fazer isto, o aluno necessita de aprender a comunicar com o computador, utilizando
uma linguagem que o computador entenda, isto é, o aluno precisa de aprender a
programar o computador. Quando o computador é utilizado desta forma o aluno tem
oportunidade de aprender ensinando. O processo de ensinar o computador a fazer algo
requer que o aluno (desempenhando a função de professor) analise e entenda a tarefa
7

As primeiras contribuições importantes em CAI devemse a P. Suppes, da Universidade de Standorf, na
Califórnia, e a D.L. Bitzert, da Universidade de Illinois, no início da década de 60.
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de uma forma mais profunda e efectiva do que normalmente seria necessário, já que o
computador necessita de uma lista precisa e logicamente coerente de instruções para
executar ou resolver qualquer tarefa. Existe uma interacção constante e uma completa
liberdade de acção por parte do aprendiz. O ensino de linguagens de programação aos
alunos é, em geral, defendido não com o intuito de os tornar programadores
profissionais, mas sim com o objectivo de melhorar o entendimento de como o
computador funciona. Isto reforçaria a habilidade de resolver problemas e forneceria
um sentido de controlo, aumentando, desta forma, a compreensão da utilização das
ferramentas computacionais. Simon PAPERT enfatizava que a programação é um dos
melhores recursos disponíveis para ensinar as crianças a aprender fazendo, e em
simultâneo a pensar no que estão a fazer. Estão nesta situação, por exemplo as
aprendizagens da geometria, com a linguagem de programação LOGO, em que as
crianças vão aprendendo a movimentar a tartaruga e desenhando com ela várias figuras
geométricas.
Pode então afirmar‐se que como “tutor” o computador tenta desempenhar o
papel de professor, como “tutee” a de aluno e como “tool” a de auxiliar, ferramenta.
Porém o computador pode funcionar como "tutor", "tool", e "tutee" em várias
combinações, dependendo muito da forma como é implementada a estratégia em
terreno pedagógico.
Como se referiu na secção 1.3 deste capítulo, o conhecimento, em rápida
desactualização, implica o desenvolvimento de estratégias metacognitivas e a aposta na
formação ao longo da vida. Trata‐se de formar pessoas preparadas para esta nova
sociedade: a Sociedade da Informação. Trata‐se de formar não conhecedores mas
aprendedores. Vejamos na tabela 1.10 o que caracteriza cada um deles:

Tabela 1.10 - O Conhecedor versus o Aprendedor

Conhecedor

Aprendedor

§ Consulta a informação do passado;
§ Armazena a informação sem a relacionar;
§ Aplica os conhecimentos a problemas
específicos;
§ Modifica os estímulos externos para se
adaptarem à compreensão;
§ É passivo, espera que lhe chegue a
informação.

§ Projecta a informação no futuro;
§ Aplica e experimenta o conhecimento;
§ Cria e elabora redes conceptuais;
§ Cria soluções específicas para cada
problema;
§ Modifica a compreensão para explicar os
estímulos;
§ É pró‐activo, procura avidamente novas
experiências.

fonte: Joana 2005
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Para que a zap generation seja uma geração aprendedora é necessário
proporcionar‐lhes experiências de aprendizagem onde possam experimentar e aplicar o
conhecimento por eles construído.
Interagindo com o mundo que os rodeia, constroem, testam e refinam
representações cognitivas de modo a compreenderem esse universo. Trata‐se de
“ensinar construtivamente uma Ciência construtivista” (PEREIRA, 2001).
Para muitos educadores (ROBLYER et al, 1996) não é possível construir um
currículo que reflicta características construtivistas sem as tecnologias. As metodologias
construtivistas assentam em alguns preceitos fundamentais:
§ Dar relevo a competências ancorando‐as em experiências de aprendizagem
significativa, autênticas, motivadoras e altamente visuais;
§ Desempenho de um papel activo por parte dos alunos em actividades interactivas e
problemas motivantes;
§ Ensinar os alunos a trabalhar em conjunto na resolução de problemas quer em
grupo quer em actividades de colaboração.

Os sete princípios de Cunningham (BOYLE, 1997) formam uma rede muito útil
para o desenho de ambientes de aprendizagem construtivistas (tabela 1.11):

Tabela 1.11 - Princípios para o desenho de ambientes de aprendizagem construtivistas
segundo Cunningham

Princípios para o desenho de ambientes de aprendizagem construtivistas
1. Proporcionar experiências de aprendizagem no processo de construção do conhecimento;
2. Proporcionar a experimentação e as apreciações de perspectivas múltiplas;
3. Aprendizagem realizada em contexto real e relevante. Realização de tarefas autênticas e
com significado, tarefas baseadas na resolução de problemas relevantes para o mundo real;
4. Encorajar os alunos a escolher os problemas a abordar, assumindo maior responsabilidade,
apropriação e participação no processo de aprendizagem;
5. Aprendizagem realizada em contexto social. Configurações colaborativas diversas, como a
relação do tipo mestre‐aprendiz ou entre pares. Na primeira o professor desempenha um
papel de facilitador, providenciando pistas, comentários e levando a cabo as tarefas que os
alunos ainda não conseguem realizar sozinhos. Gradualmente o professor vai retirando o
seu apoio proporcionando maior independência do aluno. No segundo tipo de colaboração

+ QUÍMICA DIGIT AL

71

CAPÍTULO 1 – (R E ) P ENSANDO A E SCOLA COM AS NOVAS T ECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Princípios para o desenho de ambientes de aprendizagem construtivistas
supõe‐se que os indivíduos apreendem bastante melhor os processos de construção do
conhecimento, negociação e refinamento numa comunidade de pares;
6. Encorajar modos de representação múltiplos;
7. Encorajar a consciencialização sobre o processo de construção do conhecimento –

metacognição.

Assente nestes princípios apresentam‐se algumas propostas de estratégias para a
integração das TIC baseada em modelos construtivistas:

§

Integração para gerar motivação na aprendizagem;

§

Integração para promoção da criatividade;

§

Integração para facilitar a auto analise e a meta cognição;

§

Integração para aumentar a transferência de conhecimento na resolução
de problemas;

§

Integração para promover a cooperação em grupo.

Várias actividades “tipo” com vista a integração das TIC em contexto educativo
(tabela 1.12), são possíveis de modo a implementar as estratégias mencionadas
(ROERDEN, 1997):
Tabela 1.12 - Actividades “tipo” com vista a integração das TIC em contexto educativo

Actividades “tipo” para a integração das TIC na escola
§

Promover a comunicação por e‐mail com outros alunos mais velhos; listas temáticas
(newsletters), listas de grupos;

§

Colaboração em rede – com outras escolas em projecto;

§

Consulta de opinião – votações, fóruns;

§

Desafio cooperativo – os alunos vão procurar resolver um problema de forma
cooperativa;

§

Acção Social – os alunos identificam um problema e procuram soluciona‐lo através dos
serviços disponíveis;

§

Ligação à comunidade – desenvolvimento de jornais on‐line, clubes;

§

Simulação – recurso a simulações na recriação de situações;

§

Publicação na Internet de sites (da turma por exemplo, de cada aluno);

§

Multimédia – actividades com recurso a ferramentas multimédia.
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Claro que o uso do computador se estende para além destas actividades,
nomeadamente como ferramenta de treino. No entanto a sua utilização não integrada
numa actividade real poderá remeter

a aprendizagem para outros

modelos

educacionais.
Modelos diferentes de ensino implicam diferentes abordagens também no que diz
respeito à avaliação. Uma visão radical da avaliação é apresentada por Cunningham,
que rejeita a ideia de uma avaliação objectiva. Defende que a avaliação é inerente à
conclusão da tarefa: “… quando o ensino é envolto de situações onde os estudantes se
envolvem em tarefas reais, a avaliação surge naturalmente dessas situações”
(CUNNINGHAM, 1991). As importantes competências a desenvolver não se reflectem em
testes realizados fora do contexto de aprendizagem. No entanto, torna‐se necessário
que quer os objectivos traçados quer a avaliação sejam aceitáveis pelas partes
interessadas da comunidade educativa (pais, alunos, professores, etc.). Um dos
principais problemas desta avaliação reside na ênfase dada ao trabalho em grupo e
tarefas colaborativas.
Assim poderá surgir a questão: “Como saber que os indivíduos que constituem um
grupo aprenderam?”
Alguns instrumentos de avaliação podem ser implementados de modo a
ultrapassar em parte algumas das dificuldades. A nível da avaliação formativa a
realização de testes on‐line sempre disponíveis para os alunos assim como jogos
proporcionam

o

feedback

necessário

quer

ao

professor

quer

ao

aluno.

Outros instrumentos como portfólios e realização de uma “avaliação da performance”
proporcionam uma avaliação do processo de construção realizado pelo aluno.
Na “avaliação da performance” os alunos demonstram o que sabem aplicando o
conhecimento, numa exposição, demonstração, projectos etc. A sua implementação
assenta fundamentalmente em dois princípios (ROERDEN, 1997):
§

Definição clara dos critérios de sucesso.

§

Que os estudantes demonstrem o que aprenderam em contexto real.

Na “avaliação da performance” dever‐se‐á procurar que todas as partes
envolvidas participem na avaliação. Assim num projecto realizado em grupo o aluno não
só realiza a avaliação global do desempenho e resultado final como faz a auto‐avaliação
e hetero‐avaliação de todos os participantes, contribui igualmente com a sua apreciação
para a avaliação dos trabalhos apresentados por outros grupos. O conhecimento por
todos dos critérios de avaliação das competências do trabalho em grupo (ouvir, ajudar,
respeitar, questionar, partilhar, participar, persuadir) funciona como elemento
orientador do desempenho.
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A S CIÊNCIAS FÍSICOQUÍMICAS E AS TIC EM
CONTEXTO EDUCATIVO

1. Caracterização do ensino das Ciências Físico‐Químicas
1.1 Os professores
1.2 Os alunos
1.3 As aulas
1.4 O trabalho experimental e laboratorial em Ciências
1.5 A avaliação
1.6 Perspectivas dos professores e dos alunos sobre os programas
1.7 Recursos materiais existentes nas escolas
1.8 A utilização das TIC pelos professores de Ciências Físico‐Químicas
1.9 A utilização das TIC pela zap generation

2. Concepções alternativas em Química

3. Recursos digitais para o ensino da Química
3.1. A Internet – um espaço de comunicação
3.2. Sistemas hipertexto/hipermédia
4. Roteiros de exploração – elos de ligação entre o software educativo e a
realidade pedagógica
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ENSINO DAS CIÊNCIAS F ÍSICO‐Q UÍMICAS
"A aprendizagem em Ciência não se caracteriza nem pela aprendizagem de
conteúdo nem pela aprendizagem de processos, mas por uma interacção
dinâmica em que os alunos continuamente e de forma progressiva constroem e
reconstroem a sua compreensão do mundo"
(BROOK et al.1989)

É inegável a importância da educação científica no mundo de hoje. A sociedade
actual procura na educação científica a formação de especialistas, mas também, de
cidadãos cientificamente cultos. A escola assume, assim, uma responsabilidade
acrescida na preparação dos seus alunos – a zap generation.
Pretende‐se que a Educação em Ciência atinja um vasto conjunto de objectivos.
JORGE (1991), apresenta um resumo dos propostos por várias instituições e
investigadores.
A Educação em Ciência terá que permitir ao aluno:
§

Usar o saber científico, particularmente alguns conceitos básicos que
funcionam como ângulos de abordagem da realidade e como instrumentos
para resolver problemas de teor não meramente académico;

§

Organizar a massa de informações com que é confrontado, fazendo a sua
triagem, estruturando‐a e construindo assim o conhecimento;

§

Desenvolver atitudes tais como, curiosidade, criatividade, flexibilidade,
abertura de espírito, reflexão critica, autonomia, respeito pela vida e
pela Natureza;

§

Desenvolver capacidades como, por exemplo, testar ideias, formular
hipóteses, observar, planear e realizar experiências, problematizar,
controlar variáveis, interpretar informação, conceptualizar;

§

Compreender‐se a si próprio e ao mundo que o rodeia, particularmente
no que toca aos papéis da Ciência e da Tecnologia na promoção de um
desenvolvimento em equilíbrio com o meio ambiente;

§

Conceber a Ciência como uma actividade humana e contextualizada,
desenvolvendo para com ela atitudes positivas, facilitadoras quer da
inserção na sociedade actual, de cariz marcadamente científico e
tecnológico, quer no prosseguimento de carreiras profissionais nestes
domínios;
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§

Tornar‐se apto a beneficiar das aplicações pessoais e sociais da Ciência
entendendo as relações entre esta e a sociedade;

§

Desenvolver valores em função de considerações éticas acerca dos
problemas e finalidades da actividade científica, habituando‐se a
participar, de um modo esclarecido, na tornada de decisões.

Se para uns autores importam objectivos dirigidos ao desenvolvimento pessoal,
para outros importam objectivos para responder às necessidades da sociedade
(WOOLNOUGH, 1994). Este mesmo autor afirma que é útil pensar em termos de
Educação através da Ciência e Educação em Ciência, e verificar o que pode ser mais
apropriado para diferentes alunos.
Na tabela 2.1, referem‐se os vários objectivos a atingir (WOOLNOUGH, 1994):

Educação em Ciência

Educação através da
Ciência

Tabela 2.1 - Objectivos da Educação através da Ciência e da Educação em Ciência

Atitudes

Competências

Conhecimento

§

Autoconfiança, orgulho no trabalho;

§

Automia e compromisso;

§

Integridade no pensamento, na apresentação e debate.

§

De comunicação: literacia, argumentação e numeracia;

§

Gerais de resolução de problemas;

§

Interpessoais como cooperação.

§

Factos científicos úteis;

§

Conhecimentos, compreensão e apreciação do mundo.

§

Entusiasmo pela Ciência, admiração pelo mundo físico e

Atitudes

Competências

biológico;
§

Humildade no que respeita às limitações da Ciência.

§

Uso de equipamento científico;

§

Resolução de problemas em contextos científicos;

§

Análise e comunicação de dados científicos.

§

Conhecimento dos factos e teorias importantes das Ciências
Físicas, Biológicas e da Terra;

Conhecimento

§

Compreensão e apreciação dos factos, teorias e modelos
científicos.

Para este autor, a Educação através da Ciência permite ao professor o uso das
aulas de Ciências para atingir objectivos de educação geral, como as competências
interpessoais, autoconfiança, tomada de consciência para o significado da Ciência em
sociedade. A Educação em Ciência preocupa‐se com a aprendizagem sobre o conteúdo
específico e processos da própria Ciência.
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No passado considerava‐se a Educação através da Ciência mais adequada para
alunos menos motivados e Educação em Ciência para os mais motivados. Para
WOOLNOUGH

(1994),

ambas

são

aplicáveis

em

maior

ou

menor

grau,

independentemente da carreira que os alunos optem, sendo estas apropriadas, quer
para o cidadão comum, quer para os cientistas. Segundo o mesmo autor, é nos
objectivos educacionais gerais que melhor se vai ao encontro da necessidade da
sociedade e dos indivíduos nomeadamente respondendo às necessidades da indústria e
do cidadão. BLACK (1993) considera igualmente como objectivo para a Educação em
Ciência a aprendizagem from Ciência e só depois a aprendizagem about Ciência.
Somente uma pequena minoria dos alunos que estuda Ciências na escola irá prosseguir
uma carreira com ela relacionada e para os restantes, essa aprendizagem faz
simplesmente parte da educação geral. É da máxima importância, quer para o
indivíduo, quer para a sociedade que as pessoas tenham uma compreensão adequada da
Ciência. São características de excelência da literacia científica (MILLAR, 1993):
§

A capacidade para usar compreensão científica, ao tomar decisões no dia
a dia;

§

A capacidade de compreender assuntos correntes que envolvam Ciência;

§

A compreensão ou pelo menos o feeling das ideias gerais da Ciência que
nos ajudam a ver‐nos a nós próprios e ao nosso lugar no Universo;

Para TRINDADE (1996), Educação em Ciências difere de Ensino das Ciências.
Apresenta‐se na tabela 2.2, um esboço dos diferentes objectivos para a Educação
em Ciências e Ensino das Ciências segundo este autor.
Tabela 2.2 - Diferenças entre Educação em Ciência e Ensino das Ciências

Educação em Ciência
§

Reconhecimento da natureza e finalidades da

Ensino das Ciências
§

Ciência e da Tecnologia;
§

Conhecimento dos processos da Ciência;

§

Compreensão (interpretação de resultados de
experiências simples (a nível elementar);

Aquisição de informação específica e
especializada;

§

Compreensão do formalismo
científico;

§

Aquisição e desenvolvimento da

§

Conhecimento de domínios científicos básicos;

capacidade de aprender e aplicar

§

Consideração pelas relações CTSA;

conhecimento e processos;

§

Desenvolvimento de atitudes positivas para com a
Ciência e para com a comunidade científica;

§

§

Aquisição da capacidade de crítica
fundamentada.

Contributos para o desenvolvimento de valores,
como: tolerância, rigor, curiosidade, cepticismo
informado, etc.
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Aparecem, mais uma vez, os objectivos mais relacionados com a formação de
todo e qualquer cidadão, no que é aqui denominado Educação em Ciências, e por outro
lado, objectivo mais relacionados com os indivíduos que prosseguem estudos numa área
científica, na denominação Ensino das Ciências.
HODSON (1994) refere que é por vezes conveniente considerar que o Ensino das
Ciências consta de três aspectos principais:
§

Aprendizagem da Ciência – adquirindo e desenvolvendo conhecimentos
teóricos e conceptuais;

§

Aprendizagem sobre a natureza da Ciência – desenvolvendo um
entendimento da natureza e métodos da Ciência, sendo conscientes da
interacção Ciência e Sociedade;

§

A prática da Ciência – desenvolvendo os conhecimentos técnicos sobre a
Investigação Científica e a resolução de problemas.

Estas três dimensões são separadas, mas estão relacionadas, sendo necessárias
mas não suficientes, e cada uma contribui para a compreensão das restantes. Contudo,
é a investigação científica (prática da Ciência) que proporciona ao aluno o estímulo para
reconhecer e compreender a inter‐relação dessas dimensões. A prática da Ciência dá
lugar a três tipos de aprendizagem:
§

a compreensão conceptual intensificada de qualquer tema estudado ou
investigado;

§

o aumento do conhecimento relativo ao procedimento da Ciência
(aprender mais sobre as relações entre observação, experiência e teoria,
se existir tempo para a reflexão);

§

o aumento da capacidade investigativa que poderá tornar‐se em mestria.

Assim, a prática da Ciência incorpora as outras actividades na aprendizagem da
Ciência. A prática da Ciência é o único meio de aprender a fazer Ciência e a
experimentar a Ciência como um acto de investigação. Cada experiência de
aprendizagem deve ser bem planeada e ter objectivos bem definidos.
No que se refere à compreensão conceptual dos alunos em Ciência, verifica‐se
que, quando o aluno chega à escola, já possui experiência dos fenómenos naturais e dos
acontecimentos do mundo que o rodeia. Faz também parte do seu desenvolvimento, a
observação pessoal, as experiências, as conversas com colegas e adultos, a influência
dos livros e da televisão. A compreensão conceptual da Ciência parece desenvolver‐se
quando os conceitos são trocados, modificados ou apurados em relação aos conceitos
iniciais que possuíam, é o binómio ensino‐aprendizagem por mudança conceptual que se
referiu na secção 5.3 do capítulo 1.
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Conhecer e compreender a realidade envolvente ao ensino das Ciências Físico‐
Químicas numa perspectiva da integração das TIC, pressupõe compreender e conhecer
todo o universo que circunscreve o ensino desta disciplina leccionada pelos professores,
e a sua aprendizagem por parte dos alunos. Torna‐se por isso importante conhecer, por
exemplo, quais os métodos de trabalho dos professores, as condições e recursos mais
utilizados, os métodos de avaliação, como implementam o trabalho experimental e com
que objectivos. Da mesma forma importa referir por parte dos alunos os índices de
aproveitamento na disciplina de Ciências Físico‐Químicas, os cursos que os alunos
pretendem seguir, a tipologia de estudo em Física e Química, o tempo ocupado com
actividades extracurriculares, os factores de motivação, as razões da desmotivação e as
perspectivas sobre os processos de aprendizagem.
Ao mesmo tempo é fundamental perceber que tipo de ensino se faz, quem o faz,
como se ensina Ciência e como se faz Ciência nas escolas na esperança de obter
indicadores que permitam uma integração das TIC eficaz e assimilável pelas escolas no
Ensino Básico. O Livro Branco da Física e da Química – Diagnóstico 2000, Recomendações

2002 (MARTINS et al. 2002) consiste no primeiro estudo deste tipo e foi realizado em
2000, tendo em vista a elaboração de um diagnóstico e de um conjunto de
recomendações no âmbito das reformas que se avizinhavam. Este estudo é por isso
incontornável para a compreensão do actual ensino das Ciências Físico‐Químicas em
Portugal.
Nas páginas seguintes procede‐se a uma análise das conclusões mais importantes
e relevantes.

1.1 Os professores

“A tarefa essencial do professor é despertar a alegria de trabalhar e de
conhecer.”
(ALBERT EISNTEIN)

Caracterização da amostra
A caracterização da amostra apresentada é feita com base nos dados obtidos no
estudo As Tecnologias da Informação e da Comunicação: Utilização pelos professores
(PAIVA 2002).
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A média de idade é 38 anos e são fundamentalmente professores do sexo
feminino (76%);
A maioria dos professores de Ciências Físico‐Químicas pertence ao quadro de
nomeação definitiva (74%);
Do total da amostra de professores do estudo, cerca de 69% têm formação em
áreas

científicas

e

apenas

30%

provêm dos

Ramos

Educacionais

ou

cursos

profissionalizantes/integrados de ensino.

T ipo de habilitações para a docência

Gráfico 2.1 – Tipo de habilitações para a docência
fonte: Martins et al. 2002

Apenas um terço dos professores inquiridos no estudo tem habilitação dos Ramos
educacionais (via de ensino) (gráfico 2.1) e destes, cerca de dois terços tem formação
básica em Química. Leccionavam no Ensino Básico 34%; leccionavam 10º/11ºano 39%
12ºano (misto) 36% só 12ºano 19%; misto (básico e secundário) 6%.

Necessidades de Formação em áreas científicas de Física e de Química
Pode estabelecer‐se uma correlação entre a apreciação que os professores fazem
da sua formação inicial e necessidades de formação nas áreas científicas de Física e de
Química. O estudo revela opiniões menos favoráveis sobre a formação científica inicial
em Física do que em Química. Contudo, a nível das necessidades de formação em
Química verifica‐se que a Química e Saúde, Indústria e ambiente ocupa um lugar de
destaque para os professores do Ensino Básico (16%) e Ensino Secundário (38%) (gráfico
2.2).
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Gráfico 2.2 – Necessidades de formação em Química
fonte: Martins et al. 2002

Preparação de aulas e materiais utilizados
Os professores planificam as suas aulas muitas vezes ou quase sempre, aula a
aula (65%), ou por unidades/temas (75%) e individualmente (84%). Raramente o fazem
com colegas de outras escolas ou da mesma escola. Estes resultados revelam uma
prática pouco colaborativa entre professores (gráfico 2.3). É também algo pobre pois
socorrem‐se fundamentalmente de manuais escolares nomeadamente do manual
adoptado (o que não é necessariamente mau) e do programa em vigor, não recorrendo
de forma significativa a outros materiais de apoio (tabela 2.3).

Gráfico 2.3 – Práticas de preparação das aulas
fonte: Martins et al. 2002
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Tabela 2.3 - Materiais de apoio utilizados na preparação das aulas

fonte: Martins et al. 2002

1.2 Os alunos

“Ensinar não é uma função vital, porque não tem o fim em si mesma; a função
vital é aprender.”
(ARISTÓTELES)

Na sequência da publicação do Livro Branco da Física e da Química – Diagnóstico

2000, Recomendações 2002 (MARTINS et al. 2002), em que se apresentaram as opiniões
dos professores sobre a situação do ensino da Física e da Química, os autores decidiram
ampliar e prosseguir este estudo, publicando o Livro Branco da Física e da Química –

Opiniões dos alunos 2003 (MARTINS et al. 2005), onde apresentam as opiniões de alunos
sobre a aprendizagem daquelas disciplinas durante os ensinos básico e secundário.
Faremos uma análise mais cuidada das opiniões dos alunos do Ensino Básico por ser o
público que tem mais interesse no âmbito do nosso estudo.

Caracterização da amostra
Responderam aos questionários enviados para as escolas 7119 alunos (71%),
sendo 3068 do 9ºano e 4051 do 11º ano. Os alunos do Ensino Básico 55% eram do sexo
feminino e 45% do sexo masculino e tinham uma média de idades de 15 anos.
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Aproveitamento na disciplina de Ciências Físico‐Químicas
A taxa de aprovação dos alunos do 7°, 8° e 9º anos do Ensino Básico, na
disciplina de Ciências Físico‐Químicas, no ano lectivo 2002/2003, não apresenta
diferenças significativas entre os três anos de escolaridade, embora seja ligeiramente
superior no 8° ano (tabela 2.4) e superior à taxa de aprovação dos alunos que
frequentavam o Ensino Básico em 1999 (data em que foi realizado o estudo com os
professores, MARTINS et al. 2002).
Tabela 2.4 - Aproveitamento dos alunos na disciplina de Ciências Físico‐Químicas no Ensino
Básico

fonte: Martins et al. 2005

Curso que os alunos pretendem seguir
Dos 147 alunos que responderam, 105 (71%) preferem seguir cursos de algum
modo relacionados com as Ciências e apenas 42 (29%) pretendem seguir outros cursos
não relacionados com as Ciências, como por exemplo, Ensino (não especificado),
Economia e Gestão, Direito, Música, Psicologia, e Humanidades (tabela 2.5).
De salientar que no final do Ensino Básico uma esmagadora maioria de alunos
(95%) não sabe que curso irá frequentar no ensino superior.
Tabela 2.5 - Cursos que os alunos do 9.º ano pretendem seguir no Ensino Superior

fonte: Martins et al. 2005
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T ipologia de estudo em Física e Química
Tabela 2.6 - Organização do estudo da Física e da Química pelos alunos do Ensino Básico e
Ensino Secundário

fonte: Martins et al. 2005

A maioria dos alunos quer do 9° ano (67%), quer do 11° ano (67%) estuda
preferencialmente nas vésperas dos testes de avaliação e dependendo da dificuldade do
assunto (tabela 2.6). Apenas uma média de cerca de 23% dos alunos estudam com
regularidade, à medida que a matéria é leccionada. O padrão de métodos de estudo é
muito semelhante entre os alunos dos dois níveis de ensino, notando‐se apenas um
ligeiro aumento no padrão de estudo com regularidade, no Ensino Secundário.

T empo ocupado com actividades extracurriculares
Tabela 2.7 - Horas semanais dedicadas pelos alunos do 9.º ano a actividades
extracurriculares (%)

fonte: Martins et al. 2005

Os resultados evidenciam a falta de uma cultura científica praticada nas escolas,
fora do horário lectivo, sobressaindo a fraca participação dos alunos nas Olimpíadas de
Física e da Química (menos de 5%!) (tabela 2.7).

Factores de motivação
As Ciências da Natureza são a disciplina que mais motiva os alunos do 9° ano
(57%), seguindo‐se a Matemática (44%) e a Química (44%). A Física (36%) aparece como a
Ciência menos motivadora para os alunos do EB. No entanto, uma percentagem de
alunos do 9° ano (superior à percentagem de alunos não motivados) manifesta‐se
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indecisa (assim‐assim) relativamente à motivação para o estudo das 4 disciplinas de
Ciências, sobretudo a Física (35%) (tabela 2.8).
Tabela 2.8 - Motivação para o estudo das disciplinas de Ciências dos alunos do 9.º ano (%)

fonte: Martins et al. 2005

Há diferenças significativas entre os rapazes e as raparigas, estando estas mais
motivadas para o estudo das Ciências da Natureza, da Química e da Matemática do que
os rapazes e estes mais motivados para o estudo da Física.

Razões da desmotivação
Os alunos de 9º ano apontam como razões para a sua falta de motivação no
estudo da Física e da Química, os seguintes factores, por ordem decrescente de
importância:

§

A matéria ser difícil;

§

O livro adoptado não entusiasmar para o estudo da disciplina;

§

Ter dificuldades em Matemática, razão significativamente mais relevante
no caso da Física (27%) do que na Química (17%);

§

Não ser capaz de aplicar os conhecimentos teóricos na resolução de
exercícios, factor que continua a ser mais significativo na Física (24%) do
que na Química (19%);

§

Os assuntos tratados serem muito desligados da realidade e pouco
interessantes, sobretudo no caso da Física.

A Física apresenta maiores índices de desmotivação do que a Química, excepto
no que se refere às razões:
§

Os professores só fazerem demonstrações e não darem oportunidade aos
alunos para participarem na realização de experiências;

§

Não compreenderem as experiências.

Outras razões apontadas pelos alunos são apresentadas na tabela 2.9.
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Tabela 2.9 - Razões de desmotivação dos alunos do 9.º ano (%)

fonte: Martins et al. 2005

Perspectivas sobre os processos de aprendizagem
Tabela 2.10 - Metodologias de ensino na sala de aula com que os alunos
do 9.º ano consideram aprender melhor (%)

fonte: Martins et al. 2005

Para a aprendizagem da Química, a maioria dos alunos do 9° ano considera mais
eficazes as seguintes metodologias de ensino, por ordem decrescente de eficácia:
§

Revisão da matéria dada na véspera do teste;

§

Resolução exercícios;

§

Fazer experiências em grupos de 2/3 alunos;

§

Ouvir a explicação do professor e complementar com estudo em casa;

§

Ouvir a explicação do professor acompanhada de uma demonstração
experimental e questões.
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Destaca‐se que a metodologia de ensino que os alunos consideram menos eficaz
para a aprendizagem da Química é a exploração de software de natureza científica
(21%) (tabela 2.10).
Perante esta realidade, podem levantar‐se algumas questões:
§

Será esta metodologia considerada ineficaz porque os alunos diante da
peça de software educativo “clicam aqui e ali” e não se detêm fazendo
uma exploração mais atenta dos recursos?

§

Estará o professor sensibilizado para a necessidade da utilização de
roteiros de exploração como pontes fundamentais entre o software
educativo e os objectivos de aprendizagem que se pretendem atingir?

Falaremos em mais pormenor da valorização de software educativo através do
uso de roteiros de exploração, na secção 4 deste capítulo.

1.3. As aulas

Relativamente a materiais utilizados nas aulas, apesar de referidos, a exploração
de materiais multimédia (filmes, diapositivos, transparências, software científico,
pesquisas na Internet) correspondem a apenas 2% dos respondentes. O “quadro e giz” é
o material dominante e mesmo o retroprojector é mencionado por apenas 17% dos
respondentes (tabela 2.11).

Tabela 2.11 - Materiais utilizados nas aulas de Ciências Físico‐Químicas

fonte: Martins et al. 2002
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Verifica‐se que o trabalho com toda a turma é dominante e utilizado por cerca
de 60% dos professores, em muitas aulas, ou quase sempre. Cerca de 51%, a 30%
respectivamente utiliza trabalho individual e trabalho em grupo com os alunos, também

em muitas aulas ou quase sempre (gráfico 2.4).

Gráfico 2.4 – Modelos de trabalho com os alunos nas aulas
fonte: Martins et al. 2002

1.4. O trabalho experimental e laboratorial em Ciências

“Diz‐me, e eu esquecerei; ensina‐me e eu lembrar‐me‐ei; envolve‐me, e eu
aprenderei.”
(CONFÚCIO)

Actividades práticas ou trabalho prático são dois termos que podem ser
utilizados com idêntico significado: trabalho realizado pelos alunos, interagindo com
materiais e equipamento, para observar fenómenos, na aula ou em actividades de
campo. HODSON em 1994, cita um seu anterior trabalho de 1988, onde defende que o
trabalho prático não é só o que é realizado com experiências no laboratório. Qualquer
método de aprendizagem que exija que os alunos sejam activos, pode ser descrito como
trabalho prático. Cada actividade prática pode ter maior ou menor intervenção do
professor e, enquanto estratégia de ensino‐aprendizagem, pode ser utilizada para
atingir diferentes objectivos.
Trabalho experimental é aquele que é baseado na experiência, no acto ou efeito
de experimentar, ou no conhecimento adquirido pela prática. Experimentar é pôr em
prática, ensaiar, avaliar ou apreciar por experiência própria. Assim, como nem todo o
trabalho prático é trabalho de laboratório, nem todo o trabalho laboratorial é
experimental.
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OLIVEIRA (1999) explica que, ao falar de trabalho experimental, não se refere a
modalidades de trabalho prático como demonstrações ou simulações, mas a
"investigações em que os alunos podem desenvolver, recorrendo a recursos variados,
experiências significativas, construindo, no seio de comunidades de aprendizagem,
significados de conceitos próximos dos que são aceites pela comunidade científica".
Os objectivos que se pretendem atingir com a realização de trabalho
experimental são segundo LOPES (1994):

Tabela 2.12 - Objectivos que se pretendem atingir com a realização de trabalho
experimental

Objectivos a atingir com a realização de trabalho experimental
1. Desenvolver no aluno capacidades e atitudes associadas à resolução de problemas em Ciência,
transferíveis para a vida quotidiana, tais como:

§

espírito criativo, nomeadamente a formulação de hipóteses;

§

observação;

§

tomada de decisão acerca de: material; variáveis a controlar; procedimento, técnicas
e segurança; organização e tratamento de dados, etc;

§

espírito crítico e curiosidade;

§

responsabilidade;

§

autonomia e persistência.

2. Familiarizar os alunos com as teorias, natureza e metodologia da Ciência e ainda com a relação
CTSA
3. Levantar concepções alternativas do aluno e promover o conflito cognitivo com vista à sua
mudança conceptual.
4. Desenvolver no aluno o gosto pela Ciência, em geral, e pela disciplina e/ou conteúdos em
particular.
5. Desenvolver no aluno capacidades psicomotoras, com vista à eficácia de execução e rigor
técnico nas actividades realizadas.

6. Promover no aluno atitudes de segurança na execução de actividades de risco, transferíveis
para a vida quotidiana.
7. Promover o conhecimento do aluno sobre material existente no laboratório e associá‐lo às suas
funções.
8. Proporcionar ao aluno a vivência de factos e fenómenos naturais.
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Objectivos a atingir com a realização de trabalho experimental
9. Consciencializar o aluno para intervir, esclarecidamente, na resolução de problemas
ecológicos/ambientais.
10. Promover a sociabilização do aluno (participação, comunicação, cooperação, respeito, entre
outras) com vista à sua integração social.

Apresentam‐se de seguida alguns dados que nos dão conta do ponto de situação
relativamente à realização de trabalho experimental e laboratorial pelos alunos nas
aulas de Ciências Físico‐Químicas.

Gráfico 2.5 – Gosto pela realização de actividades experimentais
fonte: Martins et al. 2005

Pela análise do gráfico 2.5 pode verificar‐se que uma maioria significativa dos
alunos (82% do 9° ano) gosta de realizar actividades experimentais de Física e de
Química.
No entanto, em Física, os alunos acham que a relação entre a teoria e a prática
é uma razão ligeiramente menos relevante do que em Química e, relativamente a esta
Ciência, prevalece o desenvolvimento da capacidade de manuseamento de equipamento

e material. Se se compararem as diferenças percentuais entre a Física e a Química,
pode afirmar‐se que, os alunos gostam mais de actividades experimentais de Química
porque:

1° Motivam /interessam mais os alunos para os assuntos científicos;
2° Tornam as aulas mais divertidas;
3º Desenvolvem capacidades de manuseamento de equipamento laboratorial;
4° Tornam as aulas mais interessantes.
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Mas infelizmente apenas uma minoria, de cerca de 27% de professores, realiza
regularmente actividades experimentais de Física e Química, dedicando‐lhes, em
média, menos de 20 horas por ano lectivo (tabela 2.13).
Tabela 2.13 - Situações de ensino na sala de aula

fonte: Martins et al.2002

A Resolução de exercícios é a metodologia de trabalho mais frequentemente
utilizada nas aulas, em todos os níveis de ensino, logo seguida da Resolução de

problemas e Exposição pelo professor. A Exposição acompanhada com Demonstrações e
Questões colocadas aos alunos e a Correcção de testes e/ou Trabalhos de casa (TPC) são
também estratégias de trabalho utilizadas com frequência significativa nas aulas.
A Realização de trabalhos experimentais não é uma prática frequente entre os
professores de Física e Química.
De uma maneira geral, pode dizer‐se que os professores do Ensino Básico
realizam mais actividades de Física do que de Química e que, quer em Física, quer em
Química, as experiências mais realizadas são essencialmente as mais clássicas.
Na Química o grupo de experiências mais realizadas são: Processos de separação

de misturas; Reacções ácido‐base; os indicadores; escala de pH. No grupo das
experiências menos realizadas encontra‐se a Determinação dos pontos de fusão e de

solidificação (tabela 2.14).
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Tabela 2.14 - Actividades experimentais realizadas no 8.º ano

fonte: Martins et al. 2002

As actividades prático‐experimentais utilizadas têm carácter eminentemente
fechado e essencialmente virado para a verificação de leis, fenómenos e teorias, pouco
centradas na formulação e verificação de hipóteses e na resolução de problemas abertos
(tabela 2.15).

Tabela 2.15 - Actividades e metodologias de trabalho utilizadas nas aulas experimentais

fonte: Martins et al. 2002

Quando uma turma tem mais de 22 alunos é comum nas escolas fazer‐se o
desdobramento da turma em dois turnos de modo a permitir aos professores
implementar actividades laboratoriais e experimentais. Contudo, verifica‐se que os
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professores utilizam estes tempos lectivos com o objectivo de reforçar um ensino mais
focado na sistematização e resolução de exercícios e menos na prática laboratorial e no
desenvolvimento de competências. Apenas 26% dos professores inquiridos utiliza os
turnos sempre ou quase sempre para realizar trabalho experimental em oposição a 51%
que utiliza muitas vezes os turnos para resolver exercícios (tabela 2.16).
Tabela 2.16 - Forma de ocupação lectiva dos turnos experimentais

fonte: Martins et al. 2002

A falta de apoio de um técnico no laboratório, a falta de tempo para a
preparação do trabalho experimental e sua avaliação são os problemas apontados pelos
professores do Ensino Básico para a realização de um ensino experimental
(tabela 2.17).

Tabela 2.17 - Problemas na realização de trabalho experimental

fonte: Martins et al. 2002

Na secção seguinte aborda‐se com mais pormenor a temática da avaliação.
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1.5. A avaliação

De acordo com SACRISTÁN (1995), o professor quando avalia tem por base as suas
concepções, os seus valores, expectativas e também as determinações do contexto
institucional, sendo que muitas vezes nem ele próprio tem muita clareza ou mesmo sabe
explicitar os parâmetros considerados na avaliação dos alunos.
As avaliações realizadas nas escolas decorrem, portanto, de concepções diversas,
das quais nem sempre se tem clareza desejada sobre os seus fundamentos. O sistema
educacional apoia‐se na “avaliação classificatória” com a pretensão de verificar a
ocorrência de aprendizagem ou a aquisição de competências através de medidas ou
quantificações. Este tipo de avaliação pressupõe que todos os alunos aprendem do
mesmo modo, nos mesmos momentos e tenta evidenciar competências isoladas.
Ou seja, alguns alunos, que por diversas razões têm maiores condições de aprender,
aprendem mais e melhor. Outros, com outras características, que não têm um
desempenho tão positivo, aprendem cada vez menos e são muitas vezes excluídos do
processo de escolarização.
A avaliação não é um processo parcial nem linear. Ainda que se trate de um
processo, está inserida noutro muito maior que é o processo de ensino‐aprendizagem
que também não é linear porque deve ter reajustes permanentes.
Transformar a prática de avaliação significa questionar a educação desde as suas
concepções, fundamentos, organização e normas burocráticas. Significa mudanças
conceptuais, redefinição de conteúdos, das funções do professor, entre outras.
Necessita‐se, sobretudo, de uma avaliação contínua, formativa,

na perspectiva do

desenvolvimento integral do aluno. O importante é estabelecer um diagnóstico correcto
para cada aluno e identificar as possíveis causas dos seus fracassos e/ou dificuldades
visando uma maior qualificação e não somente uma quantificação da aprendizagem.
Segundo HOFFMANN (2000), avaliar nesse novo paradigma é dinamizar
oportunidades de acção‐reflexão, num acompanhamento permanente pelo professor que
deve propiciar ao aluno durante o seu processo de aprendizagem, reflexões acerca do
mundo, formando cidadãos críticos e participativos na construção de verdades
formuladas e reformuladas.
De acordo com o Livro Branco da Física e da Química – Diagnóstico 2000,

Recomendações 2002 (MARTINS et al. 2002), a avaliação que se pratica nas nossas
escolas está muito centrada em trabalhos escritos, mais concretamente em testes
escritos com um peso centrado nos 68% na classificação final. Para as atitudes e valores
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sobra um peso variável entre 5% e 15%. A realização de trabalhos de projecto e
consequentemente a sua avaliação raramente entram na avaliação final dos alunos.
A tabela 2.18 dá‐nos uma ideia da percentagem com que os diferentes
parâmetros contribuem para a avaliação final dos alunos.
Tabela 2.18 - Percentagem com que os diferentes processos de avaliação entram na
avaliação final dos alunos

fonte: Martins et al. 2002

Verifica‐se que a avaliação do trabalho experimental realizada pelos professores
se fica fundamentalmente pelas questões orais e observação das aulas na maioria das
vezes. Apenas algumas vezes são solicitados aos alunos a elaboração de relatórios ou
provas escritas (tabela 2.19).

Tabela 2.19 - Processos de avaliação do trabalho experimental

fonte: Martins et al. 2002

Na avaliação do trabalho experimental os problemas relacionados durante a
preparação e realização de trabalho experimental parece representar para a maioria um
obstáculo (tabela 2.20). O número de alunos e a dificuldade na construção e utilização
de instrumentos de avaliação são identificados como principais dificuldades, o que é
curioso dado que na maioria das escolas as turmas encontram‐se divididas para a
realização de trabalho experimental, como já foi mencionado anteriormente.
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Tabela 2.20 - Dificuldades na avaliação do trabalho experimental

fonte: Martins et al. 2002

Se avaliar é sinónimo de melhorar, esta melhoria refere‐se ao aluno, ao
currículo, ao professor e, em definitivo...à escola.

1.6. Perspectivas dos professores e dos alunos sobre os
programas
Perspectiva dos professores
Para os professores as finalidades mais importantes dos programas de Física e
Química do Ensino Básico são por ordem decrescente (MARTINS et al, 2002):
§ Estimular nos jovens o interesse, a curiosidade e o apreço pelo estudo dos
fenómenos naturais e pela interpretação do meio físico onde estão
integrados;
§ Proporcionar aos jovens a aquisição de conhecimentos básicos que os
tornem capazes de compreender e resolver problemas científicos e
tecnológicos importantes para o indivíduo e a sociedade;
§ Familiarizar os jovens com métodos e processos de trabalho científico e
formas de pensar em Física e Química, bem como o tratamento adequado
da informação em geral;
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§ Contribuir para a reflexão sobre a inter‐relação CTSA e para o
reconhecimento da Física e da Química como importantes ramos do saber;
§ Incentivar a realização pessoal mediante o desenvolvimento de atitudes e
valores de autonomia, rigor, objectividade, tolerância, cooperação e
solidariedade.

De uma maneira geral os professores do Ensino Básico privilegiam a aquisição de
conhecimentos e factos em detrimento do desenvolvimento de capacidades práticas,
criatividade, espírito crítico, curiosidade e autonomia da aprendizagem dos alunos.

Perspectiva dos alunos
Relativamente aos assuntos dos programas de que os alunos gostam mais, os
resultados mostram que a percentagem dos alunos do Ensino Básico que declararam não
ter gostado dos assuntos estudados nas aulas de Física e Química não é muito elevada,
(ca. 7%).

Tabela 2.21 - Opinião dos alunos do 9.º ano sobre os assuntos dos
programas do 8.º e 9.º anos (%)

fonte: Martins et al. 2005

Os assuntos da Física menos leccionados são os seguintes: acústica, óptica,
radiação e ambiente, atmosfera e mudança de tempo, electricidade e electrónica.
Saliente‐se que entre as unidades didácticas de Física leccionadas, aquela que os alunos
mais gostaram (65%) foi Nós e o Universo, que na anterior organização curricular era
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leccionada no 8° ano. Também a unidade didáctica Transferências de energia do 9°
ano, componente de Física, foi considerada por aproximadamente 60% dos alunos como
a que mais gostaram no EB.
Na Química, a unidade didáctica que mereceu o maior interesse por parte dos
alunos, no EB, foi Misturas e Soluções (85% dos alunos), seguida das unidades, tabela

Periódica (59%) e Ácidos e Bases (57%). A unidade didáctica de Química indicada pelos
alunos como tendo sido a menos leccionada foi a de Química Orgânica do 9° ano
(tabela 2.21).

1.7. Recursos materiais existentes nas escolas
A educação é uma actividade da comunicação por excelência – educar é
comunicar.

Então,

numa

era

que

revolucionou

as

comunicações,

educar

é

necessariamente diferente. Os novos objectivos que se impõem nesta Sociedade da
Informação são possíveis de atingir também graças aos novos recursos e ferramentas que
surgem e vão sendo disponibilizados – o correio electrónico, os fóruns de mensagens, os

chats, os web sites, o software educativo.
Assim, educar na Sociedade da Informação pressupõe ter em conta que:
§

O fluxo de informação entre educador e educandos passa a ser
bidireccional, favorece‐se a interactividade, a comunicação deixa de ser
dirigida a interlocutores passivos; todos têm responsabilidades no
processo de construção do saber;

§

A comunicação educador‐educando deixa de ser igual para todos, dirigida
a um publico médio, totalitarista, passando a ser individualizada e pode
dar‐se sem a existência de presença física simultânea, pode dar‐se noutro
espaço, noutro tempo;

§

A comunicação entre indivíduos com os mesmos interesses profissionais
ou

académicos,

é

incentivada

e

facilitada,

proporcionando

a

aprendizagem colaborativa;
§

Torna‐se possível o acesso a experiências de difícil ou até impossível
observação.

Esta é contudo uma visão ainda optimista de como deve ser educar na Sociedade
da Informação, que talvez não seja o reflexo da realidade.
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Neste contexto poderá ser oportuno colocar a seguinte questão: “Até que ponto
a escola do século XXI terá já integrado todas estas mudanças?“

A verdade é que a escola parece não ter acompanhado as mudanças trazidas pela
Sociedade da Informação, ou pelo menos não o fez ao ritmo de outros sectores, e isto
quer a nível dos recursos técnicos, como se dará conta a seguir, quer a nível dos
recursos humanos (recordar capítulo 1, secção 1.1).
No que diz respeito aos recursos materiais existentes nas escolas, convém
salientar que este levantamento reflecte apenas a opinião dos professores respondentes
(MARTINS, et all 2002). Assim, verifica‐se que:
§

Os computadores destinados ao ensino da Física e da Química são
considerados inexistentes por cerca de 21% dos professores do Ensino
Básico;

Software educativo e sensores com interfaces para obtenção de

§

resultados experimentais, são recursos considerados não existentes, maus
e fracos por cerca de 87% dos professores de todos os níveis de ensino;
§

Mais de 95% das escolas possui retroprojector.

§
Os recursos informáticos são considerados fracos e deficientes pelos professores,
mas também o são as condições de trabalho específicas, segurança nos laboratórios,
oficinas e técnicos de apoio e manutenção de equipamentos (tabela 2.22).

Tabela 2.22 - Inexistência de condições específicas de trabalho
nos laboratórios de Física e Química (%)

fonte: Martins et all 2002

fonte: Martins et al. 2002
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Ainda de acordo com um estudo do Ministério da Educação8 (ESCOLAS, 2002),
referente ao ano lectivo de 2001/2002, existiria 1 computador para cerca de 23 alunos,
na maior parte das escolas secundárias portuguesas (ES/EB3). Ainda de acordo com esse
estudo, esse valor corresponderia a valores médios de 58 computadores/escola e a 1
computador/sala.
Mas, ainda o mesmo estudo nos deixa saber que do total de computadores
existentes apenas 47% têm ligação à Internet; desses computadores ligados à Internet
20% estão atribuídos a áreas administrativas das escolas; e 47% desses computadores
ligados à Internet e disponibilizados aos professores e alunos, estão nas salas de
Informática.
Assim, aquele valor aceitável de 23 alunos/computador deixa de ter significado.
A realidade é que a maior parte das nossas escolas é deficitária em termos de
equipamento informático disponível para utilização de alunos e professores; e o que
existe está predominantemente atribuído à área específica de Informática – as Línguas,
as Ciências, e restantes áreas disciplinares, vêem‐se na obrigação de procurar os tempos
livres das salas de Informática.9
Não só a escola não acompanha a Sociedade da informação a nível dos recursos
técnicos, como parece existir um subaproveitamento ao nível da utilização dos recursos
existentes nas escolas. Quando, por exemplo, se refere que mais de 95% das escolas
possui retroprojector, o facto é que este é utilizado por apenas 17% dos professores do
Ensino Básico (tabela 2.11). E esse subaproveitamento é culpa do "sistema" mas também
dos recursos humanos – os professores – que, na sua maior parte, mantêm os recursos
materiais em geral, e particularmente os computadores à distância, por inércia, por
falta de formação, por insegurança. Receiam perder autoridade e prestígio numa área
que não dominam e preferem ignorá‐la, arriscando‐se a ser, pouco a pouco,
substituídos; como diz Faramarz Amiri10:
Computers may never replace (...) teachers but teachers who are computer ‐
literate may replace those who are not.

E o que é pior, os poucos professores que se arriscam a usar estes novos recursos
mantêm, na sua maior parte, as estratégias tradicionais. Passam a usar a nova
8

9

Estudo da responsabilidade do “Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento” (DAPP) um
serviço do “Ministério da Educação”. Tratase de estatísticas preliminares de 2001/2002. Os dados
apresentados referemse a estabelecimentos de ensino não superior do sector público, de Portugal
Continental.
A título comparativo, nos EUA em 2001, 99% das escolas públicas tinha acesso à Internet, 87% das salas
atribuídas a actividades não administrativas estavam ligadas à rede e nessas salas verificavase um rácio
5,4 alunos/computador (PUBLIC SCHOOLS, 2002)

10

Faramarz Amiri, conferencista e autor de vários artigos sobre a aplicação de novas tecnologias para o ensino e professor
na “Wolverhampton University”, no Reino Unido.
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ferramenta para executar o que faziam antes sem ela e não como um substancial factor
de mudança na forma de aprender e ensinar.

Conclusões
As principais ideias a reter do que foi exposto nas secções 1.1 a 1.6 deste
capítulo são:
§

A maioria dos professores não adquiriu qualquer formação pedagógica
durante a sua formação inicial. Sendo originários de cursos não vocacionados
para o ensino, este não foi provavelmente a primeira opção profissional mas
a alternativa já que à data da sua formação existiam cursos com ramos
educacionais.

§

Apesar de cerca de 80% dos professores afirmar estar motivado para o
exercício da sua profissão é no básico que surge um menor índice de
motivação. Dos inquiridos cerca de metade dos professores do Ensino Básico
pensam às vezes em mudar de profissão. As razões apontadas, pela maioria
dos professores, incluem a falta de condições gerais e de apoio científico e
pedagógico para além de uma gestão e organização curricular deficientes.
Por outro quando os professores estão mais envolvidos na escola,
nomeadamente em projectos, alargam o seu papel como professores para
além da preparação e execução das aulas procurando melhorar as condições
de trabalho. Os professores envolvidos no Programa Ciência Viva, por
exemplo, apontam como vantagens:
Ø Abertura de novas

perspectivas

na abordagem do

ensino

experimental;
Ø Contribuição para uma formação contínua informal e “reciclagem”
de professores.
§

Dos alunos que já têm uma ideia do curso que pretende frequentar no Ensino
Superior, 71% tencionam seguir cursos, de algum modo, relacionados com as
Ciências.

§

Existe uma falta de cultura científica nas escolas, pelo que a maioria dos
alunos praticamente não despende de nenhum tempo em actividades extra‐
curriculares.

§

As Ciências da Natureza é a disciplina que mais motiva os alunos seguindo‐se
a Matemática e a Química.
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§

Apesar de os alunos terem grande apreço pela realização de actividades
experimentais, a falta de equipamento ou materiais aparece identificado
como o quarto maior problema na realização destas actividades. As maiores
dificuldades relativas à implementação de trabalho experimental prendem‐se
sobretudo com a necessidade de preparar esse mesmo trabalho. Talvez por
isso os professores apontem a necessidade de apoio de um técnico, espaço e
tempo no horário para a sua preparação. A falta de aproveitamento dos
alunos, o esforço dispendido pelos professores e o facto de este não ser
reconhecido

“nem

sob

a

forma

material

(pagamento

de

horas

extraordinárias), nem pedagógica (não dá créditos)“ (MARTINS et al. 2002)
desmobiliza a maioria dos professores – apenas 27% realiza trabalho
experimental regularmente. Quando os professores realizam trabalho
experimental são fundamentalmente demonstrações e revelam dificuldade
em construir instrumentos de avaliação.
§

As estratégias são pobres, fundamentalmente à base da exposição e
resolução de exercícios, assim como os recursos usados quer na preparação
quer na execução das aulas. Faz‐se um ensino mais virado para a aquisição de
conhecimentos, do que para o desenvolvimento de competências.

“Os processos de avaliação utilizados nas aulas de Física e Química, coerentes
com as metodologias, materiais de ensino e tipologia de interacção dos alunos
nas aulas, revelam uma prática pedagógica do ensino da Física e da Química
pouco apelativa ao desenvolvimento de competências/capacidades práticas, da
curiosidade, de um espírito crítico e criatividade e sobretudo de capacidades de
resolução de problemas abertos por oposição ao automatismo sugerido pela
resolução de exercícios numéricos.”
(MARTINS ET AL, 2002)

1.8. A utilização das TIC pelos professores de Ciências Físico‐
Químicas

Em 2002 foi apresentado o resultado de um estudo a nível nacional realizado
pelo Departamento de Avaliação Prospectiva e Planeamento (DAPP) do Ministério da
Educação denominado As Tecnologias da Informação e Comunicação: Utilização pelos
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professores, no âmbito do Programa Nónio Século XXI. A existência deste estudo
permitiu estudar a amostra relativa apenas aos professores de Ciências Físico‐Químicas.

Acerca do estudo apresentado de seguida dever‐se‐á ter em conta o seguinte
(BRÁS, 2003):
§ O estudo que se apresenta tem como base as respostas aos inquéritos do estudo

As Tecnologias da Informação e Comunicação: Utilização pelos professores
(PAIVA, 2002) dadas pelos professores de Ciências Físico‐Químicas. Assim a
amostra inicial de 19337 professores de todos os graus de ensino à excepção do
ensino superior, ficou reduzida aos 718 professores da disciplina inquiridos;
§ Partindo do pressuposto que se o estudo anteriormente referido é representativo
do universo de todos os professores de Portugal Continental, de todos os níveis
de ensino à excepção do superior, colocados em estabelecimentos das redes
pública e privada no ano lectivo de 2001\2002 também a amostra relativa aos
professores de Ciências Físico‐Químicas será generalizável;
§ Como objectivo de comparar os resultados obtidos pelos professores de Ciências
Físico‐Químicas com os resultados obtidos no estudo que serviu de referência, foi
usada a mesma metodologia e o mesmo programa de análise estatística11.

Comparando resultados
Na tabela 2.23 encontra‐se um sumário da caracterização obtida do estudo para

todos os professores e para os professores de Ciências Físico‐Químicas, assim como
algumas das principais variáveis.

11

SPSS versão 11.00 de 19 Setembro 2001
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Tabela 2.23 - tabela comparativa professores em geral versus
professores Ciências Físico‐Químicas
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fonte: Brás, 2003

Conclusões
As principais conclusões a retirar deste estudo são (BRÁS, 2003):
§

Os

professores

de

Ciências

Físico‐Químicas

estão

melhor

equipados, em termos de recursos materiais, que a generalidade
dos outros professores;
§

A formação em informática adquirida no Ensino Superior é mais
indicada pelos professores de Ciências Físico‐Químicas que pelos
outros professores em geral. Pode verificar‐se, pela análise da
tabela 2.23, que a maioria sente necessidade de formação em

software de aquisição de dados;
§

Os

professores

de

Ciências

Físico‐Químicas

usam

mais

o

computador, a Internet e o e‐mail do que a generalidade dos
professores. Usam o computador essencialmente para preparação
das aulas e para realizar múltiplas tarefas, mas junto dos alunos e
em contexto disciplinar utilizam‐no significativamente menos que
os outros professores. A preparação de fichas e testes constitui a
principal finalidade do uso do computador;
§

Estes professores, tal como os colegas, apontam como os maiores
obstáculos para a integração das TIC a ausência de meios técnicos,
a falta de recursos humanos e deficiente formação específica e
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pedagógica. Ousaríamos acrescentar ainda a não existência de

software e recursos digitais apropriados, os programas extensos e
as turmas demasiado grandes característicos do nosso sistema
educativo, como obstáculos adicionais à utilização em pleno das
TIC

nas

nossas

escolas

e

ao

surgir

da

interactividade,

originalidade, espírito de colaboração que devem prevalecer na
educação da Sociedade da Informação;
§

Mas nem tudo é negativo, e como tal reforça‐se um indicador
positivo. Mais de 90% dos professores de Ciências Físico‐Químicas
gostaria de saber mais sobre as TIC e nega a ideia de que os
computadores os assustam. Sentem‐se motivados para o uso das
TIC e assumem mesmo que dominam melhor as TIC que os seus
alunos embora mostrem mais receios que os outros professores em
geral.

§

Perspectivam a utilização das TIC centradas na aquisição de
conhecimentos e no acesso à informação. Cerca de metade
concorda que as TIC fomentam o trabalho colaborativo nos alunos,
mas reconhecem que o seu uso em sala de aula lhes exige novas
competências como professores.

Na maioria das investigações sobre as atitudes negativas dos professores face às
novas tecnologias são citadas entre as causas, a resistência à mudança, o facto de não
haver provas acerca da eficácia real do uso dos computadores na aprendizagem, o
escasso conhecimento do hardware e do software e a falta de tempo, de dedicação e de
meios. As mesmas investigações costumam destacar que a formação é um dos aspectos
a ter em conta para se conseguir uma mudança significativa de atitudes entre os
professores face aos computadores. Neste sentido, aquilo que produz tecnofobia é,
portanto, a falta de experiência. Outros estudos mostram que a experiência não elimina
a recusa; relacionam este aspecto com a ansiedade, o grau de frustração e o medo do
computador poder substituir o professor.
De seguida, irão comentar‐se algumas das causas apontadas, considerando as
mais relevantes.
§

Resistência à mudança – é importante ter presente que quando se julga o
colectivo de professores, não se está a falar de uma empresa com um número
reduzido de trabalhadores aos quais se pode dizer que máquina utilizar e
como fazê‐lo a partir de determinado momento. Qualquer trabalhador exerce
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uma pequena resistência à mudança, se não forem claros os meios, as razões
e as finalidades e se, à partida, não dominar a nova tarefa com a segurança
necessária.
§

Deficiências de formação – em termos de exploração didáctica, o que
importa conhecer é a variedade das aplicações dos programas e não os
princípios de funcionamento dos mesmos, a não ser duma forma muito
esquemática. Neste sentido, a formação requer, por um lado, que se
garantam capacidades técnicas mínimas para se dominar a ferramenta e, por
outro, que se complemente com a vertente didáctica, ou seja, que se
disponha das orientações suficientes para organizar actividades de acordo
com os diferentes níveis e com o tempo de que se necessita para as executar,
entre outras questões. A formação dada aos professores deve contribuir para
desenvolver um espírito de receptividade à mudança permanente, de gosto
pela aprendizagem contínua, de abertura à inovação e à renovação
pedagógica (recordar secção 1.3 do capítulo 1).

§

A auto‐estima e o grau de frustração – embora, o papel do educador tenha
passado para uma pedagogia mais activa, em que a sua função é mais a de
gerir e facilitar os processos de aprendizagem, a verdade é que não é fácil
para o professor iniciar uma actividade em que alguns alunos ultrapassem as
suas capacidades. A mudança do papel do professor não é apenas uma
questão teórica a aplicar na prática, é também uma questão emocional, visto
que a necessidade de aprender ao mesmo tempo que os alunos deixa‐os
muito mais expostos do que quando transmitiam um conhecimento
previamente organizado (recordar secção 1.2 do capítulo 1).

§

O computador como substituto do professor – nesta temática, é
conveniente distinguir as tarefas meramente instrutivas, das formativas e
educativas. Em tarefas meramente instrutivas, o computador tem e terá um
papel importante, podendo substituir a figura do professor. Esta substituição
não é possível no que diz respeito à função formativa, de mediação e de
orientação, que apenas o professor pode levar a cabo, sendo a sua presença,
neste caso, imprescindível.

Na tabela 2.24 destacam‐se as principais ideias sobre a utilização das TIC e os
professores de Ciências Físico‐Químicas.
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Tabela 2.24 - Síntese das principais ideias

Síntese das principais ideias:
As TIC e os professores de Ciências Físico‐Químicas
§

A maioria dos professores não possui formação pedagógica inicial para a utilização das
TIC;

§

São apontadas necessidades ao nível dos recursos, espaços, assim como de tempo para
a preparação de trabalho experimental;

§

Possuem práticas pedagógicas expositivas viradas para a aquisição de conhecimentos;

§

Pouco trabalho experimental é realizado;

§

A utilização das TIC pelos professores de Ciências Físico‐Químicas não difere muito da
utilização que é feita pelos restantes professores. De notar que os questionários dos
professores de Ciências Físico‐Químicas no estudo sobre a utilização das TIC
representam apenas 3,7% do total dos questionários;

§

Centram a utilização das TIC na aquisição de conhecimento e menos na comunicação
e colaboração;

§

Revelam uma utilização em contexto disciplinar significativamente menor que os seus
colegas.

1.9. A utilização das TIC pela zap generation
Um outro estudo12, desta vez ao outro extremo da questão – os alunos – Os jovens

e a Internet (JOVENS E INTERNET, 2002) poderá dar‐nos algumas pistas sobre a
utilização das TIC pela zap generation. Os jovens que integraram a amostra tinham
entre 13 e 17 anos em Janeiro de 2000 (nascidos entre 1983 e 1987), frequentando na
escola entre o 7º ano e o 11º ano. Destacamos, pois, algumas características que nos
parecem mais significativas.
A utilização da Internet pelos jovens parece ter‐se vindo a generalizar:
§

Cerca de 85% dos jovens inquiridos já tinha utilizado a Internet no
momento da investigação;

12

Investigação realizada pelo “Instituto de Estudos Jornalísticos” da “Faculdade de Letras”, da “Universidade
de Coimbra”, financiada pelo “Serviço de Educação” da “Fundação Calouste Gulbenkian” e pelo “Instituto
de Inovação Educacional”, em colaboração com outras instituições internacionais. O objectivo foi traçar um
retrato dos jovens face ao desenvolvimento da Internet, numa componente nacional e numa componente
internacional, comparativa. As entrevistas tiveram lugar em Janeiro de 2000.
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§

45% dos jovens inquiridos afirma ter acesso à Internet em casa; e
são eles quem mais se serve da Internet (62%), apenas 9% responde
que são prioritariamente os pais a utilizar a Rede.

Parece também que essa utilização se faz naturalmente e sobretudo para
comunicar:
§

87% concorda que a Internet pode ser um contributo para melhorar
a comunicação entre as pessoas e 60% acha que o uso da Internet
não implica que falemos menos com os outros;

§

71% dos inquiridos diz já ter feito novos amigos através da
Internet.

Mas parece ainda não se terem apercebido de todas as potencialidades da
Internet:

§

50% dos inquiridos concorda que os livros sejam mais eficazes para
fazer pesquisas do que a Internet e 63 % que é mais agradável
aprender com os livros;

§

87% acredita que a Internet se tornará, no futuro, tão natural
como a televisão mas 53% não pensa que a Internet vá substituir a
televisão;

§

71% discorda que a Internet possa vir a substituir a escola, no
futuro.

Apesar disso afirmam que é uma mais‐valia em termos profissionais:

§

86% discorda que a Internet seja um perda de tempo;

§

73% acredita que dominar a Internet será essencial para o sucesso
no trabalho.

Parece que a encaram sobretudo como um bom recurso para o lazer:

§

73% considera a Internet como um meio de diversão;

§

42% dos inquiridos menciona tanto o lazer como os trabalhos
escolares, na utilização que fazem da Internet; 42% indica apenas
o lazer e uma minoria de 4% apenas os trabalhos escolares;
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Um trabalho mais recente As Tecnologias de Informação e Comunicação:

Utilização pelos Alunos, (PAIVA, 2003), realizado em complemento ao já referido estudo
sobre os professores portugueses e as TIC, investigou também a forma e os objectivos
com que os alunos portugueses usam as novas tecnologias na escola:

§

apenas 45% dos alunos usou o computador em contexto educativo
no ano lectivo anterior ao do inquérito;

§

a frequência de utilização do computador em contexto educativo
é 14% para "uma vez por semana" e de 8% para "utilizações
inferiores a uma vez por mês";

§

só 39% dos alunos usa e‐mail ; usa‐o essencialmente para
comunicar com amigos sendo quase nula a sua utilização com os
professores;

§

os alunos referem como principal razão para os professores não
usarem muito os computadores na escola, a falta de computadores
(61%) logo seguida de "os professores têm que dar as matérias"
com 36%;

§

Quando usam o computador na escola, usam‐no essencialmente
para escrever texto e “navegar na Internet;

§

Em casa o que os alunos mais fazem com o computador é jogar.

O jogo indicado pelos alunos é tipicamente não educativo e isso é um problema
para os pais e para os professores na relação dos alunos com o computador, que com
alguma legitimidade, têm o computador como inimigo do estudo e não como aliado do
conhecimento e da aprendizagem. Não é ingénua esta versão, pois muitas vezes os
alunos utilizam mal o computador. Mas então cabe à sociedade, às Universidades, às
empresas interessadas nas questões de educação, promover, desenvolver e fazer chegar
às famílias produtos verdadeiramente educativos, porque também parece insustentável
a ideia de ter o computador como inimigo da aprendizagem e do conhecimento.
Na escola, o grosso das actividades anda à volta de escrever textos e das
pesquisas na Internet, que às vezes são um pouco dispersivas e de aprendizagem
duvidosa.
O desenvolvimento de recursos digitais com qualidade científica e pedagógica,
pode ajudar a uma melhor utilização das tecnologias na escola e no espaço de estudo
dos alunos, de modo a conduzir a uma aprendizagem mais efectiva.
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O estudo referido anteriormente deixa‐nos ainda outros dados, aparentemente
surpreendentes:
§

a frequência de utilização do computador em contexto educativo
decresce quanto mais elevado é o índice de desenvolvimento
sócio‐económico (IDS);

§

a frequência de utilização do computador em contexto educativo
decresce quanto mais elevado é o nível de ensino;

§

a utilização do computador na "aula" ou fora dela relaciona‐se
sobretudo com áreas não disciplinares do currículo como a Área

Projecto, o Estudo Acompanhado e a Formação Cívica, sendo
diminutas

as

percentagens

de

utilização

nas

disciplinas

específicas.
Estes aspectos são, no entanto, compreensíveis, à luz das pressões sociais
geradas nos meios de IDS mais elevado, e que conferem especial importância ao bom
cumprimento de programas e à obtenção de classificações elevadas, em detrimento de
utilização de estratégias inovadoras; pressões tanto mais intensas quanto mais próximo
do acesso ao Ensino Superior estiverem os alunos.
Fica mais uma vez uma referência ao afastamento das raparigas em relação a
estas novas tecnologias, citando PAIVA (2003): "Há traços evidentes neste estudo que
apontam para uma utilização mais masculina: há que empreender estratégias de
utilização das TIC mais dirigidas a raparigas."
Como nota final, reforça‐se a ideia que, do mesmo modo que as TIC não são
resposta mágica para os problemas sociais, também não serão resposta mágica para os
problemas da educação e não serão resposta alguma se não forem acompanhados de
uma nova atitude.
Innovative technologies cannot make up for educational professionals who lack
innovative methods and merely replicate learning models that don't work.
(TAPSCOTT, 1998).
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2. CONCEPÇÕES ALTERNATIVAS EM Q UÍMICA
“O que cada um é capaz de aprender num dado momento depende em grande
parte daquilo que ele já sabe”
(DOOLITTLE, 2002)

À medida que uma criança começa a explorar o seu mundo, constrói
interpretações para os fenómenos que observa. A dada altura, o número de
conhecimentos organizados internamente e integrados em esquemas de raciocínio é
muito grande. DRIVER et al. (1985), referem que os esquemas são dotados de uma certa
coerência interna. Assim, defende que as concepções que o indivíduo possui podem
constituir uma base para a construção de novas ideias, visto que as primeiras se revelam
para ele coerentes e lógicas.
As concepções alternativas, frequentemente, têm origem na necessidade que o
ser humano tem de construir explicações para compreender o mundo em que vive e com
o qual interage em todas as suas esferas: sensorial, social e cultural. As experiências
vividas pelo aluno no ambiente da escola e das aulas têm igual contribuição para a
formação de concepções alternativas.

Podem categorizar‐se algumas características das concepções alternativas
(SANTOS, 1991):
§

Concepção – porque se refere a representações pessoais, de raiz
afectiva, mais ou menos espontâneas, mais ou menos dependentes
do contexto, mais ou menos solidárias de uma estrutura e que são
compartilhadas por grupos de alunos;

§

Alternativa – para reforçar a ideia de que tais concepções não
têm

estatuto

de

conceitos

científicos,

que

diferem

significativamente destes, quer a nível do produto, quer do
processo de construção, e que funcionam para o aluno, como
alternativa aos conceitos correspondentes;
§

Têm uma natureza estruturada – como são interpretações do meio
circundante, as concepções deixam de ser simples e isoladas, para
se tornarem progressivamente gerais e complexas. Desta forma
elas esclarecem muitas mais experiências;
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§

As concepções são sensatas e úteis para quem as constrói porque
são significativas de acordo com os seus modelos de pensamento;

§

Mesmo com o ensino formal, algumas concepções alternativas
persistem. Na mentalidade do aluno elas fazem sentido e os
métodos tradicionais de ensino não são suficientes para as alterar.

Sendo o aluno um sujeito com um papel activo na sua aprendizagem e com
vivências próprias, as concepções alternativas assumem um papel central no processo
de ensino‐aprendizagem.
Todos os alunos, quando chegam à escola já têm ideias pré‐concebidas sobre os
comportamentos e fenómenos naturais que observam no seu dia‐a‐dia. Os professores
têm que encarar essas concepções alternativas como facilitadoras da aprendizagem e
não como uma barreira à mesma, aprendendo a conhecê‐las e a valorizá‐las.
A investigação relativa a concepções alternativas realça a necessidade de os
professores, antes de iniciarem um tema ou unidade didáctica, diagnosticarem
concepções e pontos de vista dos alunos para monotorizarem aprendizagens e
adequarem

as

estratégias

de

ensino,

tendo

em

vista

desejadas

mudanças

epistemológicas.
Isto pode ser conseguido de várias formas segundo FREITAS e RUIVO (1991):

Tabela 2.25 - Algumas estratégias para diagnosticar concepções alternativas

Estratégias para diagnosticar concepções alternativas

§ Formulação de perguntas e questões (pedir aos alunos que sugiram explicação de
factores e fenómenos, definam termos, comentem frases, etc.);
§ Elaboração de esquemas e redes conceptuais;
§ Elaboração, acabamento e legendagem de desenhos (pedir aos alunos que elaborem
desenhos legendados de estruturas e fenómenos em situações reais ou imaginadas, que
completem ou legendem desenhos já elaborados, etc.);
§ Exploração de metáforas e analogias (pedir aos alunos que inventem ou escolham uma
de várias metáforas e analogias e justifiquem as suas opções);
§ Organização de dramatizações e teatralizações (pedir aos alunos que dramatizem
fenómenos ou situações).

Recursos heurísticos, como Vês de Gowin e mapas de conceitos podem, por um
lado, auxiliar os professores a delinear estratégias e organizar material de
aprendizagem e, por outro, contribuir para identificar concepções dos alunos e as suas
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interrelações para, interagindo com elas, estimular a reflexão e a discussão, tendo em
vista facilitar mudanças conceptuais necessárias, ajudando‐os a aprender (recordar
secção 5.3 do capítulo 1).
É curioso notar o paralelismo que existe, por vezes, entre as concepções
alternativas dos alunos e os modelos históricos da Ciência.
Alunos de várias idades revelam concepções alternativas que correspondem a
modelos que já foram aceites pela Ciência, e que foram, posteriormente, refutados ou
alterados. PEREZ e CARRASCOSA (1985) sustentam que este paralelismo com as ideias
históricas se deve à semelhança da metodologia usada pelas crianças e pelos cientistas
do passado. Por outro lado, WANDERSEE (1986) sustenta a hipótese de que a História da
Ciência pode ser usada pelos alunos como instrumento de descoberta e transposição das
suas concepções alternativas.
De acordo com a opinião de SANTOS (1991) “(...) o Ensino das Ciências não é tão
efectivo quanto o professor pensa. O ensino de certos conceitos não tem impacto sobre
concepções alternativas fundamentais. Estas são mascaradas pela memorização desses
conceitos. (...) Conhecimentos que à primeira vista parecem rigorosos, lógicos e bem
estruturados (mas que apenas resultam de uma colagem de conceitos) são, na primeira
oportunidade, substituídos por concepções alternativas que continuam latentes e com a
sua lógica própria.” Esta visão reflecte que, de certo modo, os alunos estão habituados
a aplicar os conceitos científicos só em contexto escolar, pelo que facilmente os
esquecem e voltam a utilizar as concepções alternativas primitivas para explicar
determinada situação.
Especificamente no ensino da Química, a maior parte dos professores já se
deparou com alunos com dificuldades em entender conceitos químicos, e na sua
transposição do abstracto para o concreto. Esta resistência pode ser, no entanto,
extremamente motivadora e aliciante para o professor. Também as próprias concepções
alternativas que os alunos trazem para a sala de aula podem ser desafiadoras e motivo
de exploração. De facto, alguns alunos não conseguem incrementar os seus estudos
devido aos conceitos errados que carregam dos anos anteriores ou até das suas vivências
extra‐escolares.
NAKHLEH, (1992) refere que a concepção alternativa central da Química
encontrada na maioria dos alunos é a de que a “matéria é um meio contínuo estático e
que preenche todo o espaço”.
Reúnem‐se de seguida mais algumas ideias apresentadas pelos alunos sobre a
Química. As concepções alternativas apresentadas estão categorizadas por tópicos.

+ QUÍMICA DIGIT AL

115

CAPÍTULO 2 – A S CIÊNCIAS F ÍSICO‐Q UÍMICAS E AS TIC EM CONTEXTO EDUCATIVO

Os tópicos escolhidos são os que apresentam uma relação mais estreita com as
temáticas subjacentes aos recursos digitais desenvolvidos e utilizados no nosso estudo.
Na tabela 2.26 apresenta‐se uma lista que inclui concepções alternativas
apresentadas no mínimo por 8 a 10% dos alunos, com idades acima dos 12 anos
(HORTON, 2001):
Tabela 2.26 - Algumas concepções alternativas em Química

Mudanças de fase

Dissolução

Transformações
Físicas e
Químicas

A temperatura

Algumas concepções alternativas em Química
§
§
§
§
§
§

A temperatura é uma propriedade do material do qual um corpo é feito;
A temperatura é uma medida do calor de um corpo;
A temperatura é algo que pode ser transferido;
A temperatura a que a água ferve é a uma temperatura máxima a que pode ser elevada;
Uma mudança na temperatura é a mesma coisa que um fluxo do calor;
Um copo de café e o quarto em que se encontra têm o mesmo nível do calor.

§
§
§
§

Congelar e ferver são exemplos de reacções químicas;
Transformações físicas são reversíveis quando as transformações químicas não forem;
A substância original desaparece "completamente e para sempre" numa reacção química;
Quando a reversibilidade de uma reacção química é observada, pode ser explicada com
as mudanças de fase que ocorrem enquanto a temperatura varia;
§ A massa é conservada, mas não o número ou a espécie dos átomos.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

As coisas dissolvem‐se misturando‐se com a água;
O sal não é duro (ou denso) bastante para resistir a dissolução;
O giz não se dissolverá porque é demasiado pesado (ou duro);
A água tem força para dissolver o sal;
Derreter e dissolver são a mesma coisa;
O sal transforma‐se em sal líquido quando se dissolve;
O açúcar quando se dissolve fica derretido;
Quando o açúcar é dissolvido na água a água recebe as propriedades do açúcar;
Quando o açúcar é dissolvido na água o açúcar recebe propriedades da água;
O peso é perdido na dissolução;
Uma solução forte de um sal contem mais desse sal do que uma solução fraca, sem
consideração à quantidade da solução.

§
§
§
§
§

A água desaparece enquanto evapora.
O peso de uma substância muda enquanto esta derrete ou evapora.
A água "é modificada" em vapor.
O vapor é algo diferente da água.
As bolhas da água quando fervem originam ar.
As bolhas da água quando fervem originam ar e oxigénio.
As bolhas da água quando fervem originam hidrogénio.
As bolhas da água quando fervem são criadas pelo calor.
A água quando ferve transforma‐se em fumo.
As gotas da água na parte externa de uma garrafa são criadas pelo frio.
Na evaporação, a água necessita de uma força, calor, para a puxar para cima.
Congelar é como secar.
Quando a manteiga derrete forma‐se agua.
A água do gelo derretido é diferente de água corrente.
Se o gelo for derretido a água resultante pesará menos.
O sólido, o líquido e o gás são três tipos da mesma substância. Um desaparece enquanto
o outro aparece.

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

+ QUÍMICA DIGIT AL

116

CAPÍTULO 2 – A S CIÊNCIAS F ÍSICO‐Q UÍMICAS E AS TIC EM CONTEXTO EDUCATIVO

3. R ECURSOS DIGITAIS PARA O ENSINO DA Q UÍMICA
Para pôr em marcha um Ensino das Ciências que propõe uma aprendizagem
assente na construção humana é necessário uma escolha criteriosa, por parte do
professor, dos recursos a utilizar.
Quando se pensa na utilização das TIC nas aulas, importa referir que se trata de
um recurso didáctico como tantos outros, de que o professor dispõe para o desafio que
lhe é colocado todos os dias. No Ensino das Ciências, as TIC assumem uma particular
importância pois a sua capacidade didáctica é‐lhe intrínseca: "Trata‐se da utilização
particularmente adaptada para explorar aspectos como simulação, modelação,
interactividade, movimento, perspectiva tridimensional, todos eles com lugar próprio no
âmbito do ensino‐aprendizagem das Ciências” (CACHAPUZ e JORGE, 2002).
Nomeadamente nas Ciências Físico‐Químicas, o uso do computador tem sofrido
algumas evoluções. Se os primeiros eram usados nos cálculos científicos (simulações,
análise numérica, etc.) e como auxiliares de elaborações teóricas, hoje eles são usados
em tempo real na aquisição de dados e como controladores de experiências.
Destacando, as animações, os jogos, o vídeo e as simulações computacionais,
dado que são os recursos que integram o conjunto “+ Química Digital” (descrevem‐se
estes recursos em mais pormenor no capítulo 4), apresentam‐se de seguida algumas das
funcionalidades dos computadores, em Ciências Físico‐Químicas:
§

Aquisição de dados e controlo experimental: permite utilizar o
computador no controlo de experiências com elevada precisão e de onde
se tira partido das potencialidades do computador (rapidez de cálculo,
grafismo, etc).

§

Resolução de Problemas: existem programas importantes para a
elucidação de estruturas e síntese de compostos complexos.

§

Representação gráfica de dados e estruturas: a importância dos gráficos
está na possibilidade dos químicos e dos físicos os poderem manipular
(mudança de escala, por várias estruturas complexas em contacto,
rotação, etc.) e poderem fazer uma tratamento interactivo dos
resultados.

+ QUÍMICA DIGIT AL

117

CAPÍTULO 2 – A S CIÊNCIAS F ÍSICO‐Q UÍMICAS E AS TIC EM CONTEXTO EDUCATIVO

§

Cálculos numéricos: a facilidade e rapidez de cálculos dos computadores
é aproveitada quer na Física (Física Nuclear, por exemplo), quer na
Química (cálculos quânticos, simulação do comportamento de sólidos e
líquidos, dinâmica das reacções químicas, etc) (CORREIA, 2003).

§

Exercícios e prática: é uma modalidade de programa que possibilita o
exercício de certas habilidades. Quando bem elaborado e adequado, pode
ser um óptimo auxilio de treino.

§

Aplicativos:

são

programas

voltados

para

aplicações

específicas

(processadores de texto, folhas de cálculo, bases de dados) que, embora
não tenham sido desenvolvidas com fim educacional podem ser usadas em
diversas disciplinas.

§

Tutoriais: transmitem a informação de uma forma pedagogicamente
organizada,

como

um

livro

animado

ou

um

vídeo

interactivo.

Os conteúdos dividem‐se segundo um tema central e várias ramificações,
planeadas para proporcionar uma instrução mais detalhada e acessível.
O sistema é gerador de uma lógica específica a ser usada pelo aluno;
além disso, é capaz de acumular informação sobre o aluno e decidir,
automaticamente, se o aluno, ao cometer um erro, deve passar por uma
sequência instrucional. Estes sistemas não permitem uma intervenção
profunda no processo de ensino‐aprendizagem. Por outro lado, permite
que o aluno aprenda com o seu próprio ritmo e através de métodos mais
apelativos do que o papel: animação, som e interactividade.

§

Animações: são uma opção que permite a visualização de fenómenos de
diferentes processos que ocorrem na Natureza e que são de difícil ou
impossível contacto.

§

Jogos: podem apresentar‐se em diferentes suportes, como, por exemplo,
em máquinas de salas recreativas, em consolas e em computadores
pessoais. Os jogos são, por isso, uma boa maneira de cativar o interesse
de todos, dos mais pequenos aos mais crescidos, para o mundo das novas
tecnologias.

A

evolução

dos

jogos

deu‐se

paralelamente

ao

desenvolvimento da informática. Os avanços mais significativos deram‐se
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com o aparecimento das consolas, da multimédia, da realidade virtual e
das redes de comunicação. Neste processo, a Internet desempenhou um
papel importante, pois criaram‐se espaços que oferecem demonstrações
de jogos e que possibilitam a troca de opiniões. Embora todos os jogos
tenham esquemas semelhantes entre si, as características próprias de
cada um deles determinam diferentes tipos de programas de jogo e
modos de utilização específica. Os quatro grandes tipos de jogos são: os
jogos de árcade, os jogos de mesa, os de estratégia e os de simulação.
De um modo geral, os jogos permitem adquirir determinadas capacidades
e ensinam, muitas vezes, a assumir o comando de uma situação concreta.
Quando eles se focam explicitamente num dado conteúdo, constituem um

software útil a nível didáctico. Todavia “... o jogo por si só não deve ser
considerado um transmissor de conhecimento, mas quando levado para a
escola,

proporciona

melhor

aprendizagem.”

(SMOLE,

2003).

Neste sentido, é importante que o professor conheça todas as
potencialidades do jogo que pretende usar para planificar, de forma
rigorosa, a sua incorporação na sala de aula, de modo a contribuir para
uma aprendizagem significativa. Por outro lado, tem que consciencializar
os alunos de que a brincar também se aprende. Não pode cair no erro de
considerar que o jogo não deve ser divertido e que os alunos o têm de o
explorar em silêncio. É preciso encontrar o equilíbrio saudável entre a
brincadeira e o processo de ensino‐aprendizagem: o professor deve
intervir durante a aula para que o jogo possa ser um meio para a
aprendizagem e não um fim em si mesmo; tem que aliar as intervenções
mais adequadas para desencadear conflitos cognitivos. No final, é
necessário que o professor avalie o trabalho que desenvolveu para ir, ele
próprio, de modo progressivo, construindo uma metodologia que se
mostre cada vez mais eficaz perante a utilização de jogos nas aulas.
O “bom jogo” é aquele que propõe ao aluno um desafio ou uma situação‐
problema sobre a qual ele tem que reflectir, estabelecer relações,
coordenar pontos de vistas, enfim, trabalhar as suas estruturas mentais,
transformando‐as e ampliando os seus conhecimentos (TORRES, 2003).
Os alunos ficam muito motivados quando sabem que uma aula vai incluir
uma actividade lúdica, mas, raramente, lhe associam uma função
educativa. Contudo, os professores devem aproveitar o entusiasmo e o
grande apreço que os alunos têm pelos jogos (recordar secção 1.9),
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utilizando‐os

com

criatividade

e

apostando

na

construção

do

conhecimento.
Na tabela 2.27, apresentam‐se as competências que os jogos
permitem desenvolver nos alunos:

Tabela 2.27 - Competências que os jogos permitem desenvolver nos alunos

Competências que os jogos permitem desenvolver nos alunos
C1 . Desenvolver e melhorar o trabalho de grupo;
C2 . Melhorar as relações interpessoais;
C3 . Aceitar regras de convivência em sociedade;
C4 . Crescer em atitudes e valores;
C5 . Desenvolver capacidades de tomada de decisão;
C6 . Discutir e gerir diferentes pontos de vista;
C7 . Treinar a atenção/concentração e a memória (principalmente com
jogos de árcade);

C8 . Desenvolver diversas formas de raciocínio;
C9 . Compreender fenómenos complexos (principalmente com jogos de
simulação);

C10 . Analisar estratégias de acção;
C11 . Resolver problemas;
C12 . Construir conceitos e gerar novas aprendizagens.

TORRES (2003), adianta‐se e refere que seria bom que os próprios
alunos também fizessem jogos, porque “... esta experiência permite
explorar outros aspectos das suas operações mentais, contribuindo muito
para a aquisição de novas aprendizagens.”
A escola tem oferecido alguma resistência à introdução dos jogos
nas suas actividades. Os factores mais prováveis para tal situação são:
§

Está associada ao jogo uma conotação negativa;

§

No ensino mais tradicional não existiam espaços para brincar,
falar ou jogar; o aluno assumia um comportamento passivo em
silêncio absoluto (visão comportamentalista);

§

Os especialistas, por muito tempo, apenas se preocuparam com os
métodos de ensino, relevando o estudo dos processos através dos
quais a criança aprende.
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A escola, nos dias que correm, já arrisca um pouco mais na criação
de espaços permanentes dedicados ao jogo. Este gesto reflecte que esta
instituição está aberta a inovações e que os professores já utilizam os
jogos como material didáctico, pois jogar implica observar, pensar,
interpretar, avaliar, relacionar, analisar e comparar.
§

Vídeo:

“Os vídeos podem contribuir fortemente para a autenticidade de um ambiente
computacional de suporte à aprendizagem.”
(BOYLE, 1997)

De acordo com NORBIS (1971) 50% do que aprendemos é através da
visão e da audição, dois sentidos perfeitamente contemplados nas
aplicações vídeo.
Vídeo

Gráfico 2.6 – Percentagem de aprendizagem perante diversas situações
fonte: Norbis 1971

Apesar de reconhecido o potencial educativo do vídeo, as
restrições

de ordem tecnológica

(custo/qualidade);

restrições

de

utilização de equipamentos; e a forma como a tecnologia era utilizada,
limitaram a utilização do vídeo em contexto educativo. Contudo, algumas
melhorias

no

acesso,

armazenamento

e

transmissão

de

vídeo,

nomeadamente no que respeita a: redes e protocolos que permitem
maior largura de banda; codecs – codificação/descodificação de áudio e
vídeo; streaming – tecnologia de compressão/descompressão em tempo
real; disponibilidade de processadores de áudio e vídeo especializados;
equipamentos gráficos (taxas de geração de imagem mais elevadas);
videoconferência, televisão interactiva e vídeo on‐demand, potenciaram
a utilização do vídeo em educação.
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Com o vídeo educativo o professor e o aluno estão perante um
novo modo de conhecer e um novo modo de comunicar. Mas, estão
também perante um modo familiar de conhecer e comunicar.
O vídeo é um recurso importante no processo de ensino‐
aprendizagem cuja aplicação apresenta algumas vantagens (tabela 2.28).

Tabela 2.28 - Vantagens da utilização do vídeo em contexto educativo

Vantagens da utilização do vídeo em contexto educativo
§ Estimula o gosto de aprender;
§ Favorece o rigor intelectual;
§ Reduz a componente teórica de cada disciplina;
§ Melhora a criatividade e interactividade das exposições teóricas
do professor;
§ Facilita a comunicação e relação Professor/Aluno;
§ Permite o acesso a um vasto manancial de informação e
conhecimento
§ Combina o entretenimento com a aprendizagem;
§ Combina o lazer com o desenvolvimento de capacidades
mentais e de melhoria de destrezas;
§ Combina a imaginação com a partilha de experiências com
outros grupos de interesse de qualquer parte do mundo.

Há que tirar proveito das potencialidades do vídeo e minimizar as
dificuldades que possam decorrer da sua utilização.

“O vídeo é talvez o mais flexível, versátil e motivador de todos os media no
processo de ensino. A questão mais importante é onde, como e com que
significado o vídeo educacional deve ser incluído nas estratégias dos
educadores.”
(WALT DISNEY)

Tentando responder à questão presente no excerto anterior,
apresentam‐se na tabela 2.29 as modalidades de utilização didáctica do
vídeo (FERRÉS, 1994):
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Tabela 2.29 - Modalidades de utilização didáctica do vídeo e respectivas
características
Modalidades de utilização didáctica do vídeo e respectivas
características

(Vídeo Documentário)

Vídeo‐lição

§
§
§
§

Vídeo transmissor de informações;
Estrutura linear, com ritmo e duração fixa;
Útil para o trabalho em grupo e individual;
O objectivo do aluno é assimilar e compreender o seu
conteúdo;
§ Este tipo de vídeo desempenha uma função fundamentalmente
informativa e de investigação;
§ Exemplos de Vídeo‐lição são os vídeos apresentados na
televisão.

+ QUÍMICA DIGIT AL

(Vídeo ilustra discurso verbal)

§ Função análoga à dos acetatos (embora mais rica e expressiva –
imagem em movimento);
§ Modalidade ilustrativa do discurso verbal;
§ Estrutura com sequências de imagens isoladas o que permite ao
professor ser criativo;
§ Permite uma maior eficácia didáctica;
§ Ritmo da aula é gerido pelo professor (interacção entre
imagens e discurso verbal);
§ Deve ser testado com um grupo de alunos;
§ Este tipo de vídeo desempenha uma função fundamentalmente
expressiva.

§ O aluno assume um papel activo;
§ Modalidade de análise da actividade do aluno (resultado do
(Vídeo‐espelho)

Vídeo‐processo

Vídeo‐apoio

In Jornal Público

processo de aprendizagem);

§ O aluno é actor (vídeo‐espelho) ou realizador : aquando da
concepção do vídeo; dando largas à sua criatividade;
aprendendo a trabalhar em grupo. Motiva a aprendizagem
brincando;
§ Este tipo de vídeo desempenha uma função fundamentalmente
de avaliação e lúdica.
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Modalidades de utilização didáctica do vídeo e respectivas
características

§ Produto acabado com vista a introduzir e motivar o aluno para
Vídeo‐programa
motivador

§ Vídeo mudo muito breve (normalmente menos de 5 minutos)

Vídeo‐ interactivo /
Programa interactivo

(Vídeo como complemento)

Programa monoconceptual

uma unidade didáctica;

§ Modalidade em que a expressividade advém da integração dos
diversos media;
§ Estrutura que responde aos critérios da Pedagogia Activa,
estimulando a participação, discussão, investigação e trabalho
dos alunos (expressividade audiovisual);
§ Adquirido ou elaborado pelo professor de forma a garantir a
aprendizagem à posteriori;
§ Este tipo de vídeo desempenha uma função fundamentalmente
motivadora e de animação.

abordando um conceito ou noção de um conteúdo ou tema;

§ Modalidade que se refere a conhecimentos, hábitos ou destrezas
concretas de um tema muito específico;

§ Estrutura simples que se situa entre o vídeo‐apoio e o vídeo‐
programa motivador;

§ Utilizado para cobrir uma lacuna ou completar o processo de
ensino/aprendizagem.

§ Este tipo de vídeo desempenha uma função fundamentalmente
expressiva.

§ Resulta da convergência entre a tecnologia do vídeo e a
tecnologia informática;

§ Modalidade áudio‐scripto‐visual;
§ Estrutura não linear;
§ Navegação controlada pelo utilizador de acordo com o seu nível
de conhecimento;

§ O encontro entre vídeo e computador permitiu a criação de
melhores programas de EAC.

§ Este tipo de vídeo desempenha uma função fundamentalmente
de investigação.

O vídeo educacional não substituirá o professor.... mas, impõe
mudanças significativas na sua função pedagógica.
O uso do vídeo não substitui os restantes media... mas, modifica
as suas funções, nomeadamente em ambientes de ensino.
A utilização didáctica do vídeo não deverá anular a componente
prática ou experimental a realizar pelos alunos, mas antes servir como
um complemento a esta prática experimental (FERRÉS, 1994). Foi
justamente com este objectivo – vídeos como complemento às
actividades práticas experimentais – que se desenvolveram alguns dos
vídeos que integram os recursos “+ Química Digital”. Pode classificar‐se o
conjunto de vídeos desenvolvidos de acordo com as modalidades de
utilização didáctica (FERRÉS, 1994) como vídeo‐lição, vídeo‐apoio e
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vídeo‐programa motivador (na secção 3.1 do capítulo 4 apresenta‐se em
mais pormenor os vídeos elaborados).
§

Simulações computacionais: são programas que apresentam um modelo
de um sistema real ou imaginário. Actualmente, os computadores já têm
a

capacidade

de

Consequentemente,

simular

sistemas

simulações

razoavelmente

computacionais

complexos.

pedagogicamente

relevantes podem ser programadas de maneira a envolver grande
complexidade e realismo e, dessa forma, gerar considerável interesse.
GOOD e BERGER in MINTZES, WANDERSEE e NOVAK, (2000) têm
consciência da evolução verificada nas simulações construídas para o
ensino:
" A medida que o software e hardware se tornaram mais sofisticadas no
final do século XX; as simulações estão a tornar‐se mais realistas, com
muito mais opções para o utilizador controlar a dinâmica do fenómeno
representada no écran." Também KAHN (1991) considerou que "as
simulações são Ciência válida" e com elas é possível obter respostas no
estudo

das

Ciências

experimentais.

Estas

permitem

manipular

experiências de diversos tipos, como por exemplo, experiências difíceis,
morosas e até perigosas de serem reproduzidas na sala aula. O aluno pode
testar as suas hipóteses sobre os problemas que surgem no ambiente
simulado, manipular variáveis e verificar como o comportamento do
modelo se altera numa variedade de situações e condições. Neste caso,
em que existe um maior grau de intervenção do aluno, o computador
passa a ser usado mais como ferramenta do que como “máquina de
ensinar”

(recordar

secção

5.5

do

capítulo

1).

As

simulações

computacionais devem ser utilizadas como um complemento e não para
substituírem o contacto directo com os fenómenos naturais nem o
trabalho experimental, pois não faz sentido simular um processo que
pode

ser

facilmente

observado.

A

utilização

das

simulações

computacionais apresenta algumas vantagens, que damos conta na
tabela 2.30:
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Tabela 2.30 - Vantagens da utilização de simulações computacionais

Algumas vantagens da utilização das simulações computacionais
V 1 As simulações computacionais podem despertar ou aumentar o interesse
dos alunos, pois estes podem variar parâmetros e observar o efeito dessas
variações em diversas situações e condições, tendo oportunidade de
reflectir e tomar novas decisões.

V 2 As simulações oferecem a possibilidade ao aluno de desenvolver hipóteses,
testá‐las, analisar resultados e aperfeiçoar os conceitos. Esta modalidade
de uso do computador na educação é muito útil para fomentar o trabalho
em grupo. Os diferentes grupos podem testar diferentes hipóteses, e
assim, ter um contacto mais “real” com os conceitos envolvidos no
problema em estudo.

V 3 É coerente com a própria prática de investigação científica, que, cada vez
mais, utiliza as simulações computacionais.

V 4 As simulações computacionais criam um ambiente interactivo de
“aprender fazendo”, desta forma o aluno está mais envolvido e tem uma
participação mais activa na elaboração de conhecimento (KAMTHAN,
1999).

V 5 As simulações computacionais propiciam a interdisciplinariedade, uma vez
que o ambiente representado pode ser transdisciplinar.

Contudo, a utilização das simulações computacionais também apresenta
algumas dificuldades, como se expõe na tabela 2.31:
Tabela 2.31 - Dificuldades da utilização de simulações computacionais

Algumas dificuldades da utilização das simulações computacionais
D 1 . As boas simulações computacionais requerem grande poder computacional
e bons recursos gráficos e sonoros, de modo a tornar a situação problema
o mais próxima do real possível.

D 2 . O uso da simulação, por si só, não cria a melhor situação de
aprendizagem. A simulação deve ser vista como um complemento de
outras estratégias de ensino. Caso contrário, não existe garantia de que a
aprendizagem ocorra e de que o conhecimento possa ser aplicado à vida
real.
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Algumas dificuldades da utilização das simulações computacionais
D 3 . O aluno pode formar uma visão distorcida a respeito do mundo, por
exemplo, ser levado a pensar que o mundo real pode ser simplificado e
controlado da mesma maneira que nos programas de simulação. Portanto,
é necessário criar condições para o aluno fazer a transição entre a
simulação e o fenómeno no mundo real. Esta transição não ocorre
automaticamente e deve ser trabalhada.

Um dos papéis do computador que actualmente é muito difundido
é o computador como comunicador – a Internet. As vantagens e
desvantagens

da utilização da Internet no processo de ensino‐

aprendizagem são discutidas a seguir.

3.1 A Internet – um espaço de comunicação

“A comunicação interactiva e colectiva é a principal atracão do ciberespaço”.
(LÉVY, 2000)

Os computadores podem ser interligados entre si e formarem uma rede de
computadores através da qual circula a maior quantidade de informação.
Através da Internet é possível obter, trocar e publicitar diversas informações e
proceder a diversas acções. É um meio de comunicação impar que permite enviar
mensagens de um computador para outro através de software que controla a passagem
da informação entre os computadores, criando um verdadeiro correio electrónico mais
conhecido como electronic mail ou e‐mail . Um outro uso das redes de computadores é a
consulta de base de dados, ou mesmo a construção compartilhada de uma base de
dados, assim como os serviços de IRC (Internet Relay Chat), que proporcionam conversa
em tempo real e podem servir para a troca de experiências.
A liberdade de acesso, a grandeza do sistema e a partilha de ideias que a
Internet permite contribuíram para o seu sucesso e consequente crescimento na
sociedade.
Verifica‐se

um

aumento

da

utilização

da

Internet

no

processo

de

ensino‐aprendizagem (tabela 2.32), porque é uma tecnologia que oferece uma gama
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muito grande e variada de recursos que, se bem utilizada, poderá auxiliar na reforma
dos actuais sistemas e modelos educacionais.
As razões que levam os professores a apostar na utilização da Internet no
processo de ensino‐aprendizagem podem ser organizadas em três grupos: razões de
ordem epistemológica, razões de ordem pedagógica e razões de ordem sociológica
(BETTENCOURT, 1997).
Tabela 2.32 - Razões que levam os professores a utilizar a Internet no processo de ensino‐
aprendizagem

Razões para o uso da Internet no processo de ensino‐aprendizagem

epistemológica

Razões de ordem

§ A Internet vai ao encontro da forma como as pessoas processam a informação,
como elaboram as ideias e como resolvem os problemas. Baseia‐se no conceito
de hipertexto. O hipertexto forma associações (links) entre corpos de
informação (nódulos) constituindo uma rede semântica, não linear, com
diversos caminhos a percorrer e em que cada pessoa fará aquele que melhor se
adequa ao seu raciocínio.

§ Os professores e alunos ao utilizarem a Internet, podem tornar o processo de
ensino‐aprendizagem mais interactivo e pessoal. Ao pesquisar na World Wide

Web (adiante WWW) e ao criar páginas HTML poderão desenvolver as
capacidades de organização e estruturação do pensamento, comunicação,

Razões de ordem pedagógica

escrita, pesquisa, pensamento crítico e a expressão artística. Além disso,
fomenta nos alunos um maior sentido de responsabilidade, na medida em que
publicar para a WWW significa publicar para o mundo, exigindo aos alunos uma
análise cuidada do que é criado. A quantidade e qualidade da informação
disponíveis na Internet e a possibilidade de encontrar informações sempre
actualizadas são pontos importantes para o processo de ensino‐aprendizagem.
O professor deverá ajudar o aluno a procurar e seleccionar a informação
relevante do vasto leque de informação que está disponível na Internet.
Poderá também, recorrendo a esta “mega Rede” de informação que é e a
Internet, planificar aulas mais estimulantes e actuais como resultado da
recolha de textos informativos, divulgação de pesquisas, imagens, relatos de
cientistas e troca de experiências com outros professores. É desta forma, como
diz BETTENCOURT, (1997). que “… o micromundo da sala de aula alarga‐se e
rompe fronteiras”.
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§ Na presente sociedade acredita‐se e defende‐se que a utilização dos meios

sociológica

Razões de ordem

Razões para o uso da Internet no processo de ensino‐aprendizagem

disponíveis na Internet é fundamental para que as pessoas se apresentem
actualizadas nas diferentes profissões. A tarefa da escola é preparar cidadãos
para o trabalho e para a vida, por isso, é importante que as escolas
portuguesas tenham um bom acesso à Internet.

Assim, podem apontar‐se como principais vantagens pedagógicas do uso da
Internet em contexto educativo, as sistematizadas na tabela 2.33:

Tabela 2.33 - Vantagens pedagógicas do uso da Internet em contexto educativo

Vantagens pedagógicas do uso da Internet
§ Desenvolver o espírito crítico;
§ Praticar o raciocínio;
§ Assimilar melhor o conhecimento;
§ Maior colaboração;
§ Maior interacção no processo de ensino‐aprendizagem;
§ Desperta o interesse em aprender: factor essencial para o sucesso;
§ Facilita a troca de informação entre professores de diferentes escolas possibilitando
aperfeiçoar estratégias de ensino;

§ Alunos e professores poderão mais facilmente cooperar uns com os outros – ajuda a
desenvolver capacidades de trabalho e fomenta as relações sociais entre alunos e
professores.

Dificuldades e advertências no uso da Internet para fins educacionais
Contudo, a utilização da Internet apresenta também algumas dificuldades.
Para os alunos a maior dificuldade no uso da Internet, como ferramenta
pedagógica, está na velocidade de acesso que ainda não é tão alta como seria desejável
e na falta de incentivo por parte dos professores.
Os professores, por sua vez, referem a ausência de sites específicos para
determinadas áreas, a dificuldade do aluno relacionar as informações obtidas na Rede
com outras fontes de pesquisa, principalmente a pesquisa bibliográfica tradicional e a
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facilidade de dispersão durante a navegação, como algumas dificuldades relativamente
ao uso deste “mega” recurso que é a Internet.

O teu irmão tem
brincadeiras bem
mais normais!

Figura 2. 1 - Advertências no uso da Internet para fins educacionais
fonte: http://student.dei.uc.pt/~jaco/apres_sf/sld018.htm

Apesar das inúmeras vantagens que, sem dúvida, advêm do uso da Internet, é
necessário ter também presente algumas advertências:
§

A facilidade de acesso e a inexistência de controlo sobre a informação
disponível;

§

O

acesso

a

informação

controversa:

material

de

carácter

não

recomendável para a idade dos alunos, grupos de discussão com temas
fúteis;
§

Questões relacionadas com a segurança dos mais jovens.

Uma das aplicações da Internet são os sistemas hipertexto/hipermédia, como se
apresenta de seguida.

3.2. Sistemas hipertexto/hipermédia
O espaço e o tempo do saber baseado no impresso é diferente do espaço e do
tempo a que os utilizadores da Internet cada vez mais se habituam: “as metáforas
centrais da relação com o saber são (...) hoje a navegação e o surfe, que implicam uma
capacidade de enfrentar as vagas, os redemoinhos, as correntes e os ventos contrários
sobre uma extensão plana, sem fronteiras e sempre variável'' (LÉVY, 2000).
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A memória apelativa e compartimentada vai, aos poucos, dando espaço à
interactividade da inovação, do fazer contínuo de textos que se (re) escrevem de
acordo com as necessidades dos indivíduos.
Para LÉVY (2000), a construção do conhecimento não se dá como um processo
enciclopédico, “totalizável e adicionável. É uma viagem de contínuos movimentos de
avanços e recuos, de construção e reconstrução, de elaboração e selecção de
informação, de interacção com os outros. Para mover‐se entre esse imenso arquivo de
informação que é a Internet, o utilizador utiliza de percursos pessoais advindos das
características intrínsecas ao hipertexto. “
LÉVY (2000) define o hipertexto como “um texto estruturado em rede (...)
constituído por nós (os elementos de informação, parágrafos, páginas, imagens,
sequências musicais, etc.) e por ligações entre esses nós, referências, notas,
apontadores, botões que sinalizam a passagem de um nó ao outro”.
O hipertexto possui características que permitem a exploração e induzem o
utilizador numa sucessão de processos associativos e argumentativos que o conduzirão à
elaboração de novas ferramentas cognitivas.
Para LÉVY (1994) se o livro impresso trouxe a “possibilidade de folhear, de
acesso não linear e selectivo ao texto, de segmentação do saber em módulos, de
ramificações múltiplas a uma infinidade de outros livros graças às notas de pé de página
e às bibliografias”, o hipertexto vai proceder alterações importantes nessa relação
reflectidas imediatamente no processo de aprendizagem, de apreensão e representação
de mundo. Este processo de aprendizagem, mais próximo do da vida real, afasta‐se do
“saber de cor'' e aproxima‐se da “memorização a longo prazo”. (LÉVY, 1994).
O hipertexto surgiu como um novo modo de organizar, controlar e aceder à
informação, de acordo com o modelo de funcionamento da mente humana, que
funciona mediante associação de ideias. O utilizador ao analisar o texto exibido no ecrã
do computador, ao contrário do que acontece num livro, pode percorrê‐lo de forma não
linear e aceder, quase instantaneamente, a outras partes do texto.
Em servidores WWW, os hipertextos além de relacionarem informações,
permitem a navegação entre vários servidores espalhados pela Internet, possibilitando o
acesso a uma enorme quantidade de dados.
O hipermédia resulta da junção das características do hipertexto com o
multimédia. A utilização do termo multimédia não é consensual. Esse termo é utilizado,
frequentemente, no sentido de “multi‐medias”, “multi‐suporte” ou ainda “pluri‐media”
(CHENET, 1992). Uma definição razoavelmente consensual relaciona o “multimedia”
com a utilização do computador para integrar e controlar uma variedade de meios
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(media), como o texto, vídeo, sons, gráficos, imagens, etc. O lema subjacente é “uma
imagem vale por mil palavras”, pelo que a informação deve ser tão visual quanto
possível. As características essenciais do multimédia são a interactividade e a
flexibilidade na escolha do caminho a percorrer.
O hipermédia é um documento que integra texto e imagens e que contém
ligações a outros documentos. O WWW é o sistema hipermédia mais conhecido na
actualidade.
Os sistemas hipertexto/hipermédia podem revelar‐se úteis na educação, porque
a liberdade, a interactividade e flexibilidade que é dada ao aluno apela para a sua
actividade e conduz a um maior controlo do próprio processo de aprendizagem, em
função do seu ritmo.
Neste trabalho elaborou‐se um sistema hipertexto/hipermédia, “+ QUÍMICA
DIGITAL”, onde se disponibilizaram os recursos digitais utilizados no nosso estudo
(www.recursoscfq7.ptdeveloper.net).

4. R OTEIROS DE EXPLORAÇÃO – ELOS DE LIGAÇÃO ENTRE O
SOFTWARE EDUCATIVO E A REALIDADE PEDAGÓGICA
Recordando o que se referiu na secção 2 do capítulo 1, os alunos que se
encontram actualmente a frequentar as escolas básicas e secundárias do século XXI são
frequentemente alcunhados por zap generation. A zap generation está habituada à
“acção”, isto é, a sua vida é um verdadeiro zapping – fazem zapping entre as dezenas
de canais de televisão de modo a assistirem ao seu programa favorito, trocam SMS
constantemente, saltam para o computador, onde acedem ao e‐mail , surfam na net
recolhendo dados para os trabalhos e comunicam em salas de chat. Programam o seu
tempo para as mais diversas actividades, algumas das quais simultâneas “clicando aqui
e ali sem parar”.
Quando estão perante uma peça de software educativo a sua atitude não é
diferente. Assim, é apresentado ao professor mais um desafio pedagógico – travar os
“cliques” sucessivos dos alunos perante os programas educativos. Além do papel que o
professor já tem, o de integrar em termos didácticos das TIC, adquire também a
responsabilidade sob a forma como os alunos exploram os programas educativos que
lhes são apresentados. É neste contexto que os roteiros de exploração se podem revelar
um instrumento muito valioso, senão mesmo indispensável, pois podem ser entendidos
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como uma ferramenta que enriquece e muito a aplicação pedagógica das TIC junto dos
alunos.
Os roteiros de exploração têm como principal objectivo estreitar a relação entre
as peças de software educativo e os objectivos de aprendizagem que se pretendem
desenvolver. Desta forma, deverão ser meios para fomentar no aluno o gosto pela
pesquisa, pela reflexão, pela participação activa na construção do conhecimento e
acima de tudo, pelo acto de aprender.
Estabelecidas as premissas que justificam a necessidade da existência de roteiros
de exploração, apresentam‐se, na tabela 2.34, um conjunto de características gerais
que estes roteiros devem ou podem ter (COSTA e PAIVA, 2003):
Tabela 2.34 - Características gerais dos roteiros de exploração

Características gerais dos roteiros de exploração
§

Conseguir o justo equilíbrio entre a liberdade construtivista e a mínima orientação;

§

Misturar “dicas” de natureza operacional com outras reflexivas;

§

Incluir, principalmente para alunos mais novos, print‐screens que ajudem na transição

software educativo – roteiro de exploração;
§

Encorajar a discussão;

§

Ter complexidade crescente;

§

Ser em papel ou em formato digital;

§

Ser flexíveis, adaptando‐se a vários perfis de alunos (ter várias perguntas opcionais e
instruções “de salto”, por exemplo);

§

Sugerir que os alunos acompanhem a exploração com registos pessoais, em papel ou no
computador.

A estas características já referidas devem adicionar‐se outras características,
também comuns à generalidade de materiais didácticos, como sendo:
§

A utilização de uma linguagem simples e adequada aos alunos,
tendo sempre presente o rigor científico;

§

A referência constante aos objectivos que regem o trabalho.

As características referidas denotam uma visível, embora aparente, contradição
entre o Comportamentalismo e o Construtivismo. Citando PAIVA, (2004) “mais uma vez,
cabe ao professor a tarefa difícil, mas desafiante, de conseguir a fusão feliz entre os
dois pólos, isto é, ele deve conseguir o justo equilíbrio entre correntes “tradicionais” e
correntes “modernas” de educação”.
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Pode então afirmar‐se que o “segredo” poderá estar em conseguir encontrar o
meio‐termo entre a liberdade construtivista e a mínima orientação, permitindo ao aluno
usufruir de forma enriquecedora das TIC, travando os “cliques” frenéticos e fomentando
uma exploração mais atenta dos recursos.
Sendo o professor um dos elementos fundamentais em todo este processo, é
fundamental que adopte algumas atitudes de referência (tabela 2.35) durante a
utilização dos roteiros de exploração pelos alunos (FERREIRA e PAIVA, 2005):
Tabela 2.35 - Atitudes do professor durante a utilização dos roteiros de exploração

O professor deverá…
§

Ser o menos interventivo possível, mas é bom que esteja presente e ajude os alunos no
que for desejável;

§

Estar atento a grupos menos activos, procedendo a algum estímulo ou questão que
impulsione o trabalho. Regra de ouro é não manipular o rato. Se existirem dificuldades
operacionais, manda a boa norma pedagógica que, no máximo, se coloque a mão em cima
da mão do aluno, sobre o rato (cada vez menos, porém, aparecem alunos com francos
problemas operacionais com o software);

§

“Vigiar” se há alunos a correr o programa rápido de mais (a bibliografia aponta para esta
atitude ser mais frequente nos rapazes do que nas raparigas);

§

Estar à vontade na “navegação no software” (é bom que o professor explore intensamente
a aplicação antes da interacção com os alunos) e poderá disponibilizar esta informação aos
alunos, se achar conveniente, no contexto da exploração do roteiro;

§

Tomar esta actividade como uma iniciativa a contemplar na avaliação, pois pode fomentar
a qualidade da aprendizagem.

Em jeito de remete, reforça‐se novamente a ideia de que a utilização do
computador nas aulas não é uma questão técnica, mas sim uma questão pedagógica: o
papel do professor consiste em ajudar, conduzir, dar o exemplo, incentivar, facilitar e
integrar aprendizagens assistidas e autónomas, recorrendo à diversidade de meios de
acesso à informação e ao conhecimento (DES, 1995).
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Os aspectos versados neste trabalho são algo ousados, no que concerne à
extensão dos assuntos e à produção de recursos digitais. Nesse sentido, privilegiando
aqueles

recursos,

não

fomos

deliberadamente

exaustivos

no

enquadramento

metodológico, pese embora a necessária contextualização dos objectivos e das
abordagens

efectuadas,

que

apresentaremos

ao

longo

deste

capítulo

(ver secções 3, 4 e 5).

1. F UNDAMENTAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO
Pretendeu‐se no âmbito do nosso curso de mestrado realizar uma investigação
que abarcasse o que para nós, enquanto professores, é fundamental para as nossas
aulas: melhorar e enriquecer a nossa prática lectiva. Os alunos merecem toda a nossa
disposição para lhes proporcionar um ensino interessante, desafiante e actualizado, que
aposta no seu sucesso.
Aprender não é o resultado do desenvolvimento, aprender é desenvolvimento.
A escola, enquanto estrutura educativa, não pode ficar indiferente à evolução
tecnológica que o mundo atravessa. Assim, deverá criar espaços para que os alunos
coloquem as suas próprias questões, façam a gestão das suas hipóteses e modelos e
testem a sua validade. Os recursos “+ Química Digital” (de que se falará em mais
pormenor no capítulo 4) poderão ter um papel importante para motivar os alunos para a
Ciência, usando ferramentas pelas quais a geração mais jovem se sente bastante
atraída.
Pretende‐se com esta investigação dar o nosso contributo para incentivar os
professores de Ciências Físico‐Químicas a utilizarem software educativo nas suas aulas e
promover o sucesso dos seus alunos.

2. IDENTIFICAÇÃO DO OBJECTO
No que diz respeito ao objecto do estudo, isto é, o ensino das Ciências Físico‐
Químicas, defendem‐se aqui a concepção e aplicação de um conjunto de recursos
digitais como uma alternativa válida e prática para o ensino desta Ciência.
Atenderam‐se a vários aspectos (que se descreverá detalhadamente nas secções
3, 4 e 5 do capítulo 4) inerentes à concepção dos recursos “+ Química Digital” e à sua
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utilização no espaço sala de aula e fora desta, de modo a perceber se proporciona uma
aprendizagem com sucesso nas Ciências Físico‐Químicas no 7º ano de escolaridade.

3. O BJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO
O objectivo central da investigação que se apresenta foi produzir e validar novos
recursos digitais capazes de constituir uma oferta com qualidade científica, pedagógica,
técnica e estética utilizáveis por professores e alunos na disciplina de Ciências Físico‐
Químicas, no âmbito do ensino e da aprendizagem do tema Terra em Transformação, no
3º ciclo do Ensino Básico.
De forma mais detalha, pode dizer‐se que os objectivos parcelares que
nortearam a nossa investigação foram os seguintes:

§

Fundamentar a pertinência da construção de recursos digitais,
como uma ferramenta educativa válida para o desenvolvimento de
actividades de aprendizagem nas aulas de Ciências Físico‐
Químicas;

§

Identificar diferentes aspectos a ter em conta quando se pretende
construir recursos digitais para o ensino desta Ciência;

§

Promover a literacia científica e digital, fornecendo um conjunto
de recursos científico‐pedagógicos, acompanhados de sugestões de
utilização e exploração;

§

Perceber se os recursos digitais desenvolvidos satisfazem as
funções para as quais foram concebidos;

§

Fazer a experiência de utilização dos recursos produzidos com
alunos do 7º ano de escolaridade e avaliar o seu impacto;

§

Recolher a opinião dos alunos sobre os recursos digitais
desenvolvidos e a sua utilização nas aulas de Ciências Físico‐
Químicas;

§

Incentivar os professores a usarem, de forma integrada e
enriquecedora, recursos digitais nas suas aulas;

§

Divulgar a Química e a cultura científica, contribuindo para o
crescimento em quantidade e qualidade dos recursos digitais
científico‐pedagógicos de Química em língua portuguesa
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disposição dos alunos, professores e demais intervenientes no
processo educativo.

De modo a atingir os objectivos referidos anteriormente, colocaram‐se as
seguintes hipóteses:
§

Será que a utilização dos recursos “+ Química Digital” leva os
alunos a aprender melhor Química?

§

Poderão os recursos “+ Química Digital” contribuir para que os
alunos gostem mais de Química?

Para permitir dar uma resposta às hipóteses apresentadas procedeu‐se a um
Estudo de Caso com uma abordagem essencialmente qualitativa. No futuro terá todo o
interesse proceder‐se também a uma investigação quantitativa tendo em conta as
hipóteses apresentadas. Contudo, considerou‐se que esta metodologia seria a mais
indicada para esta fase do estudo.
Veremos de seguida as principais características de uma investigação de cariz
qualitativo.

4. CARACTERÍSTICAS DA INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA EM
EDUCAÇÃO

Utiliza‐se a expressão “investigação qualitativa” como um termo genérico que
agrupa diversas estratégias de investigação que partilham determinadas características.
Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores
descritivos relativamente a pessoas, locais, e conversas. As questões a investigar não se
estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, são formuladas com o
objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto
natural.
As estratégias mais representativas da investigação qualitativa são a observação
participante e a entrevista em profundidade.
O investigador introduz‐se no mundo das pessoas que pretende estudar, tenta
conhecê‐las, dar‐se a conhecer e ganhar a sua confiança, elaborando um registo escrito
e sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. O material assim recolhido é
complementado com outro tipo de dados, como os obtidos através da realização de
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entrevistas (veremos na secção 6 deste capítulo as características dos instrumentos
usados na realização da investigação que integra este trabalho).
Tal como a definimos, a investigação qualitativa possui cinco características
essenciais (BOGDAN e BIKLEN 1994):
Tabela 3.1 - Características essenciais da investigação qualitativa

Características essenciais da investigação qualitativa
1. Na investigação qualitativa a fonte directa de dados é o ambiente natural, sendo o

investigador o instrumento principal – quer os dados sejam recolhidos sobre interacções
na sala de aula, utilizando equipamento vídeo (FLORIO, 1978; MEHAN, 1979), sobre
educação científica, recorrendo à entrevista (DENNY, 1978), ou ainda sobre a
desagregação, mediante observação participante (METZ, 1978), os investigadores
qualitativos assumem que o comportamento humano é significativamente influenciado pelo
contexto em que ocorre, deslocando‐se, sempre que possível, ao local de estudo.

2. A investigação qualitativa é descritiva – os dados recolhidos são em forma de palavras ou
imagens e não de números. Os resultados escritos da investigação contêm citações feitas com
base nos dados para ilustrar e substanciar a apresentação. A sua primeira preocupação é
descrever e só secundariamente analisar os dados.

3. Os investigadores qualitativos interessam‐se mais pelo processo do que simplesmente
pelos resultados ou produtos – este tipo de estudo foca‐se no modo como as definições (as
definições que os professores têm dos alunos, as definições que os alunos têm de si próprios e
dos outros) se formam.

4. Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva – não
recolhem dados ou provas com o objectivo de confirmar ou infirmar hipóteses construídas
previamente; ao invés disso, as abstracções são construídas à medida que os dados
particulares que foram recolhidos se vão agrupando. Os dados são analisados indutivamente,
como se se reunissem em conjunto todas as partes de um puzzle;

5. O significado é de importância vital na abordagem qualitativa – os investigadores
qualitativos em educação estão continuamente a questionar os sujeitos de investigação, com
o objectivo de perceber “aquilo que eles experimentam, o modo como eles interpretam as
suas experiências e o modo como eles próprios estruturam o mundo social em que vivem”
(PSATHAS, 1973). A preocupação reside essencialmente ao significado das coisas, ou seja, ao
“porquê” e ao “o quê”.
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Vejamos de seguida algumas concepções teóricas sobre o Estudo de Caso, nas
suas diferentes perspectivas: situações em que se aplica, objectivos a que se propõe,
tipos de estudos, metodologia de trabalho e problemas relacionados com a validade das
suas conclusões.

5. E STUDO DE CASO
O Estudo de Caso é uma metodologia de investigação científica de cariz
qualitativo. A crescente importância das metodologias qualitativas na investigação
cientifica, nomeadamente na área da Educação em Ciências, deve‐se, por um lado, a
uma certa desvalorização da investigação desenvolvida à luz do paradigma positivista,
e, por outro, à necessidade de desenvolver novas abordagens metodológicas que
permitam dar resposta a problemáticas emergentes.
A característica que melhor distingue esta metodologia é o facto de ser um plano
de investigação que se concentra no estudo pormenorizado e aprofundado, de uma
entidade bem definida – o “caso”, no seu contexto natural.
Um “caso” pode ser quase tudo: um indivíduo, um pequeno grupo, uma
organização, uma comunidade, um processo, um incidente ou acontecimento
imprevisto, etc. Obedecendo a uma perspectiva da pesquisa holística (sistémica, ampla,
integrada), o Estudo de Caso tem como objectivo compreender o “caso” no seu todo e
na sua unicidade.
Dada

a

sua

natureza

qualitativa,

são

compreensíveis

as

diferentes

conceptualizações que se encontram na literatura da especialidade. Vejamos apenas
alguns exemplos das definições fornecidas por alguns autores de referência:
§

“O Estudo de Caso é uma investigação empírica que investiga um
fenómeno no seu ambiente natural, quando as fronteiras entre o
fenómeno e o contexto não são bem definidas (...) em que múltiplas
fontes de evidência são usadas” (YIN, 1994).

§

“O Estudo de Caso é a exploração de um “sistema limitado”, no tempo e
em profundidade, através de uma recolha de dados profunda envolvendo
fontes múltiplas de informação ricas no contexto” (CRESWELL, 1994).

§

“É a estratégia de investigação mais adequada quando queremos saber o
“como” e o “porquê” de acontecimentos actuais sobre os quais o
investigador tem pouco ou nenhum controlo” (YIN, 1994).
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O Estudo de Caso é uma investigação empírica (YIN, 1994) que se baseia no

raciocínio indutivo (BRAVO, 1998; GOMEZ et al, 1996) que depende fortemente do
trabalho de campo (PUNCH, 1998) e que se baseia em fontes de dados múltiplas e
variadas (YIN, 1994).
O plano geral de um Estudo de Caso pode ser representado como um funil. Num
estudo qualitativo, o tipo adequado de perguntas nunca é muito específico.
O início do estudo é representado pela extremidade mais larga do funil: os
investigadores procuram locais ou pessoas que possam ser objecto do estudo ou fontes
de dados e, ao encontrar aquilo que pensam interessar‐lhes, organizam então uma
malha larga, tentando avaliar o interesse do terreno ou das fontes de dados para os seus
objectivos. Começam pela recolha de dados, revendo‐os e explorando‐os, e vão
tomando decisões acerca do objectivo do trabalho. De uma fase de exploração alargada
passam para uma área mais restrita de análise dos dados recolhidos (tabela 3.2).

Tabela 3.2 - Etapas de um Estudo de Caso

Etapas de um Estudo de Caso
§ Definir o problema da investigação (que pode nascer a partir da experiência do investigador,
de situações da sua vida prática, de questões sociais e/ou políticas ou até a partir da
revisão de literatura);
§ Recolher dados;
§ Analisar os dados;
§ Formular conclusões.

O Estudo de Caso pode ser igualmente uma modalidade de investigação mista.
Por vezes, e de forma a proporcionar uma melhor compreensão sobre o caso a estudar,
combinam‐se métodos quantitativos e qualitativos.

Objectivos do Estudo de Caso
Para YIN (1994) o Estudo de Caso pode ser conduzido para um dos três propósitos
básicos: explorar, descrever e explicar. BOGDAN e BILKEN (1994) sublinham a
importância do enfoque na análise dos processos em vez dos resultados. Numa tentativa
de síntese GOMEZ, FLORES e JIMENEZ (1996) concluem que, bem vistas as coisas, os
objectivos que orientam um Estudo de Caso podem ser em tudo coincidentes com os da
investigação educativa em geral: “explorar, descrever, explicar, avaliar e/ou
transformar”
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T ipos de Estudo de Caso
Existem várias propostas de tipificação dos Estudos de Caso. Vamos apenas expor
o da autoria de STAKE (1995), referência clássica na literatura da especialidade, que faz
alusão a três tipos de Estudo de Caso:

1. Estudo de Caso intrínseco – quando o investigador pretende uma melhor
compreensão de um caso particular que contém em si mesmo o interesse da
investigação;
2. Estudo de Caso instrumental – quando um caso é examinado para fornecer
introspecção sobre um assunto, para refinar uma teoria, para proporcionar
conhecimento sobre algo que não é exclusivamente o caso em si; o estudo do
caso

funciona

como

um

instrumento

para

compreender

outro(s)

fenómeno(s);
3. Estudo de Caso colectivo – quando o caso instrumental se estende a vários
casos, para possibilitar, pela comparação, conhecimento mais profundo sobre
o fenómeno, população ou condição.

Preparação e condução do Estudo de Caso
Na preparação do estudo deve‐se ter em conta os seguintes aspectos
(YIN, 1994):
§

O know‐how e capacidades do investigador;

§

O seu treino;

§

A preparação para a realização do Estudo de Caso;

§

O desenvolvimento de um protocolo e a condução de um estudo piloto.

Para a condução do Estudo de Caso, é de sublinhar a importância das fontes de
recolha dos dados: análise documental, as entrevistas, a observação e os artefactos
físicos.
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Credibilidade do método
Em qualquer tipo de investigação científica, é necessário definir critérios para
aferir a sua credibilidade. A credibilidade é um conceito genérico, mas encerra em si os
três critérios “clássicos” de aferição da qualidade de um trabalho de investigação, que
também devem ser satisfeitos no Estudo de Caso.
São eles:
1. A validade interna – estabelece o relacionamento causal que explica que
determinadas condições levam a outras situações. A coerência interna entre
as proposições iniciais, desenvolvimento e resultados encontrados deve ser
testada. Na validade interna está em causa a legitimidade das conclusões
(BRUYNE et al, 1991).
2. A validade externa – estabelece o domínio sobre o qual as descobertas
podem ser generalizadas. A coerência entre os resultados do estudo e os
resultados de outras investigações semelhantes deve ser testada. Está em
causa a generalização das conclusões (BRUYNE et al, 1991).
3. A fiabilidade que está directamente relacionada com a possibilidade de
replicabilidade do processo de recolha e análise de dados;

A utilização da metodologia de Estudo de Caso permite que o investigador
observe, entenda, analise e descreva uma determinada situação real, adquirindo
conhecimento e experiência que podem ser úteis na tomada de decisão frente a outras
situações.
É um método de investigação no qual o investigador tem um grande
envolvimento nas suas diferentes etapas, desde a recolha de informações até à
formulação de conclusões.

6. INSTRUMENTOS USADOS NA INVESTIGAÇÃO

6.1. Notas de campo
O investigador registará ideias, estratégias, reflexões e palpites, bem como os
padrões que vão emergindo no decorrer da sua observação. Isto são as notas de campo:
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o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiência e pensa no decurso da
recolha, assim como a reflexão sobre os dados de um estudo qualitativo.
As notas de campo são fundamentais para a observação participante, e
constituem em si um suplemento importante a outros métodos de recolha de dados.
Tal como a definição apresentada sugere, as notas de campo consistem em dois
tipos de materiais:
§

A parte descritiva das notas de campo – em que a preocupação é a de
captar uma imagem por palavras, do local, de pessoas, de acções e
conversas observadas, etc. Esta é a parte mais extensa, representa o
melhor esforço do investigador para registar objectivamente os detalhes
do que ocorreu no campo. Consciente de que qualquer descrição até um
certo grau representa escolhas e juízos ‐ decisões acerca do que anotar,
sobre a utilização exacta de palavras ‐

o investigador qualitativo em

educação procura ser preciso dentro destes limites. Sabendo que o meio
nunca pode ser completamente capturado, o investigador procura
transmitir o máximo possível para o papel, dentro dos parâmetros dos
objectivos do projecto.

§

A parte reflexiva das notas de campo – juntamente com o material
descrito, as notas de campo incluem frases e parágrafos que reflectem
um relato mais pessoal por parte do investigador. A ênfase é colocada na
especulação, sentimentos, problemas, ideias, palpites, impressões e
preconceitos. Também se inclui aqui o material em que o investigador faz
planos para investigação futura bem como classificações e correcções dos
erros e incompreensões das suas notas de campo. Espera‐se que o
investigador

deixe

sair

tudo:

confesse

os

seus

erros,

as

suas

inadequações, aos seus preconceitos, os seus gostos e aversões. Especule
acerca daquilo que pensa que está a aprender, aquilo que vai fazer a
seguir, e qual será o resultado do estudo que está a empreender. O
objectivo de toda esta reflexão é melhorar as notas registadas. A parte
reflexiva das notas de campo insiste que a investigação, como todo o
comportamento humano, é um processo subjectivo.
Na secção 2.3 do capítulo 5 encontram‐se algumas notas de campo que traduzem
observações efectuadas no decorrer do estudo realizado.
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6.2. Entrevista
A entrevista é uma forma de comunicação entre duas pessoas iniciada pelo
entrevistador, com o objectivo específico de obter informação relevante. Esta
metodologia de investigação permite descobrir as causas de algumas dificuldades,
determinar pontos de vista, valores, preferências e crenças. Pode ser usada para testar
hipóteses existentes ou para sugerir novas hipóteses e constitui o principal meio ou
procedimento para a recolha de dados e de informações na pesquisa qualitativa.

Vantagens da entrevista como metodologia de investigação
A entrevista como metodologia de investigação apresenta algumas vantagens
relativamente a outras formas de investigação (tabela 3.3).
Tabela 3.3 - Vantagens da entrevista como metodologia de investigação

Vantagens da entrevista
§

Possibilita uma relação interactiva entre o entrevistador e o entrevistado, criando uma
atmosfera

de

influência

recíproca

entre

quem

pergunta

e

quem

responde

(LUDKE e ANDRÉ, 1986);
§

Permite captar, de forma imediata, a informação desejada e efectuar correcções,
esclarecimentos de questões ou dúvidas e adaptações em tempo útil;

§

Apresenta uma vasta aplicabilidade, podendo ser utilizada com qualquer pessoa e sobre
qualquer assunto;

§

É possível registar observações sobre o comportamento e sobre as atitudes do entrevistado
no decorrer da entrevista;

§

A entrevista não é apenas um método de recolha de dados, mas também um processo de
ensino‐aprendizagem para os alunos, de modo mais ao menos consciente, pois poderá
constituir

uma

forma

de

compreender

melhor

uma

dada

situação

(ALTRICHETER et al, 1993).

Limitações da entrevista como metodologia de investigação
No entanto, tal como qualquer outra metodologia de investigação, a entrevista
também apresenta algumas limitações (tabela 3.4).

+ QUÍMICA DIGIT AL

145

CAPÍTULO 3 – O BJECTIVOS E METODOLOGIAS DA INVESTIGAÇÃO

Tabela 3.4 - Limitações da entrevista como metodologia de investigação

Limitações da entrevista
§

A interacção directa com entrevistado conduz a alguma subjectividade e parcialidade por
parte do entrevistador (Cohen e Manion, 1994);

§

As eventuais ideias pré‐concebidas do entrevistador podem condicionar a análise dos
resultados da entrevista;

§

É restrita a pequenos universos;

§

É dispendiosa em termos de tempo (Ludke e André, 1986);

§

O entrevistado, dependendo do grau de liberdade concedido pelo entrevistador, pode
distorcer as respostas exagerando ou salientando aspectos menos importantes ou omitindo
factos;

§

É uma metodologia que depende em grande parte das qualidades e habilidades do
entrevistador.

T ipos de entrevistas
De acordo com as múltiplas situações em que podem ocorrer, as entrevistas
assumem diversos formatos de modo a adequar‐se convenientemente às contingências
do ambiente e aos objectivos que o investigador se propõe atingir. Assim, em função do
grau de sistematização, as entrevistas podem ser de três tipos (tabela 3.5):
Tabela 3.5 - Tipos de entrevistas

Tipos de entrevistas
§

Os

conteúdos

e

os

procedimentos

são

organizados

com

Estruturadas

antecedência, isto é, desenvolve‐se a partir de um conjunto fixo e
estruturado de perguntas precisas cuja ordem e redacção
permanece a mesma para todos os entrevistados. Apresentam
perguntas pré‐formuladas com respostas fechadas como se de um
questionário falado se tratasse. A entrevista estruturada apresenta,
contudo, algumas limitações, tais como a não abordagem de
conceitos relevantes não previstos pelo entrevistador e uma fraca
compreensão do conhecimento processual do entrevistado.
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Tipos de entrevistas
§

Este tipo de entrevista fornece uma compreensão geral do problema,

Não estruturadas

auxilia na identificação de conceitos e objectivos e fornece as
condições necessárias para compreender os métodos adequados à
resolução de determinados problemas. Contudo, as informações que
se obtêm são, na sua maioria, fragmentadas e pobres em detalhes.
Baseiam‐se na conversação do dia‐a‐dia, sem perguntas directas e
sempre que a oportunidade aparece o entrevistador investiga um
determinado tema de interesse, para extrair factos e opiniões.
§

Apresentam perguntas previamente formuladas, suficientemente
abertas e cuja ordem poderia, eventualmente, ser alterada de

Semi‐estruturadas

acordo com a sequência da entrevista, nomeadamente tendo em
conta as respostas dos entrevistados. Assim, o entrevistador vai
seguindo as respostas dos entrevistados, podendo surgir aspectos não
considerados à partida. O entrevistador pode também clarificar o
sentido das respostas dadas pelo entrevistado ou colocar questões
não consideradas previamente. Os objectivos da entrevista estão
sempre presentes, pelo que, no caso da totalidade dos conteúdos
não surgirem naturalmente durante a mesma, o entrevistador poderá
colocar questões no sentido de estes serem abordados.

A escolha do tipo de entrevista depende da questão de investigação. Contudo,
atendendo ao exposto na tabela 3.5, é compreensível o crescente uso das entrevistas
semi‐estruturadas como ferramenta de recolha de dados em investigação em educação,
já que combina algumas das principais vantagens das entrevistas estruturadas e das
entrevistas não estruturadas.
Também neste trabalho se utilizou a entrevista semi‐estruturada. Considerou‐se
que desta forma é possível avaliar o impacto do conjunto de recursos digitais
desenvolvidos – “+ Química Digital”. Pretendeu‐se recolher opiniões, perceber se os
alunos se sentem mais motivados para o estudo da Química, gostando mais desta
Ciência e aprendendo melhor, assim como, obter sugestões de reformulação do
conjunto de recursos digitais desenvolvidos.
O pressuposto fundamental da aplicação da entrevista no ensino, é de que o acto
de ensinar comporta e reivindica tanto um processo de diálogo quanto um processo de
investigação e pesquisa. Isto é, o ambiente da sala de aula e os conteúdos
programáticos da disciplina fornecem as pistas necessárias para o desenvolvimento de
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um processo mínimo de ordenação, sistematização, reflexão, captação, crítica,
discussão e conclusão por parte do aluno, o qual pode ser operacionalizado e
estabelecido na direcção da realização da entrevista (ALTRICHETER et al ,1993).
Na entrevista, o investigador é necessariamente envolvido na vida dos alunos
visto que os seus procedimentos de investigação se baseiam em conversar, ouvir e
permitir a sua expressão livre. Tais procedimentos acabam por resultar num certo clima
de informalidade e o simples facto dos alunos poderem falar livremente a respeito de
um tema sem que lhes tenham sido impostas questões fechadas, colabora para diminuir
o distanciamento entre o investigador e o investigado e influencia positivamente na
obtenção de informação. Contudo, esta proximidade exige que o investigador tenha
sempre presente o sentido inicial da pesquisa para que consiga conduzir os encontros
com os entrevistados no sentido dos objectivos da entrevista.

Entrevista – planeamento, realização e análise de dados
Como qualquer outra etapa de uma investigação, a entrevista exige um
planeamento cuidadoso, do qual devem constar a definição de objectivos, a construção
de um guião e a escolha dos entrevistados.
O planeamento de uma entrevista deve iniciar‐se com a definição clara dos
objectivos de pesquisa, ou seja, com o esboço da base teórica do estudo. De seguida,
partindo dos objectivos gerais da pesquisa, devem enumeram‐se objectivos mais
detalhados e específicos. Esta etapa reveste‐se de elevada importância, uma vez que
apenas uma formulação cuidadosa dos objectivos poderá produzir o tipo adequado de
dados necessários para uma resposta satisfatória à pergunta de partida.
Após esta etapa deve seguir‐se a planificação da entrevista propriamente dita,
ao longo da qual se formulam as questões que constituirão o corpo da entrevista.
As questões formuladas devem expressar, de uma forma clara e adequada, aquilo
que o investigador pretende averiguar, sendo aconselhável dedicar alguma atenção ao
formato das questões e ao modo de resposta. A selecção do formato das questões
depende de diversos factores, tais como: o objectivo da entrevista; a natureza do
conteúdo; o nível de especificidade ou de profundidade pretendido; o tipo de
informação que o entrevistador espera obter; a necessidade de a sua reflexão ser ou
não estruturada; a avaliação do nível de motivação; a extensão do conhecimento
profundo da situação do entrevistado, por parte do entrevistador; entre outros.
Saliente‐se ainda que o guião preparado para a entrevista pode incluir diferentes
formatos de questões e diferentes modos de resposta.
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A etapa seguinte da preparação de uma entrevista, após a escolha dos
entrevistados, deve consistir na sua realização propriamente dita.
Uma vez realizada a entrevista, é sempre útil para o entrevistador registar as
observações sobre o comportamento verbal e não verbal do entrevistado, bem como o
ambiente em que a mesma decorreu. Tal registo permitirá levantar hipóteses mais
seguras sobre a autenticidade das respostas obtidas e sobre o grau de liberdade com
que estas foram dadas.
Posteriormente, o entrevistador deve analisar os dados obtidos na entrevista com
o intuito de os interpretar.
A título de síntese, pode afirmar‐se que para o correcto emprego desta
metodologia de investigação é necessário que o investigador tenha em conta três
momentos: antes, durante e depois da entrevista.

Credibilidade da entrevista
A análise de dados subjectivos como os da entrevista é muitas vezes percebida
como problemática, trabalhosa e o investigador deve estar atento, a ponto de poder
criticar a possibilidade de parcialidade que pode comprometer a validade do estudo.
Qualquer que seja o tipo de pesquisa e sua dimensão, as conclusões e generalizações
que dela se podem extrair estão sempre condicionadas em termos de validade, quer
interna quer externa (COHEN e MANION, 1994).
Neste estudo a validade interna está relacionada com o facto de se averiguar se
os resultados obtidos são atribuíveis ao efeito da utilização do conjunto de recursos
digitais desenvolvidos.
A forma de aumentar a validade externa do estudo na entrevista é diminuindo as
fontes de subjectividade e parcialidade. As principais fontes são: as características do
entrevistador e do entrevistado; o conteúdo das questões; as atitudes e opiniões do
entrevistado; a tendência do entrevistador procurar respostas que vão ao encontro das
suas noções pré‐concebidas e a incompreensão por parte do entrevistador pelo o que é
respondido e por parte do entrevistado em relação ao que é questionado.
No anexo I encontram‐se o guião da entrevista utilizada no estudo e a transcrição
das

entrevistas

realizadas,

que,

por

sua

vez,

estão

disponíveis

em

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam.
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6.3. Questionário
Embora nem todos os projectos de pesquisa utilizem o questionário como
instrumento de recolha e avaliação de dados, este é muito importante na pesquisa
científica, especialmente nas Ciências da Educação.
Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher informações
baseando‐se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da população em
estudo. Para tal, coloca‐se uma série de questões que abrangem um tema de interesse
para os investigadores, não havendo interacção directa entre estes e os inquiridos.
A importância dos questionários passa também pela facilidade com que se
interroga um elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto.
Estes podem ser de natureza social, económica, familiar, profissional, relativos
às suas opiniões, à atitude em relação a opções ou a questões humanas e sociais, às suas
expectativas, ao seu nível de conhecimentos ou de consciência de um acontecimento ou
de um problema, etc.
Não existe um método‐padrão para se formular um questionário. Porém, existem
algumas recomendações, bem como factores a ter em conta relativamente a essa
importante tarefa num processo de pesquisa.
Tentaremos seguidamente discutir a construção de um questionário destacando
as tarefas e cuidados a serem tomados, dentro de uma sequência lógica, de modo a que
este instrumento tenha eficácia para a finalidade a que se destina.

Construção das questões
Sempre que um investigador elabora e administra um inquérito por questionário,
e não esquecendo a interacção indirecta que existe entre ele e os inquiridos, verifica‐se
que a linguagem e o tom das questões que constituem esse mesmo questionário, são de
elevada importância.
Assim, é necessário ser cuidadoso na forma como se formula as questões, bem
como na apresentação do questionário.
Na elaboração de um questionário é importante, antes de mais, ter em conta as
habilitações do público‐alvo a quem ele vai ser administrado. É de salientar que o
conjunto de questões deve ser muito bem organizado e conter uma forma lógica para o
inquirido, evitando formatos demasiado confusos e complexos, ou ainda questões
demasiado longas.
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Deve, o investigador, ter o cuidado de não utilizar questões ambíguas que
possam, por isso, ter mais do que um significado, que por sua vez, levem a ter
diferentes interpretações. Não deve incluir duas questões numa só (double‐barrelled

questions), pois pode levar a respostas induzidas ou nem sempre relevantes, além de
não ser possível determinar qual das “questões” foi respondida, aquando o tratamento
da informação.
O investigador deve ainda evitar questões baseadas em pressuposições, pois
parte‐se do princípio que o inquirido encaixa numa determinada categoria e procura
informação baseada nesse pressuposto.
As questões devem ser reduzidas e adequadas à pesquisa em questão. Assim, elas
devem ser desenvolvidas tendo em conta três princípios básicos:
§

Princípios da clareza – as questões devem ser claras, concisas e unívocas;

§

Princípio da coerência – as questões devem corresponder à intenção da
própria pergunta;

§

Princípio da neutralidade – as questões não devem induzir uma dada
resposta mas sim libertar o inquirido do referencial de juízos de valor ou
do preconceito do próprio autor.

T ipos de questões
Existem dois tipos de questões:

§

As questões de resposta aberta – permitem ao inquirido construir a
resposta com as suas próprias palavras, permitindo deste modo a
liberdade de expressão;

§

As questões de resposta fechada – são aquelas nas quais o inquirido
apenas selecciona a opção (de entre as apresentadas), que mais se
adequa à sua opinião.

Também é usual aparecerem questões dos dois tipos no mesmo questionário,
sendo este considerado misto. Na tabela 3.6 podem encontrar‐se algumas vantagens e
desvantagens de cada um dos tipos de questões.
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Tabela 3.6 - Vantagens e desvantagens dos diferentes tipos de questões.

Tipos de
questões

Vantagens

Desvantagens

§ Preza o pensamento livre e a
originalidade;
§ Surgem respostas mais
variadas;

as respostas;

§ Respostas mais

Resposta aberta

§ Dificuldade em organizar e categorizar

representativas e fiéis da
opinião do inquirido;
§ O inquirido concentra‐se mais
sobre a questão;

§ Requer mais tempo para responder às
questões;
§ Muitas vezes a caligrafia é ilegível;
§ Em caso de baixo nível de instrução dos
inquiridos, as respostas podem não

§ Vantajoso para o
investigador, pois permite‐lhe

representar a opinião real do próprio.

recolher variada informação
sobre o tema em questão.

§ Rapidez e facilidade de
resposta;
Resposta fechada

§ Maior uniformidade, rapidez e
simplificação na análise das

§ Dificuldade em elaborar as respostas
possíveis a uma determinada questão;
§ Não estimula a originalidade e a
variedade de resposta;
§ Não preza uma elevada concentração do

respostas;
§ Facilita a categorização das

inquirido sobre o assunto em questão;

respostas para posterior análise;

§ O inquirido pode optar por uma resposta

§ Permite contextualizar melhor a

que se aproxima mais da sua opinião não
sendo esta uma representação fiel da

questão

realidade.

T ipos de questionários
A

aplicação

de

um

questionário

permite

recolher

uma

amostra

dos

conhecimentos, atitudes, valores e comportamentos. Deste modo é importante ter em
conta o que se quer e como se vai avaliar, devendo haver rigor na selecção do tipo de
questionário a aplicar de modo a aumentar a credibilidade do mesmo.
Existem três tipos de questionários:
§

Questionário do tipo aberto – é aquele que utiliza questões de resposta
aberta. Este tipo de questionário proporciona respostas de maior
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profundidade, ou seja dá ao sujeito uma maior liberdade de resposta,
podendo esta ser redigida pelo próprio. No entanto a interpretação e o
resumo deste tipo de questionário é mais difícil dado que se pode obter
um variado tipo de respostas, dependendo da pessoa que responde ao
questionário.
§

Questionário do tipo fechado – tem na sua construção questões de
resposta fechada, permitindo obter respostas que possibilitam a
comparação com outros instrumentos de recolha de dados. Este tipo de
questionário facilita o tratamento e análise da informação, exigindo
menos tempo. Por outro lado a aplicação deste tipo de questionários
pode não ser vantajoso, pois facilita a resposta para um sujeito que não
saberia ou que poderia ter dificuldade acrescida em responder a uma
determinada questão. Os questionários fechados são bastante objectivos
e requerem um menor esforço por parte dos sujeitos aos quais é aplicado.

§

Questionário do tipo misto – tal como o nome indica são questionários
que apresentam questões de diferentes tipos: resposta aberta e resposta
fechada.

Escala
Quando se aplica um questionário pretende‐se medir aspectos como atitudes ou
opiniões do público‐alvo, e tal só é possível com a utilização de escalas.
As escalas que se utilizam podem ser de quatro tipos, como indicado na tabela 3.7:

Tabela 3.7 - Tipos de escalas usadas em questionários

Tipos de escalas

Escala de Likert

§ Apresenta uma série de cinco proposições, das quais o inquirido deve seleccionar
uma, podendo estas ser: concorda totalmente, concorda, sem opinião, discorda,
discorda totalmente. É efectuada uma cotação das respostas que varia de modo
consecutivo: +2, +1, 0, ‐1, ‐2 ou utilizando pontuações de 1 a 5. É necessário ter
em atenção quando a proposição é negativa. Nestes casos a pontuação atribuída
deverá ser invertida.
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Tipos de escalas

Escala
Numérica

VAS (Visual Analogue
Scales)

§ É um tipo de escala que advém da escala de Likert apresentando os mesmos
objectivos mas um formato diferente. Este tipo de escala baseia‐se numa linha
horizontal com 10 cm de comprimento apresentando nas extremidades duas
proposições contrárias:
Útil

Inútil

O inquirido deve responder à questão assinalando na linha a posição que
corresponde à sua opinião.

§ A Escala Numérica deriva da escala anterior na qual a linha se apresenta dividida
em intervalos regulares.
§ Apresenta um conjunto de respostas que estão hierarquizadas. Deste modo se um
inquirido concordar com uma das opções está a concordar com todas as que se

Escala Guttman

encontram numa posição inferior na escala. Se o inquirido concordar com uma
opção mas não concordar com as anteriores, tal significará que a escala está mal
construída. A cada item é atribuído cotação que se inicia em zero caso não seja
escolhida nenhuma opção, um se for escolhida a primeira opção, dois se for
escolhida a segunda opção e assim sucessivamente. Este tipo de escala apresenta
diferenças relativamente às anteriores, pois pretende fazer uma apreciação
quantitativa relativamente à atitude do inquirido; as restantes escalas medem o
grau de concordância ou discordância relativamente às proposições de opinião.

Preparação do questionário
O investigador deve ter em consideração, e como ponto de partida, o tema em
estudo, o qual deve ser apresentado de uma forma clara e simplista, assim como a
disposição gráfica do questionário, qualidade e cor do papel, que devem ser, também
eles, adequados ao público‐alvo.
Deve ainda, o investigador, reduzir o número de folhas constituintes do
questionário, tanto quanto possível, uma vez que este facto pode, eventualmente,
provocar algum tipo de reacção prévia negativa por parte do inquirido.
Antes de administrar o questionário, o investigador deve proceder a uma revisão
gráfica pormenorizada daquele, de modo a evitar erros ortográficos, gramaticais ou de
sintaxe, que tanto pode provocar erros ou induções nas respostas dos inquiridos, como
pode fazer baixar a credibilidade do questionário por parte destes.
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Vantagens e desvantagens de um inquérito por questionário
A escolha do questionário como instrumento de inquisição a um determinado
número de pessoas apresenta vantagens e desvantagens relativas à sua aplicação.
Na 3.8 apresentam‐se algumas dessas vantagens:

tabela 3.8 - Vantagens do questionário como metodologia de investigação

Vantagens do questionário
§

A aplicação de um inquérito por questionário possibilita uma maior sistematização dos
resultados fornecidos;

§

Permite uma maior facilidade de análise, bem como, reduz o tempo que é necessário
despender para recolher e analisar os dados;

§

Este método de inquirir apresenta ainda vantagens relacionadas com o custo, sendo este
menor.

Se por um lado a aplicação de questionários é vantajosa, esta aplicação
apresenta também desvantagens. Na 3.9 apresentam‐se algumas dessas desvantagens:
tabela 3.9 - Desvantagens do questionário como metodologia de investigação

Desvantagens do questionário
§

Ao nível da dificuldade de concepção, pois é necessário ter em conta vários parâmetros
tais como: a quem se vai aplicar, o tipo de questões a incluir, o tipo de respostas que se
pretende e o tema abordado;

§

Os questionários fornecem respostas escritas a questões previamente fornecidas e como tal
existe uma elevada taxa de não‐respostas. Esta dependerá da clareza das perguntas,
natureza das pesquisas e das habilitações literárias dos inquiridos. Relativamente à
natureza da pesquisa verifica‐se que se aquela não for de utilidade para o indivíduo, a taxa
de não–resposta aumentará.

Na sequência do estudo realizado construiu‐se um questionário do tipo misto,
com questões de resposta aberta e resposta fechada, usando a escala de Likert.
Pretende‐se aplicar este questionário num projecto futuro envolvendo alguns
professores de Ciências Físico‐Químicas. (No capítulo 8 apresenta‐se em mais pormenor
os objectivos desse projecto).
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C APÍTULO 4

CONCEPÇÃO DOS RECURSOS “ + QUÍMICA DIGITAL ”
1. Algumas considerações iniciais
2. A escolha do conteúdo programático
3. Planificação e concepção dos recursos “ + Química Digital”
3.1. Planificação dos recursos ”+ Química Digital”
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1. A LGUMAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Os recursos digitais produzidos no âmbito desta dissertação integram um manual
multimédia de Ciências Físico‐Químicas produzido no ano lectivo de 2005/2006
(FIOLHAIS et al. 2006).
No que respeita à produção de software educativo, vários podem ser os caminhos
e os conselhos que podem ser seguidos. Nesta perspectiva COSTA (2004), deixa‐nos três
recomendações:
§

A concepção e realização de um software multimédia de carácter
educativo deve ser ancorada em princípios sólidos sobre o processo de
aprendizagem;

§

A produção de software educativo deve privilegiar a construção de
recursos e materiais que favoreçam o pensamento crítico e a actividade
cognitiva de nível superior;

§

A produção de software deve ter em especial atenção a realização de
recursos em Língua Portuguesa, nas áreas e níveis disciplinares mais
deficitários e que vão ao encontro dos interesses e motivações específicos
dos jovens a quem se destinam.

2. A ESCOLHA DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Com a publicação do Decreto‐Lei n.º 06/2001, de 18 de Janeiro, entrou em vigor
a Reorganização Curricular do Ensino Básico, que procura, em conformidade com a Lei
de Bases do Sistema Educativo, contribuir para a articulação entre os 1°, 2° e 3° ciclos
do Ensino Básico. O Decreto‐Lei n.º 6/2001 introduziu alterações no desenho curricular
da disciplina de Ciências Físico‐Químicas, que conjuntamente com as Ciências Naturais
formam a área das Ciências Físicas e Naturais, com uma carga horária global de 6,5
blocos de 90 minutos. A distribuição dos blocos entre as duas disciplinas e entre os três
anos (7°, 8° e 9° anos) é flexível e pode ser decidido pela escola.
As Orientações Curriculares para as Ciências Físicas e Naturais no 3° ciclo
apontam para um ensino dos conteúdos numa perspectiva não por anos mas sim por
ciclo, de forma a dotar os alunos com um conjunto de competências essenciais que eles
devem adquirir até ao final deste ciclo com o estudo de quatro temas organizadores
(figura 4.1):
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§

Terra no espaço;

§

Terra em transformação;

§

Sustentabilidade da Terra;

§

Viver melhor na Terra.

Figura 4.1 - Esquema organizador dos quatro temas a abordar na área das Ciências Físicas e
Naturais no Ensino Básico
Fonte: Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais

O tema organizador – Terra em transformação – foi o tema que serviu de base à
produção dos recursos “+ Química Digital”.
De acordo com o Currículo Nacional do Ensino Básico – Competências Essenciais
com este tema organizador “(…) pretende‐se que os alunos adquiram conhecimentos
relacionados com os elementos constituintes da Terra e com os fenómenos que nela
ocorrem”. No âmbito deste tema é essencial que as experiências de aprendizagem
possibilitem aos alunos do 3.º ciclo o desenvolvimento das seguintes competências:
§

Reconhecimento de que na Terra ocorrem transformações de materiais
por acção física, química, biológica e geológica, indispensáveis para a
manutenção da vida na Terra;

§

Classificação dos materiais existentes na Terra, utilizando critérios
diversificados;

+ QUÍMICA DIGIT AL

158

CAPÍTULO 4 – CONCEPÇÃO DOS RECURSOS “+ Q UÍMICA DIGITAL ”

§

Compreensão de que, apesar da diversidade de materiais e de seres
vivos, existem unidades estruturais;

§

Utilização de símbolos e de modelos na representação de estruturas,
sistemas e suas transformações;

§

Explicação de alguns fenómenos biológicos e geológicos, atendendo a
processos físicos e químicos;

§

Apresentação de explicações científicas que vão para além dos dados,
não emergindo simplesmente a partir deles, mas envolvendo pensamento
criativo;

§

Identificação

de

modelos

subjacentes

a

explicações

científicas

correspondendo ao que pensamos que pode estar a acontecer no nível
não observado directamente.
A escolha do tema Terra em transformação deveu‐se ao facto de este ser o tema
que introduz o estudo da Química no Ensino Básico.
Dado que as hipóteses que se colocaram no inicio do estudo foram (recordar
secção 3 do capítulo 3):
§

Será que a utilização dos recursos “+ Química Digital” leva os alunos a
aprender melhor Química?

§

Poderão os recursos “+ Química Digital” contribuir para que os alunos
gostem mais de Química?

Pretendeu‐se criar um conjunto de recursos digitais com intuito de tornar este
primeiro contacto dos alunos com a Química uma experiência enriquecedora e
motivante. Contribuir para o desenvolvimento do gosto por esta Ciência, assim como,
proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem que lhes permitam aprender
mais, aprender melhor e de forma mais significativa, foi também a nossa intenção.
O tema Terra em transformação dedica‐se essencialmente ao estudo dos

Materiais. Nas Orientações Curriculares para as Ciências Físico‐Químicas pode ler‐se:
“(…) Pretende‐se que os alunos compreendam que na Terra existem diferentes
materiais, com propriedades distintas e usos diversificados. (…) É importante discutir
que materiais que já foram usados na sua forma natural – como é o caso da água – hoje
em dia frequentemente têm de ser sujeitos a processos físicos e químicos de
tratamento, para garantir graus de pureza ou potabilidade adequada aos seus usos. (…)
No mundo à nossa volta ocorrem transformações – físicas e químicas – que é importante
que os alunos distingam”.
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Não sendo esse o objectivo fundamental que norteia a nossa investigação, o
desenvolvimento dos recursos “+ Química Digital” poderá também proporcionar aos
alunos o abandono de concepções alternativas associadas à temática Materiais,
nomeadamente: temperatura, dissolução, transformações físicas e químicas e mudanças
de fase (recordar secção 2 do capítulo 2).

Para o estudo da maioria dos conteúdos das Ciências Físicas e Naturais é exigido
aos alunos alguma capacidade de abstracção. A abstracção é um nível cognitivo que
exige um maior cuidado porque pode levantar dúvidas e angústias aos professores que
querem obter o sucesso com os seus alunos. Para os ajudar nesta tarefa, os professores
têm ao seu dispor as TIC, em geral, e os recursos digitais em particular.

3. PLANIFICAÇÃO E CONCEPÇÃO DOS RECURSOS ”+ Q UÍMICA
DIGITAL ”
"A melhor aprendizagem é a que se compreende e dá prazer".
(PAPERT)

As potencialidades educativas do computador no ensino estão bem determinadas
e envolvem diversas dimensões. No entanto, o software disponível é, na maioria dos
casos, muito deficiente e limitado embora se tenham registado alguns progressos.
Uma das tendências recentes do desenvolvimento do software educativo é a criação de
micromundos de aprendizagem que oferecem perspectivas aliciantes para desenvolver
competências cognitivas. Para PAPERT (1997) o software deve favorecer reacções
rápidas, em detrimento do raciocínio, deve permitir a quem aprende encarregar‐se das
suas próprias explorações, construções e criações; deve procurar‐se software que
permita que os raciocínios mais complexos e a aprendizagem de factos possam ser
treinados e reforçados durante a construção do mundo simulado.
Os professores, e outros técnicos de educação, podem ser os principais
facilitadores da integração dos recursos digitais na educação formal. Para que tal
aconteça, torna‐se necessário dar‐lhe conhecimento e se possível envolvê‐los no ciclo

de vida dos recursos digitais, desde a concepção à produção de materiais de apoio aos
referidos recursos. Nas secções seguintes deste capítulo (3.1 e 3.2) apresenta‐se a
planificação e as várias etapas pelas quais passou a concepção dos recursos “+ Química
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Digital”. Mais adiante (secção 3.2 do capítulo 5) aborda‐se a produção de materiais de
apoio aos recursos produzidos.

3.1. Planificação dos recursos ”+ Química Digital”

Sempre que se inicia um empreendimento mais ou menos complexo, tendo em
vista alcançar determinadas metas, torna‐se importante fazer uma previsão da acção a
ser realizada. Esta previsão servirá como vector director que orienta a acção. No que se
refere ao domínio da educação, esta necessidade torna‐se cada vez mais importante.
Quando temos de realizar uma tarefa e estamos entusiasmados com ela, ficamos com
pressa de chegar ao fim. É importante não fazer as coisas de qualquer maneira. Cada
momento na execução da tarefa exige cuidados próprios e uma grande dedicação da
nossa parte. De acordo com este propósito, organizou‐se e planificou‐se a concepção
dos recursos “+ Química Digital”. O organigrama 4.1 ilustra as etapas que antecederam
a fase de planificação, dos recursos, propriamente dita.
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Análise das Orientações
Curriculares para a
disciplina de Ciências
Físico‐Químicas do 3º ciclo
do Ensino Básico.

Escolha do tema organizador
– T erra em transformação e
dentro deste da temática
Materiais – temática que
introduz o estudo da Química
no Ensino Básico.

Consulta de diferentes
manuais escolares e
análise de diferentes
estratégias de abordagem à
temática escolhida.

Dentro da temática

Materiais selecção dos
tópicos a contemplar nos
recursos
“+ Química Digital”.

Esboço dos recursos que
constituíssem em si uma
mais‐valia e que
enriquecessem a
abordagem dos tópicos
seleccionados.

Organigrama 4.1 - Etapas que antecederam a fase de planificação dos recursos
“+ Química Digital”

Tendo já um esboço dos recursos que, de acordo com a nossa perspectiva de
análise dos programas e dos manuais, constituíam uma mais‐valia no que diz respeito ao
enriquecimento da abordagem dos diferentes tópicos e ao despertar do factor
motivacional para o estudo e para o gosto pela Química, avançou‐se para uma
planificação mais especifica desses mesmos recursos.
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Na tabela 4.1 pode ver‐se em mais pormenor a distribuição dos recursos digitais
pelos seis primeiros tópicos que constituem a temática Materiais.
Tabela 4.1 - Distribuição dos recursos digitais pelos tópicos que constituem a temática

Materiais

TEMA

RECURSOS

1. Introdução à Química

· Animação – Introdução à Química

2. Regras de segurança,
símbolos de segurança e
material de laboratório

· Vídeo – Símbolos de segurança
· Vídeo – Regras gerais de segurança
· Vídeo – Manuseamento e aquecimento de tubos de ensaio usando
a lamparina de álcool
· Vídeo – Transferência e derramamento de produtos químicos
· Jogo – Certo ou Errado
· Jogo – Fazer os pares

3. A grande variedade de
materiais

· Jogo – Crucigramas – Materiais
· Jogo – Sopa de letras – Materiais

4. Substâncias e misturas de
substâncias

·
·
·
·

4.1 Tipos de misturas
6. Transformações físicas e
transformações químicas
da matéria
7. Distinguir substâncias
recorrendo a
propriedades físicas

Jogo – Crucigramas – Química, mistura de substâncias e soluções
Jogo – Sopa de letras – Mistura de substâncias
Animação – Misturas coloidais
Vídeo – Preparação de soluções de sulfato de cobre

· Simulação – Mudanças de estado
· Vídeo – Determinar a densidade de materiais sólidos
· Simulação – Ponto de fusão e ponto de ebulição

O conjunto “+ Química Digital” é composto por um total de 16 recursos,
distribuídos como se indica na tabela 4.2.

Tabela 4.2 - Número de recursos que constituem o conjunto “+ Química Digital”

“+ Química Digital”

TOTAL

Animações

Vídeos

Jogos

Simulações

2

6

6

2

A escolha de recursos digitais diversificados, como animações, jogos, vídeos e
simulações computacionais deveu‐se ao facto da utilização didáctica, devidamente
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integrada, destes recursos apresentar diversas e reconhecidas potencialidades, como se
referiu na secção 3 do capítulo 2.

Todas as informações que se podem ler e ouvir nos diferentes recursos
resultaram de uma pesquisa aprofundada em livros científicos de Física e Química. Dado
o nível etário dos alunos a quem se destinam os recursos digitais, decidiu‐se fazer textos
curtos e de fácil leitura ou audição para ajudar na compreensão dos conteúdos e ao
mesmo tempo evitar a desmotivação e a saturação dos alunos aquando da exploração
dos recursos.

No anexo II encontra‐se a planificação dos recursos “+ Química Digital”, que,
por sua vez, está disponível http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam.

3.2. Procedimentos adoptados para a concepção dos
recursos ”+ Química Digital”
Uma fez planificados os diferentes recursos que integram o conjunto
“+ Química Digital”, avançou‐se para a fase de concepção. A concepção dos recursos
digitais passou por um conjunto de etapas que se descrevem no organigrama 4.2:
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Reunião com o Designer onde se
apresentou a planificação geral e
foram dadas informações
específicas sobre cada recurso,
de modo a adequar o melhor
possível o design ao objectivo que
se pretendia atingir.

Reunião de preparação
das filmagens para a
realização dos vídeos.

Realização das
filmagens.
Pós‐produção dos
vídeos, incluindo a
adição de áudio e

lettering.
Acompanhamento
da realização da
pós‐produção.

Verificação da
adequação do design
desenvolvido aos
objectivos iniciais.

Acompanhamento da
realização da programação
dos recursos.

Reunião com o Programador
onde se apresentou a
planificação geral já
acompanhada do design
desenvolvido e das gravações de
áudio a integrar nos recursos.
Foram dadas também
informações específicas sobre
cada recurso, nomeadamente as
funcionalidades pretendidas.

Verificação da adequação dos
protótipos desenvolvidos aos
objectos definidos.

Organigrama 4.2 - Etapas seguidas na concepção dos recursos “+ Química Digital”

Na secção seguinte dá‐se conta, de forma breve, de alguns aspectos técnicos
atendidos na concepção dos recursos “+ Química Digital”.
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4. A SPECTOS TÉCNICOS ATENDIDOS NA CONCEPÇÃO DOS
RECURSOS “+ Q UÍMICA D IGITAL ”
A concepção de um conjunto de recursos digitais para introduzir e motivar os
alunos para o estudo da Química tem necessariamente inerente uma escolha cuidada
dos programas e/ou ferramentas informáticas a serem utilizadas na sua concepção.
Existe actualmente no mercado uma grande variedade de opções com diversas funções e
que permitem alcançar resultados diferentes.
Para além do conteúdo apresentado por um recurso digital, o seu aspecto visual
é muito importante. O aspecto visual de um recurso é um elemento de grande impacto
pois tem a capacidade de atrair, fascinar e motivar o utilizador para a sua exploração.
O grafismo apresentado é muitas vezes o grande responsável pelo seu sucesso. É a arte
ligada à tecnologia.
Os grafismos em informática eram, até há pouco tempo, inacessíveis e difíceis,
para uma pessoa sem muitos conhecimentos nesta área. Segundo KINDERSLEY (1996) "há
dez anos, os grafismos de computador eram mais uma ciência que uma arte, os
grafismos para jogos de computador eram, em grande parte, deixados aos
programadores."
Actualmente, a situação é diferente. Verifica‐se um desenvolvimento de
programas mais simples que permitem uma utilização mais fácil e, com estes, surgiram
várias ferramentas que podem ajudar no desenvolvimento de projectos, mesmo para
quem não tenha conhecimentos muito profundos na área.

4.1. As ferramentas e os programas usados

4.1.1. Câmara de vídeo
Para a captura de imagens para a realização dos vídeos usou‐se a câmara de
marca IKEGAMI, com a referência HC 400 e o formato da captura foi em DV CAM , Digital

Broadcast. No anexo III disponibilizam‐se, em mais pormenor, as especificações técnicas
desta ferramenta.
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4.1.2. Scanner HP
Sendo o desenho uma representação gráfica de uma forma real ou imaginária, tal
como a escrita, é uma forma de comunicação. Através das novas tecnologias
informamos, divertimos e persuadimos.
Todos os desenhos que integram os recursos “+ Química Digital” primeiro foram
desenhados à mão com lápis de carvão, em papel branco formato A4, de seguida foram
digitalizados usando um scanner HP e por fim foram pintados utilizando os programas de
edição de imagem Macromedia FreeHand e/ou Adobe Photoshop.
As vantagens de pintar digitalmente são propostas por KINDERSLEY (1996): "(...)
qualquer ideia pode ser ensaiada, pois os erros podem ser corrigidos instantaneamente;
e muitas são automatizadas (...)".

4.1.3. Breve referência ao Macromedia FreeHand
O Macromedia FreeHand é uma aplicação de computador para criar gráficos
vectoriais bidimensionais, principalmente orientados ao mercado profissional. Está
disponível em versões para o sistema operativo da Microsoft e da Apple.
O Macromedia FreeHand é muito similar, no mercado pretendido, e na
funcionalidade ao Illustrator do Adobe.
Na figura seguinte apresenta‐se o ambiente de trabalho do Macromedia

FreeHand, usado para produzir o grafismo dos vários recursos “+ Química Digital”.

Figura 4.2 - Ambiente de trabalho do Macromedia FreeHand.
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4.1.4. Breve referência ao Adobe Photoshop
O Adobe Photoshop é um editor gráfico (com algumas capacidades de texto e
gráficos vectoriais) desenvolvido e publicado pela Adobe Systems. É o líder de mercado
para a manipulação bitmap comercial da imagem, e provavelmente o software mais
conhecido produzido pela Adobe Systems. É geralmente reconhecido simplesmente
como Photoshop. O Photoshop está actualmente disponível para o Sistema Operativo da

Apple e da Microsoft.
É possível escolher, na sua palete de cores, aquela que mais se adequa, também
entre texturas e superfícies onde pintar, podendo usar vários utensílios de pintura
(lápis, caneta, pincel, borracha, etc.). O preenchimento com cor dos desenhos atendeu
a diferentes aspectos como o gosto pessoal mas também a aspectos científicos e
pedagógicos importantes que não podíamos ignorar, assunto que desenvolveremos mais
adiante na secção 5.2 deste capítulo. Depois de todos os desenhos estarem pintados,
sofreram um processo de montagem em que foi utilizado o programa Flash.
Na figura 4.3 apresenta‐se o ambiente de trabalho do Adobe Photoshop.

Figura 4.3 - Ambiente de trabalho do Adobe Photoshop .

4.1.5. Breve referência ao Macromedia Flash
Um recurso digital multimédia, para obter o êxito pretendido, tem de atrair o
utilizador, o que depende principalmente do impacto que este cause. Tendo em
consideração este aspecto, a escolha de qual seria o melhor programa para a criação
dos diferentes recursos recaiu sobre o Flash.
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Todos os programas registam uma história que lhe é própria e de acordo com
FEREIRA e AZEVEDO (2001): "Semelhante à história de muitos outros programas, o Flash
começou por ser Future Splash Animator , um pequeno programa de criação e de
animação vectorial. "
Mais tarde (1997) a Macromedia modifica o nome deste programa para Flash
promovendo‐o como ferramenta de criação de interfaces de navegação para a WWW.
Tratando‐se o Flash de um programa simples e fácil, logo conquistou a sua
importância. É capaz de integrar e compatibilizar tudo o que é necessário para se poder
criar as imagens e as animações. Neste programa, "(...) tudo isto é possível manipular
de maneira simples e consistente, obtendo‐se em contrapartida, um resultado
profissional e atractivo." (FEREIRA e AZEVEDO, 2001)
Com cada vez mais adeptos, foi ganhando impulso e mercado, sendo hoje
largamente utilizado. Contam‐se de entre os utilizadores do Flash, os profissionais
ligados à Internet, alunos, formadores e formandos de cursos nas áreas da Internet,
multimédia ou ferramentas gráficas. Apesar de urna certa complexidade técnica, este
programa não impede a sua utilização por não profissionais para a concepção de sites,
animações, etc. A principal finalidade do Flash é realizar a edição e animação de
imagens em sites na Internet (JORGE et al , 2001).
Focado inicialmente para animações, as versões mais antigas do Flash ofereciam
poucas características de interactividade e tinham consequentemente a potencialidade
de scripting muito limitada. As versões mais recentes incluem ActionScript, uma
linguagem que tem uma sintaxe similar ao Javascript, mas um framework muito
diferente e diferentes bibliotecas de classes. O ActionScript, é usado para criar quase
toda a interactividade (teclas, campos de entrada do texto, listas) vistas em muitas
aplicações flash. As versões mais recentes do Flash Player e a ferramenta de edição,
têm procurado melhorar as potencialidades de scripting. O Flash MX 2004 introduziu o

ActionScript 2.0, uma língua de programação mais indicada para o desenvolvimento de
aplicações flash.
O Flash 8, pelas suas características, pareceu‐nos reunir todas as condições
necessárias para o nosso projecto.
Na figura 4.4 apresenta‐se o ambiente de trabalho do Flash 8 com o qual se
produziram os diversos recursos.
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Figura 4.4 - Ambiente de trabalho do Macromedia Flash.

Esta versão foi aprimorada com novos recursos, comparativamente às anteriores
e é incontestável no profissionalismo dos seus resultados. Apresenta um alto
desempenho em todo o écran, com uma animação e interactividade mais real que
nunca, fazendo‐o crescer em popularidade, o que também nos contagiou de imediato.

4.1.6. Breve referência ao Adobe Premíere
O Adobe Premíere, produzido pela Adobe é um software de edição de vídeo
utilizado largamente por profissionais de vídeo. Foi o software utilizado para realizar a
pós‐produção dos vídeos que integram os recursos “+ Química Digital”. O ambiente de
trabalho deste software é apresentado na figura 4.5.

Figura 4.5 - Adobe Premíere.
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4.1.7. Breve referência ao Pro‐Tools – HD7
O software Pro‐Tools – HD7 foi usado para a gravação e edição de áudio
associado a alguns dos recursos digitais desenvolvidos.
Este software representa um avanço importante no poder criativo da
indústria do áudio. Com novas características e funcionalidades, o Pro‐Tools – HD7
oferece capacidades alargadas para gravação e edição de áudio e o MIDI, um poder
elevado de mistura e flexibilidade, de eficiência realçada, e facilidade de utilização
melhorada. Na figura 4.6 apresentam‐se alguns ecrãs de trabalho do Pro‐Tools‐HD7.

Figura 4.6 - Ambiente de trabalho do Pro‐T ools – HD7 .

5. A SPECTOS VISUAIS RELACIONADOS COM A CONCEPÇÃO DOS
RECURSOS “+ Q UÍMICA D IGITAL ”
“Quase todo o ensino é multimédia”
(SCHRAMM, 1977)

O aspecto visual é, como referimos anteriormente, importante na apresentação
da informação num conjunto de recursos digitas de carácter educativo. Quando se cria
um ambiente amigável de utilização este pode motivar o aluno a explorar software.
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Passa‐se de seguida a fundamentar as nossas opções de cor, texto, tipo de letra,
composição espacial do écran, interface e ainda o uso de animação.

5.1. A imagem
A imagem é uma forma de apresentação visual da informação que permite, entre
outras coisas, transmitir inúmeras informações ou ideias; estabelecer relações entre as
informações e mostrar as relações com o tempo e ordem necessárias.
Uma imagem pode ser usada com diferentes finalidades, como por exemplo:

§

Representar a realidade;

§

Informar;

§

Comunicar ideias;

§

Apelar;

§

Enriquecer ou descrever um texto;

§

Explicar relações complexas;

§

Contar histórias;

§

Entusiasmar e divertir;

§

Despertar paixões ou expressar sentimentos;

§

Outras utilizações...

Uma imagem usada em contexto educativo pode desempenhar diferentes
funções. Na tabela 4.3 apresentam‐se algumas funções didácticas da imagem.
Tabela 4.3 - Funções didácticas da imagem

Função
Alusiva

Função
Representativa

Funções didácticas da imagem
§ Representa uma realidade definida;
§ A ilustração representativa substitui a realidade original;
§ Retratos de pessoas, reprodução fiel de objectos, constatação de acontecimentos ou
descrição de fenómenos.

§ Adequação de uma ilustração a uma mensagem escrita;
§ Imagem que orienta a leitura do texto;
§ Imagem que “alegra” o texto (expressividade), que se relaciona com ele e o ilustra de
alguma forma;
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Função
Enunciadora

Funções didácticas da imagem

Função
Atributiva

§ A imagem apresenta um enunciado;
§ Predica algo de um objecto de um lugar ou situação;
§ São exemplos os sinais de trânsito, sinal de proibido fumar, ícones de ajuda dos
programas informáticos.

Função de
Operação

Função de
Catalisação de
Experiências

§ A imagem adjectiva uma determinada realidade;
§ Pictogramas ou curvas de evolução que não dispensam a apresentação de informação
quantitativa;
§ Explicação de fenómenos ou processos.

§ Organização do real já conhecido através da imagem;
§ A imagem não pretende transmitir informações novas, mas sim facilitar a sistematização
da realidade;
§ Acumulação de experiências e contraposição de elementos.

§ A imagem informa de como realizar uma tarefa ou actividade;
§ Imagem frequentemente orientada para o desenvolvimento de destrezas e habilidades;
§ São exemplos os álbuns de colecções ou os manuais de utilização de equipamento
informático ou electrodomésticos

Os recursos “+ Química Digital” incluem imagens plásticas, isto é, imagens que
foram sintetizadas/criadas assim como imagens técnicas, imagens que foram
registadas/capturadas.
Quanto à temporalidade podem encontrar‐se imagens fixas ou estáticas, por
exemplo nos jogos e simulações e imagens animadas ou em movimento, nas animações e
nos vídeos.

5.2. A cor

Uma das actividades pela qual tomamos conhecimento da realidade que nos
rodeia é a percepção. Ela inicia‐se através dos sentidos que nos dão as sensações e
completa‐se pela actividade crescente do nosso cérebro que ao receber as sensações,
analisa‐as baseando‐se em experiências anteriores e fixadas na memória.
Na Psicologia, o estudo da percepção é de extrema importância porque o
comportamento das pessoas é baseado na interpretação que fazem da realidade e não
sobre a própria realidade. Por este motivo, a percepção do mundo é diferente para cada
um de nós, cada pessoa percebe um objecto ou uma situação de acordo com os aspectos
que têm especial importância para si própria.
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O processo de percepção tem início com a atenção que não é mais do que o
processo de observação selectiva, ou seja, das observações por nós efectuadas.
Este processo faz com que nós percepcionemos alguns elementos em desfavor de
outros. Deste modo, são vários os factores que influenciam a atenção e que se
encontram agrupados em duas categorias:
§

A dos factores externos (próprios do meio ambiente)

§

A dos factores internos (próprios do nosso organismo)

Os factores externos mais importantes da atenção são:
§

A intensidade – a nossa atenção é particularmente despertada por
estímulos que se apresentam com grande intensidade, por isso, as sirenes
das ambulâncias possuem um som alto e insistente;

§

O contraste – a atenção será muito mais despertada quanto mais
contraste existir entre as estimulações, tal como acontece com os sinais
de trânsito pintados em cores vivas e contrastantes;

§

O movimento – constitui um elemento principal no despertar da atenção,
por exemplo, as crianças e os gatos reagem mais facilmente a brinquedos
que se movem;

§

A incongruência – prestamos mais atenção às coisas absurdas e bizarras
do que ao que consideramos normal, por exemplo, na praia num dia de
Verão prestamos mais atenção a uma pessoa que apanhe Sol usando
cachecol do que a uma pessoa usando um fato de banho normal.

Os factores internos que mais influenciam a atenção são:
§

A motivação – prestamos mais atenção a tudo o que nos motiva e nos dá
prazer do que às coisas que não nos interessam;

§

A experiência anterior – a força do hábito faz com que prestemos mais
atenção ao que já conhecemos e entendemos;

§

O fenómeno social – a natureza social faz com que pessoas de contextos
sociais diferentes não prestem igual atenção aos mesmos objectos, por
exemplo, os livros e os filmes a que se dá mais importância em Portugal
não despertam a mesma atenção no Japão.
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O sentido mais importante para a percepção é a visão. Há que distinguir entre a
Psicologia e a Física quando nos preocupamos com a percepção da cor pelos nossos
olhos.
Sob o ponto de vista da Física, a existência da cor está directamente relacionada
com a existência de luz. A difusão da luz no interior do globo ocular conduz à percepção
da cor que tem um determinado comprimento de onda. A luz solar apresenta vários
comprimentos de onda que no seu conjunto formam o espectro electromagnético.
Apenas uma pequena faixa de radiação, situada entre os 400 e os 700 nanómetros, o
chamado Espectro Visível, é captada pelas células receptoras – os cones e os
bastonetes.
Estas células enviam a mensagem ao cérebro permitindo criar a sensação da cor.
O mecanismo da visão é semelhante ao da máquina fotográfica. A captação do
movimento é conseguida por persistência da imagem na retina.
Escolher a cor apropriada para um recurso digital torna‐se uma tarefa difícil e
neste caso mereceu um estudo aprofundado. A cor que o monitor nos apresenta pode
ser entendida pelo nosso cérebro de um modo diferente do que se estivéssemos a
observar um objecto real: "(...) o que se percebe com laranja no monitor de um
computador é a combinação de duas frequências de luz verde e vermelha, não a
frequência do espectro real que você vê quando olha aquela fruta homónima, uma
laranja, na luz do Sol." (KINDERSLEY, 1996).
É preciso saber escolher a cor ou a textura que dará determinada aparência a um
objecto. Estudamos os objectos para os conhecer, para saber como as coisas existem e
funcionam. Também é preciso saber ver. Saber ver é saber apreciar. É distinguir cada
coisa entre todas as outras e dedicar algum tempo, dar‐lhe atenção. Se se quer
transmitir uma mensagem ou uma ideia, podem utilizar‐se imagens coloridas que
ajudam na comunicação. Estas devem ser escolhidas adequadamente para não se correr
o risco de sofrer as consequências da sua má utilização.
Quando se quer desenhar aquilo que se vê de modo a que fique o mais parecido
possível, tem que se ter em consideração como as diferentes formas e cores do desenho
se relacionam entre si. Para que seja um bom desenho é preciso ter cuidado com a
composição dos seus elementos – os espaços, as letras e a cor. É importante escolher um
forte contraste entre a cor do fundo e das formas, mas não se deve abusar do número
de cores utilizadas, tem de haver uma harmonia cromática. Desta forma limitámos o uso
da cor aos aspectos e situações que ajudam na percepção e processamento da
informação o que está de acordo com as orientações de MACDONALD (1991),
SHNEIDERMAN (1992), CHAPMAN (1993) e PREECE (1993) citados por MORGADO (1993): "(
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...) o número de cores a utilizar deverá situar‐se entre quatro e sete, porque para além
deste número, e a não ser no caso de utilizadores muito experimentados, pode registar‐
se alguma dificuldade no processamento da informação e até confusão do utilizador".
As várias cores escolhidas tiveram como objectivo tornar os recursos digitais,
motivantes e atractivos para os alunos. Tivemos a preocupação de procurar respeitar as
cores que normalmente se encontram nos objectos que rodeiam os alunos numa sala de
aula e fora desta. Na verdade, atendendo a vários estudos efectuados e orientações
sobre a utilização da cor em software educativo não podíamos descurar questões
técnicas e pedagógicas durante a concepção dos recursos “+ Química Digital”.

5.3. O texto e o tipo de letra

O homem sempre comunicou à distância, dos sinais de fumo até aos satélites,
muitos foram os desafios.
Como se sabe, na comunicação visual utilizam‐se frequentemente textos, que
reforçam as mensagens visuais.
Todos os recursos que integram o conjunto “+ Química Digital” apresentam texto
integrado. Esse texto tem como principal objectivo fornecer informação essencial à
compreensão dos conteúdos subjacentes.
De acordo com KINDERLEY (1996) o texto: "(...) é o elemento mais incisivo de
que se pode dispor para produzir obras multimédia (...)". A maioria dos textos que se
podem visualizar nos recursos digitais produzidos têm um carácter estático para que o
aluno tenha oportunidade de dispor de todo o tempo necessário para a leitura, com
excepção do texto que acompanha os vídeos e as animações, que aparece no ecrã de
visualização, durante algum tempo (o tempo que nos pareceu razoável para a sua
leitura) e desaparece, após alguns segundos, de modo a acompanhar a acção.
Segundo VAUGHAN (1994), "Mesmo uma única palavra pode ser coberta de muitos
significados; então, à medida que você começa a trabalhar em qualquer meio de
comunicação, é importante cultivar a exactidão e clareza escolhendo bem as palavras".
Conscientes de que as palavras podem ter diferentes significados é preciso atender a
certas regras para que estas causem o efeito pretendido.
A informação escrita deve estar contida em poucas palavras e frases curtas, de
modo a minimizar ou mesmo evitar a ambiguidade e permitir a transmissão e captação
de mensagens. O texto deve poder ser lido rápida e facilmente para promover a
aprendizagem. Um aspecto importante que se teve em consideração é que um tipo de
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letra adequado para a apresentação de um texto em papel pode não ser o mais
adequado para uma apresentação de um texto em computador. Segundo os
especialistas, para leitura em ecrã deverão usar‐se tipos de letra não serifados13.
Assim tendo à nossa disposição uma variedade de tipos de letra procurou‐se
escolher os mais adequados aos recursos em causa. A escolha do tipo de letra mais
adequado, depende em grande parte do tipo de mensagem a focar na composição. Em
alguns casos necessita‐se de um tipo de letra mais refinada, elegante ou delicada, no
entanto haverá casos em que as letras deverão ser sóbrias. O tipo de letra deve ser
escolhida de forma que seja agradável de ler e que esteja intimamente relacionada com
o objectivo da mensagem e com o público a que é dirigido.
Nos recursos digitais produzidos usou‐se um tipo de letra mais elegante e
informal, que se espera sinónimo de motivação e interesse na exploração dos recursos
pelos alunos.
Relativamente aos títulos dos vários recursos, estes foram destacados com uma
espessura e um tamanho de letra maior.

5.4. O áudio

O áudio é um recurso importante ao serviço da educação. Tendo isso em
consideração, alguns dos recursos “+ Química Digital” apresentam áudio integrado,
nomeadamente os vídeos e as animações.
As razões que motivaram a integração deste media nos recursos produzidos
foram essencialmente:
§

A necessidade de contribuir para uma literacia sonora, disponibilizando
recursos que integram sons. É necessária uma familiarização com as
palavras e os conceitos científicos assim como com os ícones sobre sons;

§

Desenvolver a motivação nos alunos e destacar ideias fundamentais
através da consistência entre som e texto e entre som e imagem
visualizadas;

13

Serifa é um pequeno arredondamento ou decoração no final de uma letra retocada. Por exemplo, a

leitura “Arial” é um tipo de letra não serifado.
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§

O facto de o sonoro constituir uma via de repensar o fun factor, um dos
ingredientes responsáveis pelo sucesso de muitos dos materiais educativos
de qualidade.

5.5. A composição espacial dos ecrãs
A composição espacial de um écran de um recurso digital multimédia deve
obedecer a uma certa coerência entre todas as variáveis, evitando cair no "espectáculo
visual”. Esta consistência é fundamental, e, por isso, procurou‐se manter uma certa
consistência em alguns elementos para que o aluno saiba que os botões que permitem
realizar uma tarefa comum aos vários recursos, se localizam em locais semelhantes. Por
exemplo, os botões que permitem continuar ou terminar uma dada acção localizam‐se
sempre na parte inferior do ecrã. Isto constitui uma vantagem porque "as variáveis de
repetição e consistência da localização do écran têm um efeito positivo no desempenho
dos utilizadores" (MORGADO, 1993).

5.6. O interface
Considera‐se um interface de um computador, tudo o que constitui os elementos
gráficos e integra o seu sistema de movimentação. Se as mensagens enviadas pelo
computador forem difíceis ou desorganizadas podem desencadear a frustração no
utilizador e consequente levar à sua desistência.
Por outro lado, tendo que podemos ter utilizadores com diferentes níveis de
familiaridade com as TIC, a solução é tentar encontrar um compromisso que vá ao
encontro do desafio que se coloca a qualquer que seja a pessoa. Segundo os
programadores, o interface deve ser simples.
Quando se clica num botão alguma acção se desencadeia, o que demonstra a
interactividade que é possível num recurso digital multimédia.
Para facilitar a compreensão dos ícones resolvemos rotulá‐los com algumas
palavras que indicam aquilo a que dão acesso.
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5.7. A animação

A animação é mais do que um conjunto de efeitos especiais e é um dos principais
responsáveis pelo dinamismo de um recurso multimédia.
Privilegiou‐se a integração de animações nos vários recursos que compõe o
conjunto “+ Química Digital”, enquanto:
§

Forma de atrair a atenção ou efeito decorativo;

§

Resposta à interacção do utilizador;

§

Forma de explicar a dinâmica de processos ou tarefas;

§

Simulação de processos físicos;

§

Elemento adicional de conteúdos escritos ou verbais;

§

Efeito de transição: autoplay ou durante a reprodução de vídeos.

A Walt Disney produziu em 1927 a sua primeira combinação de desenho animado
e da figura viva14. Este filme resultou da elaboração de milhares de desenhos que foram
sequenciados segundo uma determinada ordem e cuja montagem provocou uma ilusão
visual de movimento. Recentemente, foi anunciado pela mesma instituição que o último
filme animado em que foi usado o lápis e o papel, foi o "Paraíso da Barafunda" e que a
partir deste, tudo será produzido só com o auxílio do computador. Em informática, "os
programas de animação no computador geralmente empregam os mesmos conceitos,
procedimentos e lógica que a animação em papel" (KINDERSLEY, 1996).
Para fazer as animações presentes nos recursos digitais usamos o Flash 8 como já
foi referido anteriormente.
Apresentamos de seguida print screens de ecrãs de alguns dos recursos que
integram o conjunto “+ Química Digital” (figura 4.7, figura 4.8 e figura 4.9).
Estes recursos, como foi dito atrás, foram posteriormente adquiridos por uma editora de
manuais escolares e integram um projecto totalmente inovador, que conjuga de forma
integrada um manual em versão digital com múltiplos recursos multimédia, que
complementam e explicitam os conteúdos ao longo do manual – Manual Multimédia

7CFQ.
Todos os recursos têm um écran inicial semelhante ao indicado na figura 4.7.

14

Alice Cartoonland
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Figura 4.7 - Écran inicial da simulação “Ponto de fusão e ponto de ebulição”.

No segundo écran apresentado faz‐se a contextualização do recurso e
explica‐se a sua finalidade (figura 4.8). Em alguns recursos no segundo écran, por
opção, é apresentada a finalidade do recurso já acompanhada da parte interactiva do
mesmo. Podem também ser visualizados, na parte inferior do ecrã, os botões associados
à palavra que indica a sua função.

Figura 4.8 - Finalidade da simulação “Ponto de fusão e ponto de ebulição”.
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Simulação “ Ponto de fusão e ponto de ebulição”

Jogo “ Fazer os pares”

Jogo “ Certo ou Errado”
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Jogo “ Crucigrama ‐ Materiais”

Jogo “ Sopa de letras ‐ Materiais”

Animação “ Química”

Figura 4.9 - Ecrãs de alguns recursos que integram o conjunto “+ Química Digital”.
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C APÍTULO 5

ESTUDO DE IMPACTO DOS RECURSOS
” + QUÍMICA DIGITAL ” COM ALUNOS DO
7º ANO DE ESCOLARIDADE

1. A amostra do estudo
1.1. Caracterização geral da amostra

2. Sequência de aplicação/avaliação dos recursos digitais usados
2.1. Planificação e preparação das aulas
2.2. Produção de materiais de apoio aos recursos “+ Química Digital”.
2.3. Registo de observações efectuadas
2.4. Avaliação de software educativo
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1. A AMOSTRA DO ESTUDO
1.1 Caracterização geral da amostra
Numa tentativa de testar o impacto dos recursos “+ Química Digital”, realizou‐se
um estudo numa turma de 7º ano de escolaridade, da Escola Ensino Básico 2,3 de Maria
Lamas, no ano lectivo de 2005/2006. Para tomar conhecimento das características
particulares dos alunos que exploraram os recursos digitais desenvolvidos, os mesmos
responderam a um inquérito na aula de apresentação. Perante as informações obtidas,
elaborou‐se a tabela 5.1 com os dados mais significativos para a caracterização geral da
amostra.
Tabela 5.1 - Sujeitos que exploraram os recursos “+ Química Digital”

Caracterização dos sujeitos que exploraram os recursos “+ Química Digital”
N.º total de sujeitos

21

Média de idades

12 anos

N.º de raparigas

6 (29%)

N.º alunos que transitou sempre

11 (52%)

N.º de rapazes

15 (71%)

N.º de alunos repetentes no
7º ano

4 (19%)

RESIDÊNCIA

IRMÃOS

Porto

76%

0 irmãos

19%

2 irmãos

24%

Arredores

24%

1 irmãos

43%

3 irmãos

14%

PROFISSÃO DA MÃE

PROFISSÃO DO PAI

Doméstica

19%

Desempregado

19%

Cozinheira

19%

Vendedor

10%

Desempregada

14%

Gestor de stocks

10%

Empregada de limpeza

10%

Serralheiro

10%

38%

Outras (por exemplo,
reformado, talhante, motorista,
empregado de mesa, auxiliar de
acção educativa)

52%

Outras
(por exemplo,
costureira, funcionária
pública, cabeleireira,
operadora de caixa)
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EM CASA

N O FUTURO PRETENDEM

Têm computador

76%

Terminar o 9º ano

14%

Têm Internet

31%

Terminar o 12º ano

14%

Ingressar num curso superior

67%

Não sabem

5%

(dos que têm computador)

RECURSOS QUE GOSTARIAM DE USAR PARA O DESENVOLVIMENTO DOS SEUS CONHECIMENTOS
Internet

48%

Recursos digitais educativos

33%

Outros livros

14%

Nenhuns

5%

Analisando a tabela 5.1 verifica‐se que a maioria dos alunos têm obtido sucesso
ao longo do seu percurso escolar (52%), talvez porque muitos deles pretendem ingressar
num curso superior (67%).
A maioria dos pais destes alunos tem profissões ligadas ao sector secundário ou
terciário. Pode mesmo afirmar‐se que grande parte das famílias, dos elementos da
turma em causa, pertencem a um padrão sócio‐económico‐cultural médio/baixo.
Contudo verifica‐se que a grande maioria (76%) possui computador em casa, mas uma
pequena percentagem de alunos possui ligação à Internet (31%).
Quando questionados sobre que recursos que gostariam de usar para o
desenvolvimento dos seus conhecimentos a maioria respondeu a Internet (48%),
seguindo‐se a exploração de recursos digitais (33%).

Do conjunto de alunos aqui apresentados, apenas 8 foram sujeitos a entrevista.
Na tabela 5.2 estão compiladas as suas principais características.
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Tabela 5.2 - Sujeitos que foram submetidos à entrevista

Caracterização dos sujeitos que foram submetidos à entrevista
N.º total de sujeitos

8

Média de idades

13

N.º de raparigas

2 (25%)

N.º alunos que transitou sempre

5 (62,5%)

N.º de rapazes

6 (75%)

N.º de alunos repetentes no
7º ano

1 (12,5%)

RESIDÊNCIA

IRMÃOS

Porto

87,5%

0 irmãos

37,5%

2 irmãos

50%

Arredores

12,5%

1 irmãos

0%

3 irmãos

12,5%

HABILITAÇÕES DA MÃE

HABILITAÇÕES DO PAI

4º ano

37,5%

4º ano

37,5%

6º ano

37,5%

6º ano

37,5%

9º ano

25%

12º ano

25%

PROFISSÃO DA MÃE

PROFISSÃO DO PAI

Desempregada

25%

Operário da construção civil

25%

Cozinheira

12,5%

Desempregado

12,5%

Engomadeira

12,5%

Vendedor

12,5%

Empregada de limpeza

12,5%

Gestor de stocks

12,5%

Florista

12,5%

Serralheiro

12,5%

Costureira

12,5%

Motorista

12,5%

Operadora de caixa

12,5%

Reformado

12,5%

EM CASA
Têm computador

N O FUTURO PRETENDEM
87,5%

Têm Internet
(dos que têm computador)

25%

Terminar o 12º ano

12,5%

Ingressar num curso superior

87,5%

A CTIVIDADES REALIZADAS COM MAIS FREQUÊNCIA NO COMPUTADOR
Utilizar recursos digitais educativos

12,5%

Navegar na Internet

100%

Fazer trabalhos escolares

37,5%

(Textos e apresentações em PowerPoint)

Jogar na Internet

62,5%

Comunicar com outras pessoas

62,5%

(tipo chat)

Outras coisas (download e e‐mail )
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Como era de esperar, esta amostra não é representativa da população em que se
insere, nem da realidade portuguesa. Para estabelecer uma comparação entre os jovens
da segunda amostragem e os jovens portugueses, recorreu‐se ao estudo As Tecnologias

de Informação e Comunicação: Utilização pelos Alunos, (PAIVA, 2003) e ao estudo Os
jovens e a Internet (JOVENS E INTERNET, 2002), que se julga reflectirem bem a faceta
nacional (tabela 5.3). (Recordar também a secção 1.9 do capítulo 2 onde se apresentam
alguns dados e conclusões destes estudos).

Tabela 5.3 - Comparação entre os jovens portugueses e os alunos sujeitos a entrevista

Jovens portugueses

Jovens da amostra

0

17%

37,5%

1

53%

0%

2

19%

50%

3

6%

12%

4º

35%

37,5%

6º

12%

37,5%

9º

8%

0%

12º

6%

25%

4º

32%

37,5%

6º

15%

37,5%

9º

8%

25%

12º

7%

0%

Têm computador

64%

87,5%

Têm Internet

36%

25%

30%

100%

(Textos e apresentações em
PowerPoint)

75%

37,5%

Jogar na Internet

43%

62,5%

Comunicar com outras
pessoas

23%

62,5%

15%

37,5%

IRMÃOS

P AI
H ABILITAÇÕES
MÃE

E M CASA

(dos que têm computador)

Navegar na Internet
Fazer trabalhos escolares
A CTIVIDADES
REALIZADAS COM
MAIOR FREQUÊNCIA
NO COMPUTADOR

(tipo chat)

Outras coisas (download e
e‐mail )

Apesar de se notarem várias discrepâncias entre os jovens portugueses e os
jovens da amostra sujeita a entrevista, é possível, após se terem ministrado um
conjunto de aulas onde se aplicaram recursos digitais e muito se falou sobre as TIC e a
sua utilização, referir sobre os alunos que:
§
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§

A maioria possui meios informáticos em casa;

§

Em casa, utilizam o computador, essencialmente, para actividades
lúdicas e conversação;

§

Na escola, utilizam o computador, principalmente, para pesquisar na
Internet e para realizar os trabalhos escolares em grupo;

§

Os rapazes gostam mais de jogar, de navegar na Internet e de fazer

download’s do que as raparigas;
§

As raparigas preferem usar o computador para o processamento de texto;

§

Quanto maior o índice de desenvolvimento social da família, mais meios
informáticos os jovens têm em casa, mais tempo gastam a realizar
trabalhos escolares, mais navegam na Internet, mais utilizam os chats e
menos recorrem aos computadores na escola.

1. SEQUÊNCIA DE APLICAÇÃO/AVALIAÇÃO DOS RECURSOS
DIGITAIS USADOS
Ao iniciar um ano lectivo, é importante que o professor tenha uma perspectiva
abrangente sobre o processo de ensino‐aprendizagem a desenvolver ao longo do ano,
tanto no que diz respeito especificamente à sua disciplina como, de uma forma geral, à
acção das várias disciplinas consideradas como um todo na acção educativa.
Para isso, antes do início das aulas a primeira preocupação do professor deve
consistir em delimitar globalmente a acção a ser empreendida ao longo de todo o ano
escolar, isto é, em elaborar a planificação a longo prazo.
De acordo com a planificação a longo prazo para a disciplina de Ciências Físico‐
Químicas, estava previsto terminar o tema organizador – Terra no espaço – em meados
do mês de Fevereiro, altura em que se daria inicio ao estudo do tema – Terra em

transformação, e consequentemente à introdução da Química no Ensino Básico.
Assim, no início do segundo período (inicio de Janeiro) solicitou‐se a mudança da
sala de aula normal para a sala de informática, tendo‐se reservado esta sala para as
aulas de Ciências Físico‐Químicas durante as semanas de aplicação dos recursos.
Na semana que antecedeu a aplicação dos recursos “+ Química Digital” fizeram‐
se alguns ajustes em termos de programas nos computadores, testou‐se o DataShow e a
qualidade da projecção, assim como os equipamentos de som. Tentou prepara‐se tudo
em termos de recursos técnicos para os dias que se seguiam.
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Os alunos já sabiam que iriam participar neste projecto desde a aula de
apresentação. Porém, em muitas ocasiões voltou‐se a referir a aplicação dos recursos
digitais logo que se iniciasse o estudo da Química, de forma a motiva‐los cada vez mais.
Na aula que antecedeu o início da aplicação dos recursos “+ Química Digital”,
conversou‐se com os alunos e destacaram‐se os seguintes aspectos:
§

As aulas das próximas semanas irão integrar sempre a presença de um
recurso digital, que poderá ser um vídeo, uma animação um jogo ou uma
simulação computacional, havendo mesmo aulas em que serão convidados
a explorar mais do que um recurso digital;

§

Nas aulas em que a proposta for a exploração de um jogo, não a encarem
como uma aula meramente lúdica, pois esta terá sempre como objectivo
principal a evolução do conhecimento;

§

O comportamento e o empenho observado nas aulas até aqui devem
manter‐se;

§

Não haverá oportunidade de repetir estas actividades que se vão realizar,
pelo que devem aproveitar ao máximo estas aulas diferentes;

§

Sejam responsáveis e mostrem‐se interessados, pois nesse caso as aulas
deste tipo poderão repetir‐se para outros conteúdos;

§

Sempre que tiverem alguma dúvida, à semelhança do que tem
acontecido, devem solicitar ajuda;

§

Todas as actividades a desenvolver durante as próximas semanas serão

tidas em conta na avaliação;
§

Um dos pilares desta investigação é a vossa contribuição, por isso
preocupem‐se em dar uma prestação positiva;

§

Na próxima aula dirijam‐se à sala de informática.

Nas secções seguintes (2.1 e 2.2) apresenta‐se a planificação das aulas nas quais
foram aplicados os recursos “+ Química Digital”, assim como os materiais de apoio à
exploração dos mesmos.
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2.1. Planificação e preparação das aulas

" A eficiência do ensino deve ser considerado em relação a um professor
determinado lidando com determinados alunos, num determinado ambiente,
enquanto procura alcançar determinadas metas de ensino. "
(IN POPHAN E BAKER)

Durante o ano lectivo e focalizando a acção que se desenrola no contexto da
turma,

é

necessário

elaborar planos

a curto

prazo

de

pequena

amplitude

correspondentes às acções que no dia‐a‐dia vão concretizar os diferentes conteúdos dos
planos a longo e a médio prazo.
É necessário salientar que o facto de se elaborar um plano é tão importante
quanto é importante ser‐se capaz de o pôr de parte. Uma aula deve "acontecer", ser
viva e dinâmica, onde a trama complexa de inter‐relacções humanas, a diversidade de
interesses e características dos alunos não pretende ser um decalque do que está no
papel. Mas isto não significa de modo algum que se perca o fio condutor que existe
numa planificação. Significa é que ele não pode ser rígido, mas sim flexível ao ponto de
permitir ao professor inserir novos elementos, mudar de rumo, se o exigirem as
necessidades e/ou interesses do momento.
Apresenta‐se de seguida, a título de exemplo, a planificação da primeira aula,
do conjunto de aulas nas quais foram aplicados os recursos “+ Química Digital”.
As aulas foram planificadas para blocos de 45 minutos. Em cada aula apresenta‐se, pelo
menos, uma questão motivadora para o estudo da temática proposta.
No anexo IV pode encontrar‐se a lista das planificações restantes, que, por sua
vez, está disponível em http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam.
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Subtema – Materiais
1ª Aula
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Con

Su
ma
arriio
o
Sum
·

·

Introdução à
Química.

·

Relacionar aspectos do quotidiano com a Química.

Introdução ao estudo do tema
Terra em transformação.
Apresentação da Química como a
ciência que se dedica ao estudo
da matéria e das suas
transformações.

Re
cu
urrsso
oss
Rec
·

Computador.

·

DataShow.

·
·

Animação – "Química”.
Guião de visualização da animação.

De
en
nv
vo
ollv
viim
me
en
ntto
o da
a
Desse
da Au
Aulla
·

Uma vez escrito o sumário e feita a chamada, iniciar a aula propriamente dita recordando os alunos que tal como tínhamos combinado vamos iniciar o estudo do tema Terra em

transformação e consequentemente o estudo da Química.
·

De modo a estimular a participação dos alunos colocar‐lhe a seguinte questão motivadora: O que é a Química?

·

Solicitar que os alunos verbalizem e partilhem as suas ideias em grande grupo.

·

Uma vez expostas algumas ideias dar‐lhes a conhecer que a palavra Química vem de Alquimia, que significa “dos metais”. Fazendo alusão a filmes ou mesmo desenhos animados,
referir que certamente eles já sabem que a Alquimia era a antiga prática de procurar transformar metais correntes em metais raros e valiosos, e que actualmente a Química
significa o conhecimento das várias substâncias e das suas transformações, sendo assim uma Ciência de grande importância no mundo actual.

·

Para levar os alunos a entender, desde logo, a importância da Química nos mais diversos sectores do quotidiano apresentar‐lhes o seguinte conjunto de questões:

‐ O que é, quimicamente, uma aspirina?
‐ Como separar o ar nos seus vários componentes?
‐ Que substâncias existem num sumo de laranja?
‐ Porque está a diminuir a camada de ozono?
·

Seguidamente explicar‐lhes que estes são apenas alguns exemplos de questões respondidas pela Química, pois esta Ciência ajuda a compreender o mundo material.

·

Sensibilizando os alunos para a constante evolução da ciência destacar que apesar do enorme conhecimento de que já dispomos sobre nós próprios e sobre o mundo que nos rodeia,
as respostas que temos hoje podem revelar‐se imperfeitas amanhã. A Ciência não está toda feita e, provavelmente, nunca o estará!

·

Para estimular a motivação informar os alunos que o grande desafio para as aulas seguintes será descobrir como é que a Química ajuda a compreender o mundo material.

·

Após este diálogo inicial onde se falou um pouco sobre o que é a Química, distribuir o guião de visualização e apresentar aos alunos a animação “Química”.
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·

Uma vez apresentada a animação “Química” sem qualquer interrupção, repetir a sua apresentação fazendo as pausas adequadas e destacando os seguintes aspectos:

‐ Os químicos identificam, caracterizam e estudam as propriedades das materiais especialmente as transformações de uns materiais noutros.
‐ Lavoisier, um químico francês que viveu no século XVIII é considerado o “pai da Química”. No século XIX outro químico muito famoso foi o russo
Mendeleïev, que lançou as bases da principal sistematização em Química, a chamada tabela periódica, como estudarão em mais pormenor no 8º e 9º ano.
‐ A Química tem imensas aplicações no dia‐a‐dia. Uma das aplicações mais significativas da Química relaciona‐se com a chamada indústria química.
‐ A Química é uma Ciência que tem relações muito importantes com outras Ciências e por isso os químicos de hoje trabalham em vários domínios,
nomeadamente na indústria química; na protecção do ambiente; em laboratórios de análises químicas e clínicas; em escolas e em centros de investigação
científica.
·

·

Corrigir as questões presentes no guião e de seguida questionar os alunos sobre a existência de dúvidas e estimula‐los a colocar alguma questão que lhes tenha surgido e que
gostassem de ver respondida.
Para terminar esta primeira abordagem ao estudo da Química sensibiliza‐los para a ideia de que certas actividades da vida moderna (transportes, indústrias, etc.), embora úteis e
indispensáveis têm consequências graves no clima do nosso planeta, com grave prejuízo para a nossa qualidade de vida. Assim a protecção das condições de vida do nosso planeta é
uma obrigação de todos, e que os conhecimentos de Ciência, nomeadamente os de Química, contribuem para ajudar todos os cidadãos nesse objectivo.

Final da Aula
·

Solicitar aos alunos que registem a seguinte questão no seu caderno e que a realizem como trabalho de casa (TPC), cuja correcção faremos na aula seguinte.
‐ Das actividades e questões seguintes, quais dizem, directa ou indirectamente, respeito à Química?
a) Cirurgia médica.

f)

Qual é a constituição do petróleo bruto?

b) Produção industrial de pasta de papel.

g)

Porque anda a Lua em volta da Terra?

c) Descontaminação das águas para consumo.

h)

Quanto é a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que ele seja?

d) Formação das rochas.

i)

Porque azeda o leite quando exposto ao ar muito tempo?

e) Crescimento das plantas.

·

Informar os alunos que a aula seguinte decorrerá no laboratório, e que vamos conhecer algum do material mais comum num laboratório de Química.

Observações:
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2.2. Produção de materiais de apoio aos recursos
“+ Química Digital”.
O envolvimento dos professores na produção de materiais de apoio aos recursos
digitais é fundamental, uma vez que serão solicitados com frequência a esclarecer os
seus alunos. A função do professor é uma função de criação e de recriação sistemática,
que tem em conta o contexto em que se desenvolve a sua actividade e a população‐alvo
dessa actividade. Por este motivo, o professor precisa de conhecer o software, criar
guiões técnicos e pedagógicos de modo a ver facilitada a sua tarefa de ensinar e
estimular a curiosidade e a aprendizagem do aluno (recordar secção 4 do capítulo 1).
Apresentam‐se de seguida um exemplo de um roteiro de exploração que serviu
de apoio à exploração de uma simulação computacional, assim como um guião para a
visualização de vídeos. Desenvolveram‐se também algumas fichas de trabalho para
verificar se os alunos estavam a adquirir os conhecimentos subjacentes à exploração dos
recursos “+ Química Digital”.
No anexo V apresenta‐se o restante material desenvolvido, que, por sua vez,
está disponível em http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam.
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Roteiro de exploração da simulação
“ Ponto de fusão e Ponto de ebulição”
Nome: ___________________________________________________________
N.º_____________ Turma: _____________ Data: ________________________

A temperatura a que uma substância sólida funde, é designada por ponto de fusão. Por
exemplo, o alumínio funde a 660 °C, ao passo que o ferro funde a 1540 °C.
A distinção entre substâncias líquidas pode fazerse não só pela temperatura a que
solidificam, chamado ponto de solidificação, como também pela temperatura a que
fervem, chamada ponto de ebulição.

Nesta simulação poderás escolher substâncias e determinar o seu ponto de fusão ou
ponto de ebulição a partir da representação gráfica da temperatura em função do tempo.

1. No ecrã com as tabelas das substâncias, selecciona a água para determinar o
ponto de fusão, e de seguida no botão seguinte.
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2. No ecrã seguinte são apresentados: um recipiente com a substância seleccionada
no estado sólido, um termómetro e um gráfico da temperatura em função do
tempo de aquecimento. Clica sobre botão iniciar e poderás ver a simulação do
início do aquecimento desse substância. No final podes recomeçar a simulação.

a. Uma vez iniciado o aquecimento, o que observas no recipiente?
_______________________________________________________
b. Qual a mudança de fase que ocorre na substância?
_______________________________________________________

c. No decorrer do aquecimento, o que acontece ao valor da temperatura
registada no termómetro?
_______________________________________________________
d. Anota o que observas no gráfico.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
e. A que corresponde o patamar constante do gráfico?
_______________________________________________________

f.

Qual o valor do ponto de fusão dessa substância?
_______________________________________________________
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3. Repete agora para as outras duas substâncias e indica quais os seus pontos de
fusão.

Substância

Ponto de fusão

Água
Enxofre
Chumbo

4. Depois de determinados os pontos de fusão, é altura de seleccionar uma
substância da tabela do ponto de ebulição, procedendo de modo análogo ao da
determinação do ponto de fusão.

5. No ecrã seguinte são apresentados: um balão com a substância seleccionada no
estado líquido, um termómetro e um gráfico da temperatura em função do tempo
de aquecimento. Clica sobre botão iniciar e poderás ver a simulação do início do
aquecimento desse substância. No final podes recomeçar a simulação.
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a. Uma vez iniciado o aquecimento, o que observas no balão?
_______________________________________________________
b. Qual a mudança de fase que ocorre na substância?
_______________________________________________________

c. No decorrer do aquecimento, o que acontece ao valor da temperatura
registada no termómetro?
_______________________________________________________
d. Anota o que observas no gráfico.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
e. A que corresponde o patamar constante do gráfico?
_______________________________________________________
f.

Qual o valor do ponto de ebulição dessa substância?
_______________________________________________________

6. Repete agora para as outras duas substâncias e indica quais os seus pontos de
ebulição.
Substância

Ponto de ebulição

Água
Acetona
Chumbo

7. Com base nos gráficos que observaste, comenta a seguinte afirmação: “ O ponto
de fusão e o ponto de ebulição são uma característica que permite distinguir e
identificar substâncias”.
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Guião de visualização
Vídeo “ Regras gerais de segurança”
Nome: ___________________________________________________________
N.º_____________ Turma: _____________ Data: ________________________

Visualiza atentamente o vídeo e procura responder às questões apresentadas.
1. Imagina que um colega teu entra no laboratório a correr. Ele está a proceder correctamente?
Se não, como deveria proceder?

2. Por que é que durante a realização de experiências num laboratório deves usar bata?

3. Depois de vestires a bata, o que deves fazer antes de iniciares qualquer experiência?

4. Indica dois acessórios que deves usar para realizar qualquer experiência em segurança.

5. Porque se deve amarrar o cabelo comprido?

6. Porque se devem ler SEMPRE os rótulos dos frascos que contêm substâncias químicas?

7. Como proceder para reconhecer, via olfacto, uma substância química?

8. Como deves deixar o laboratório quando terminares a realização das tuas actividades
experimentais?

NOTAS:
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Ficha de trabalho n.º 1
Nome: ___________________________________________________
N.º_____________ Turma: _____________ Data: ________________

Temática:
Material de
laboratório

1. Faz a legenda da figura 1 identificando algum material de uso comum num laboratório de
Química.

Fig. 1
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2. A figura 2 representa parte da escala de uma proveta na qual estão esquematizadas três
posições de leitura (1), (2) e (3)
2.1. Qual é a posição correcta?

2.2. Indica a menor divisão da escala.

2.3. Indica o volume de líquido contido na proveta.

3. Indica alguns cuidados a ter no manuseamento do material de vidro existenteFig.
no 2laboratório.

3. Indica os cuidados a ter no manuseamento do material de vidro existente no laboratório de
Química.

4. Indica, por ordem, quais os procedimentos a ter com o material utilizado quando se termina a
realização de uma actividade experimental.
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2.3. Registo de observações efectuadas

Tal como já se referiu na secção 6.1 do capítulo 3, as notas de campo pretendem
ser um registo das ideias, estratégias, reflexões e palpites, bem como os padrões que
vão emergindo no decorrer de uma observação. Assim, o nosso principal objectivo foi
recolher dados sobre o ambiente vivido nas aulas durante as quais se procedeu à
implementação dos recursos “+ Química Digital” junto da nossa amostra de alunos.
Alguns dos aspectos gerais que se procuraram observar e registar foram:
§

Entusiasmo ao entrarem na sala de aula;

§

Adaptação a um ambiente diferente, do vivido até ao momento, no
contexto das aulas de Ciências Físico‐Químicas;

§

Comentários e reacções à apresentação e exploração dos vários recursos;

§

Entusiasmo e facilidade na procura das respostas para as questões
presentes nos roteiros, guiões e fichas de trabalho;

§

Comportamento face à contínua e progressiva exploração dos recursos;

§

Facilidade dos alunos para explorarem os recursos;

§

Entusiasmo perante os jogos;

§

Organização do trabalho de grupo;

§

Relações entre os vários elementos dos diferentes grupos;

§

Frequência de solicitações à professora.

Na tabela 5.4 apresenta‐se o registo de algumas observações mais relevantes
efectuadas nas aulas durante as quais se procedeu à aplicação dos recursos “+ Química
Digital”.
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Tabela 5.4 - Registo das observações efectuadas nas aulas durante as quais se procedeu à
implementação dos recursos

Aulas

Recursos

Observações efectuadas
§ Na noite que antecedeu esta primeira aula sonhei que os
computadores tinham bloqueado todos e não havia
condições técnicas para ter aula. Acordei com a sensação
que estava demasiado stressada com esta primeira aula,
talvez estivesse com receio de que o impacto deste
primeiro recurso não tivesse os efeitos que eu esperava e
desejava nos alunos.

§ Foi um dia atribulado, almocei muito à pressa e até
cheguei atrasada ao Centro de Recursos Educativos (CRE).
A dona Conceição, a funcionária que está lá comigo, até
disse que pensava que eu ia faltar, pois não costumo
chegar atrasada!

§ Pela primeira vez não fiquei no CRE no intervalo. Sai às
15h40m e fui para a sala de informática pois ainda tinha de
Animação:
"Química”

ligar as colunas e o DataShow, testar as últimas coisas para
a aula.

§ Encontrei alguns alunos no intervalo que fizeram questão
1ª Aula

de me ajudar na preparação da sala e depois de perceber
que não tinha a password um aluno, muito prestavelmente
Guião de visualização
da animação

foi chamar a funcionária.

§ A senhora com muito boa vontade tentou colocar uma
password mas não era aquela! Tive de esperar mais de 5
minutos até chegar a dona Ana que sabia a password.

§ Acho que o facto de a aula ser na sala de informática os
motivou especialmente. Estavam muito interessados e
receptivos

às

minhas

questões

e

solicitações

de

participação.

§ Recordei‐lhes o propósito das próximas aulas e a
importância da sua participação.

§ Foi muito gratificante ver as suas expressões de entusiasmo
e

atenção. Não

se fez

qualquer ruído

durante

a

visualização da animação.
§ Terminada a visualização, um dos alunos comentou: “Está
muito fixe, foi a “stôra” que fez? Assim aprende‐se
melhor!”
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas
§ Os comentários foram muito positivos, até os mais
distraídos e desinteressados referiram: “ Assim aprendesse
melhor.”; “Já percebi o que é a Química”.

§ Os alunos responderam sem dificuldade às questões
presentes no guião de visualização da animação.

§ Lembro‐me que senti uma grande alegria interior porque os
sentia motivados e por ver “os meus meninos” a assistirem
a algo que eu tinha elaborado. Foi muito gratificante,
senti‐me feliz!

§ Um dos alunos que é normalmente distraído perguntou no
fim da aula: “ Oh “Stôra” qual é o nome do pai da Química
e do outro senhor da tabela periódica?”

§ Um outro aluno comentou: “ Eu vi ali uma imagem de um
bolo e percebi logo que a Química está relacionada com as
transformações das “coisas”, também sabia porque a
minha mãe é cozinheira”.

§ A segunda aula decorreu no laboratório. Nesta aula à
semelhança da primeira, todos os alunos se encontravam à
porta da sala na hora do toque. Estavam bastante
2ª Aula

Ficha de trabalho
nº 1

entusiasmados e entraram na sala dizendo: “ Hoje vamos
conhecer o material para depois fazermos experiências”.

§ A aula foi bastante produtiva, tendo conseguido alcançar os
objectivos a que me propus na planificação da mesma.

§ Todos os alunos realizaram, sem dificuldades, a ficha de
trabalho e mostraram‐se muito atentos e participativos.

§ Esta aula decorreu na sala de informática e foi dedicada ao
estudo
Vídeo – “Símbolos de
segurança”

das

regras

e

procedimentos

de

saber

estar/trabalhar num laboratório de Química.

§ O entusiasmo e a pontualidade dos alunos foram notórios.
§ Distribuídos os guiões de visualização, deu‐se início à
apresentação dos vídeos, tempo durante o qual os alunos

3ª Aula

permaneceram em silêncio total e absoluta concentração
Guião de visualização
do vídeo

(confesso que nem eu esperava tanta concentração!).
Mostraram‐se bastante entusiasmados na procura das
respostas para as questões presentes no guião.

§ Terminada

a

primeira

apresentação

do

vídeo,

os

comentários foram bastantes e diversos: “ Eu já conhecia
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas
estes símbolos de segurança, mas não sabia que existiam
em tantos produtos e que era preciso tanto cuidado!”;
“”Stôra”, assim sim, eu nem tenho de estudar porque
fecho os olhos e lembro‐me dos símbolos e dos produtos
onde eles aparecem!”; “ Devíamos usar mais vídeos assim
aprendíamos melhor e ficávamos com os conhecimentos
para sempre!”.

§ Tão empenhados que estavam na procura das respostas às
questões presentes no guião, solicitaram novamente a
visionamento do vídeo.

§ A quarta aula, dedicada ainda ao estudo da segurança no
laboratório, decorreu de modo muito semelhante à
anterior.

§ Foi uma animação geral quando se aperceberam que a
Vídeo – “Regras gerais
de segurança”

pessoa que aparecia nos vídeos era eu, a professora deles
(e autora desta dissertação).

§ Fizeram comentários como: “ Eu disse logo desde o início
que era a “Stôra” que aprecia ali”; “ Além de usarmos
Vídeo – “Manuseamento
e aquecimento de
tubos de ensaio usando
a lamparina de álcool”

estas “coisas” que a “Stôra” fez e estes guiões que nunca
tínhamos visto, ainda é a “Stôra” que aparece nos vídeos”;
“ Eu gosto muito mais de Química, assim!”.
§ Na sequência desta animação, um aluno repetente, (a

4ª Aula

quem eu tinha dado negativa no primeiro período), disse: “
Vídeo – “Transferência

Eu vou ser sincero, já tinha pensado desistir desta

e derramamento de

disciplina porque não conseguia “pescar” nada, mas agora

produtos químicos”

estou com força e vou tirar boas notas. Isto não é difícil e
até tem a ver com a nossa vida!”.
§ Os guiões foram respondidos sem qualquer dificuldade.

Guiões de visualização
dos vídeos

Registou‐se alguma desordem no momento da correcção,
pois o entusiasmo e a vontade de participar era tal que
tiveram de ser chamados à atenção para que não
esquecessem as regras de participação ordenada, pedindo
a palavra antes de começarem a falar.
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas
§ Esta aula foi dedicada à consolidação de conhecimentos,
tendo‐se proporcionado aos alunos a exploração de dois
jogos didácticos – “Certo ou Errado” e “Fazer os pares”.

§ Foram

inicialmente

explicados

os

objectivos,

o

funcionamento dos jogos (que por serem simples e
intuitivos julgamos dispensar roteiros de exploração), e o
modo como se pretendia que os grupos trabalhassem.
Recordou‐se que os jogos não deveriam ser encarados
como recursos meramente lúdicos, mas explorados com o
intuito de retirar deles partido pedagógico.

§ A exploração dos jogos foi o auge da aula. Os alunos
estavam perante o que mais gostavam de fazer, colocar as
“maõs‐na‐massa” no sentido de poderem ser eles a
explorar os recursos, situação à qual acrescia o factor
motivação por estes recursos serem jogos.
Jogo – “Certo ou
Errado”

§ No decorrer da exploração dos jogos foi interessante
observar as discussões construtivas que decorriam no
interior dos grupos, no sentido de encontrar a opção
correcta. Todos os grupos exploraram correctamente e
com bastante facilidade os jogos.

5ª Aula

§ Questionados sobre o facto de os jogos serem intuitivos,
responderam: “ Nem era necessário a “Stôra” ter dito
nada, percebe‐se bem o que se pretende com os jogos e
como se joga!”.
§ Terminada a aula e a exploração que tinha sido solicitada,
alguns alunos pediram para ficar mais um pouco para
Jogo – “Fazer os pares”

explorarem novamente os jogos (tal foi‐lhes permitido pois
de seguida não tinham mais aulas e a sala estava
disponível). Manifestaram um apreço particular pelo jogo
“Fazer os pares”.
§ Quando estávamos a terminar de arrumar a sala para sair,
um dos alunos disse: “ Agora é que eu entendo aquilo que
se diz de que a brincar também se aprende. Eu sinto que

Ficha de trabalho
nº 2

com os jogos aprendi além de me ter divertido!”.
§ Esta aula foi particularmente gratificante. Vê‐los felizes e
a aprenderem de uma forma que para eles é significativa
(pois até quiseram ficar fora do tempo de aula), fez‐me
sentir que certamente estes recursos poderiam ajudar a
motivá‐los para a Ciência.
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas
§ Alguns alunos foram ter comigo ao CRE e disseram que já
tinham falado com a funcionária para preparar a sala de
informática porque a aula ia decorrer lá.

§ O entusiasmo ao entrar na sala era geral.
§ Sentaram‐se nos locais habituais e solicitaram que se
escrevesse rapidamente o sumário, para dar início à aula e
depois à exploração dos jogos.

§ Foi curioso observar que os alunos que até então eram
repreendidos

pelo

seu

mau

comportamento

e

por

perturbarem a aula, eram agora os que chamavam à
Texto de apoio nº1

atenção dos colegas e lhes diziam que se mantivessem em
silencio para que a aula pudesse avançar, porque eles
queriam ouvir e perceber tudo.

§ Todos os alunos da turma fizeram os trabalhos de casa
(facto que se começou a verificar desde o inicio da
aplicação dos recursos “+ Química Digital”) e disseram que
não tiveram qualquer dúvida durante a sua execução, o
que se comprovou no decorrer da correcção.
Jogo – “Crucigrama ‐
Materiais”

6ª Aula

§ À semelhança do que aconteceu na aula anterior o
entusiasmo na exploração dos jogos foi grande.

§ As opiniões dividiram‐se entre os que preferiram a “Sopa
de letras” e o “Crucigrama – Materiais”.

§ Os grupos funcionaram harmoniosamente e trabalharam de
forma colaborativa. Todos alcançaram os objectivos
propostos e a solicitação da ajuda da professora foi
praticamente nula.
Jogo – “Sopa de letras ‐
Materiais”

§ No final da aula, depois de ter distribuído a ficha de
trabalho para resolverem em casa, um aluno referiu:
“A “stôra” podia dar um CD com estas “coisas” que nós
usamos aqui na aula para nós mexermos em casa”.

§ Nesse dia, ao chegar à sala dos professores encontrei a
Directora de Turma que me disse que os alunos falavam
Ficha de trabalho
nº 3

muito da aula de Ciências Físico‐Químicas e dos recursos
que estávamos a usar. Referiu também que os alunos
disseram que estavam a comportar‐se bem, porque
gostavam das aulas e a matéria até se aprendia melhor.

§ Estes factos vieram a ser confirmados aquando da
realização do teste de avaliação, cuja média da turma
rondou os 75%.
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Aulas

Recursos
Texto de apoio nº 2

7ª Aula

Observações efectuadas
§ Nesta aula manteve‐se o interesse e o entusiasmo da
turma, apesar de não se terem utilizado recursos digitais.

§ Nesta aula a apresentação da animação “Misturas
coloidais” foi o ponto alto da aula.

§ Os alunos tinham aprendido a distinguir substâncias de
misturas de substâncias e dentro destas a distinguir as
misturas homogéneas das heterogéneas.
Animação – “Misturas
coloidais”

§ Depois de lhes ter solicitado a classificação das misturas:
leite, sangue, maionese e ketchup e da maioria da turma
afirmar

categoricamente

tratarem‐se

de

misturas

Guião de visualização

homogéneas (o que era legítimo, pois os alunos não têm

da animação

microscópio incorporado), era ver a expressão deles de
desilusão e de frustração quando lhes disse que estava

8ª Aula

Jogo – “Crucigrama –

errado. Afinal aquelas misturas que pareciam homogéneas

Química, mistura de

não o eram de facto. Todos indignados questionavam o

substâncias e soluções”

porque, afinal não se conseguiam distinguir os seus
componentes, como diziam.

§ Uma vez apresentada a animação seguiram‐se alguns
Jogo – “Sopa de letras –

comentários dos alunos: “ A “Stôra” nem precisa de

Mistura de substâncias”

explicar o porquê, com aquelas imagens o microscópio e o
som já explicaram tudo e eu entendi bem a diferença”; “
Já estava a ficar preocupado, pois pensei que afinal não
estava a perceber a matéria”; “ Eu gostei muito desta
animação, as misturas “ a entrarem” para o microscópio
mostra mesmo o que tem de se fazer”.

§ A exploração dos jogos que se seguiram, foram novamente
um factor de motivação.

§ A nona e décima aulas foram dedicadas ao estudo da
composição quantitativa de uma solução e à preparação de
9ª Aula

Ficha de trabalho
nº 4

soluções, por parte dos alunos.

§ Foram notáveis algumas dificuldades de cálculo, talvez por
falta de bases matemáticas dos alunos e dificuldades com
as proporcionalidades.

§ Na aula prática todos os grupos realizaram a actividade
experimental, tendo sido solicitada a minha ajuda para a

10ª Aula
Protocolo experimental
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas

§ A motivação de estarem com as “maõs‐na‐massa” a fazer
Ciência numa aula laboratorial foi notória pelo entusiasmo
com que realizaram a actividade.
§ Nesta aula mostrou‐se aos alunos a actividade em vídeo
que tinha sido realizada por eles na aula anterior, pois
sendo a aula apenas de 45 minutos só houve tempo para a
sua realização mas não para analisar as técnicas utilizadas,
interpretar devidamente os resultados obtidos assim como
realizar os cálculos para determinar a concentração.

Vídeo – “Preparação de
uma solução de sulfato
de cobre”

§

Durante a visualização do vídeo os alunos fizeram
comentários como: “ Nós também fizemos assim”; “ A cor
deu‐nos igualzinha”; “ Com a pipeta também “puxamos” o
líquido, como a “Stôra” está a fazer no vídeo”.

11ª Aula

§ O destaque dos procedimentos correctos foi enfatizado
pelos próprios alunos quando diziam ter feito como se
mostrava no vídeo ou quando em pequenas acusações no
Guião de visualização
do vídeo

interior do grupo diziam:” Eu não te dizia para agitares o
balão depois de pores a tampa, mas tu dizias que a tampa
era depois de agitar e só rodavas o balão”.

§ Em geral, toda a turma associou a cor das soluções à sua
concentração e o cálculo da concentração das mesmas foi
mais fácil e contou com maior participação dos alunos.

§ A chegada pontual à sala de aula (para um grupo de alunos
bastante antes do toque) era um procedimento que se
manteve desde a primeira aula.

§ O bom comportamento e a participação, às vezes algo
Simulação – “Mudanças

desordenada, (tal era a vontade dos alunos de mostrar que

de estado”

tinham aprendido e que estavam a acompanhar a matéria)

12ª Aula

continuava a verificar‐se doze aulas após a aplicação dos
recursos digitais produzidos.
§ Nesta aula os alunos exploraram a simulação “Mudanças de
estado” no âmbito do estudo das transformações físicas e
transformações química da matéria.
§ Os alunos foram informados dos objectivos da mesma e foi
distribuído o roteiro de exploração que todos preencheram
sem dificuldade, pois raras foram as solicitações e/ou
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas
questões colocadas.
§ Durante a exploração da simulação fui percorrendo a sala e
questionando os alunos sobre o que estavam a fazer e a
aprender. Obtive reacções como:”Antes eu tinha que
decorar estes nomes das mudanças de estado, agora não, é
só associar as imagens”; “Quando queremos um estado em
que a água está mais ”solta” aumenta‐se a temperatura”;
”A temperatura diminui numa mudança de fase em que a

Roteiro de exploração

água fica com uma forma mais definida como o gelo”;

da simulação

”As mudanças de estado são transformações físicas porque
a água é a mesma, está é num estado diferente, mas não
há nada novo se não era uma transformação química”. Os
objectivos que se pretendiam atingir com a exploração
desta simulação (conseguir associar a necessidade de

Ficha de trabalho
nº 5

aumentar ou diminuir a temperatura de acordo com o
estado físico

que se pretende obter; conhecer as

designações dos estados físico; encontrar resposta para a
questão: “As mudanças de estado são exemplos de
transformações físicas ou transformações químicas da
matéria?”) foram atingidos a julgar pelas respostas obtidas
no roteiro e durante a exploração na aula.
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas
§ Verificou‐se novamente que todos os alunos fizeram o
trabalho de casa e não houve dificuldades consideráveis na
identificação das transformações físicas e transformações
químicas.

§ Durante a realização da demonstração experimental
solicitou‐se a participação dos alunos no sentido de prever,
entre a chapa e o fio de cobre qual teria maior densidade.

§ As opiniões foram unânimes, alegando que de acordo com
a expressão da massa volúmica ou densidade a chapa de
cobre seria a que tinha maior densidade dado que é a que
possui maior massa. E entre a chapa de cobre e a chapa de
alumínio a densidade seria semelhante.
§ Observaram
Guião da demonstração

e

participaram

de

forma

atenta

na

demonstração, lendo na proveta o volume inicial e o
volume final e registando as massas dos corpos.
§ Dando continuidade à estratégia Prever‐Observar‐Explicar
(P.O.E.) e uma vez distribuído o guião iniciou‐se a
visualização do vídeo, tendo‐se solicitado aos alunos que
prestassem especial atenção à explicação dos fenómenos

13ª Aula
Vídeo – “Determinação
da densidade de
materiais sólidos”

observados.
§ Após a confrontação das previsões que os alunos tinham
feito com a observação e explicação apresentada no vídeo,
os

alunos

entenderam

que,

ao

contrário

do

que

inicialmente eles tinham pensado, a densidade de uma
substância não depende do tamanho nem da forma da
amostra: é uma característica da substância.
Guião de visualização
do vídeo

§ Alguns alunos referiram que: ”Ver o vídeo e depois ouvir a
explicação ajuda a perceber e a interpretar o que
acontece”; “Se fizéssemos a experiência e depois noutra
aula tivéssemos de falar dela, sem o vídeo, podiam haver
coisas que já não nos lembrássemos”.
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Aulas

Recursos

Observações efectuadas
§ Esta foi a última aula de aplicação dos recursos
“+ Química Digital”. Confesso que eu própria senti alguma
nostalgia por estar a terminar este estudo, mas ao mesmo
tempo

uma

agradável

motivação

para

analisar

e

interpretar, o que segundo a minha sensibilidade e os
dados que tinha recolhido, tinha sido positivo e contribuído
Simulação –
“ Ponto de fusão e
ponto de ebulição”

significativamente para a melhor e maior aprendizagem da
Química pelos meus alunos.
§ Nesta aula os alunos exploraram a simulação com a ajuda
do respectivo roteiro.
§ Excepcionalmente, os grupos em geral, solicitaram mais
vezes a minha ajuda, talvez porque não tenham prestado a
devida atenção às indicações de exploração presentes no

14ª Aula

roteiro e tivessem iniciado a exploração da simulação de
modo impulsivo.
§ Uma vez valorizado o roteiro e as suas indicações, os
grupos responderam a todas as questões nele presentes.
§ No contacto com os grupos foram obtidos comentários
como: “Esta simulação é gira, vê‐se o gráfico à medida que
a temperatura aumenta”; ”O ponto de fusão e o ponto de
Roteiro de exploração
da simulação

ebulição têm um só valor para cada substâncias”;
”O patamar constante do gráfico diz‐nos a temperatura à
qual uma substância passa ao estado líquido ou gasoso”;
”Na fusão ou ebulição temos de aumentar a temperatura”;
“Nunca percebi nada de gráficos, mas estes até são fáceis
porque se vê o que acontece com a temperatura e ao
mesmo tempo vê‐se o computador a desenhar o gráfico”.

2.4. Avaliação de software educativo

Os programas computacionais multiplicam‐se todos os dias e são cada vez mais
os que existem voltados para a educação. Estas ferramentas educacionais precisam de
ser reconhecidas como opção atractiva e de fácil manuseamento.
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A educação e a comunicação geram mudanças na sociedade e por isso, deve‐se
promover a literacia digital, criar ambientes de aprendizagem adequados e apostar na
inovação, criação e avaliação de software.
Pode considerar‐se como software educativo todo o recurso que pode ser
utilizado como apoio à educação, quer como material de consulta, quer como
instrumento especialmente concebido com o objecto explícito de ensinar conteúdos
programáticos.
Há, no entanto, alguns aspectos a ter em conta no uso de software educativo e
do próprio computador como ferramenta didáctica (ALARCÓN, 2002):
§

O computador e o software educativo são ferramentas, pelo que as suas
vantagens dependem apenas do uso que se faz deles;

§

Nem um nem outro resolvem os problemas de ensino e da aprendizagem:
o professor tem o poder de os utilizar da maneira que for mais
conveniente;

§

Dada a grande variedade de software educativo que existe no mercado, é
preciso saber seleccioná‐lo de acordo com as próprias necessidades.

Segundo PAPERT (1997), "A maioria dos programas educativos reforça os aspectos
mais pobres da educação pré‐computador (...)" porque a qualidade de alguns recursos
pode ser considerada "duvidosa" do ponto de vista educativo.
Em Portugal, há falta de integração de bons projectos que visam a avaliação de

software educativo. Não há prática comum de análise de software e neste campo
destacamos dois projectos: o Minerva e o Pedactice que neste âmbito tiveram uma voz
activa.
O Projecto Minerva teve início em 1985 para promover a introdução das TIC nas
escolas, e terminou em 1994. Foi importante e continua a ser o último "bastião" sobre
desenvolvimento e avaliação de software educativo em Portugal.
O Projecto Pedactice (Educacional Multimédia in Compulsory School: From

Pedagogical Assessment to Product Assessment) foi um projecto concluído em 2001 e foi
desenvolvido com os principais objectivos:
§

Incrementar a utilização de recursos multimédia no processo de ensino‐
‐aprendizagem;

§

Promover uma melhor preparação dos professores para a análise crítica,
avaliação e utilização desse tipo de recursos;
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§

Aumentar as exigências de qualidade na concepção e produção de

software educativo.
Os pressupostos e o modelo de avaliação proposto pelo projecto "(...)
caracteriza‐se por sugerir o envolvimento dos próprios professores na avaliação e
reflexão sobre o potencial pedagógico do software e outras aplicações disponíveis, em
vez de lhes fornecer apenas os resultados da avaliação enquanto produto acabado."
(COSTA, 2004).
No âmbito deste projecto e sobre a avaliação de software educativo, COSTA
(2004) deixa ainda um conjunto de sugestões e recomendações importantes:
§

A avaliação da qualidade de software educativo deve ter como base uma
perspectiva

multidimensional,

conjugando

diferentes

vertentes

normalmente associadas ao processo educativo;
§

A avaliação da qualidade destes recursos deve incidir em três planos de
análise distintos, isto é, sobre o recurso propriamente dito, sobre a sua
utilização em contextos concretos e sobre os resultados da aprendizagem
por eles mediatizada;

§

A avaliação deve valorizar, sobretudo, a finalidade de orientar os
professores no conhecimento e possibilidades de usos do software que
está à sua disposição, proporcionando a sua integração no currículo, com
o sentido pedagógico e ajustada a projectos educativos concretos.

Destacamos ainda nesta altura, um novo trabalho que está a ser desenvolvido
com a colaboração da Universidade de Évora, o projecto Sacausef (Sistema de

Avaliação, Certificação e Apoio à Utilização de Software para a Educação e a
Formação). Surge segundo José Luís Ramos15, para "estimular a emergência de uma
cultura de informação e comunicação entre os diversos interesses em presença:
produtores, editores, distribuidores, professores, educadores, etc. "e ainda para
"responder à necessidade de dispor de um sistema de avaliação que tenha como missão,
a recolha, tratamento e disseminação de informação relativa à qualidade dos programas
educativos em Portugal”. Trata‐se de um projecto ainda em construção, já com alguns
instrumentos de avaliação concebidos e cuja implementação ainda não tem data certa.
Espera‐se que seja o mais rápido possível, já que se pretende que cheguem às escolas,
recursos de qualidade e com certificação por escrito.
15

No Seminário sobre Utilização e Avaliação de Software Educativo, Lisboa, Dezembro de 2004, Torre do
Tombo, promovido pela DGIDC – Ministério da Educação e organização com a colaboração da Universidade
de Évora.
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Pelo exposto anteriormente, o contributo de professores na avaliação de um

software torna‐se indispensável, quer por incentivar estes a conhecerem o produto,
quer por proporcionar uma reflexão individual sobre a identificação dos contextos
educativos favoráveis para a utilização desse mesmo produto. Pretende‐se que os
recursos que cheguem à escola sejam de qualidade. Essa qualidade tem de ser
assegurada e por isso, os recursos têm de ser sujeitos a uma análise criteriosa, de modo
que se saiba se satisfazem todas as necessidades.
Nesta perspectiva, pretende‐se num futuro próximo solicitar a participação de
alguns professores afectos à área disciplinar de Ciências Físico‐Químicas do 4.º grupo A,
para uma análise dos recursos “+ Química Digital” e desta forma obter o seu feedback e
sugestões de melhoramentos e/ou enriquecimentos (intenções futuras desenvolvidas
mais adiante no capítulo 8).
Sendo os alunos os últimos consumidores também fize‐se questão de ouvir as
suas opiniões (adiante na secção 2.1 do capítulo 6). Assim, após a conclusão do conjunto
de aulas onde se explorara, os recursos digitais desenvolvidos, os alunos foram
convidados a dar as suas opiniões, cuja compilação está em anexo a esta dissertação
(anexo

I

–

que,

por

sua

vez,

está

disponível

em

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam).
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1.1. Análise das folhas de resposta
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1. E FEITOS DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ”+ Q UÍMICA
DIGITAL ” NOS ALUNOS
Como foi dito na secção 3 do capítulo 3, o estudo efectuado pretendeu dar
resposta às seguintes hipóteses:
§

Será que a utilização dos recursos “+ Química Digital” leva os alunos a
aprender melhor Química?

§

Poderão os recursos “+ Química Digital” contribuir para que os alunos
gostem mais de Química?

Durante a investigação pretendeu‐se também analisar o impacto dos recursos
“+ Química Digital” em alunos do 7º ano de Ciências Físico‐Químicas. O impacto da
aplicação do conjunto de recursos digitais no processo de ensino‐aprendizagem foi
avaliado através da análise das respostas dadas nas folhas de resposta associadas aos
roteiros de exploração e às fichas de trabalho (secção 1.1 deste capítulo), análise das
observações efectuadas (secção 1.2 deste capítulo) e análise das entrevistas (secção 1.3
deste capítulo). A análise dos resultados assenta numa abordagem qualitativa.
Apresenta‐se de seguida a análise das respostas dadas nas folhas de resposta
associadas aos roteiros de exploração, guiões de visualização dos vídeos e fichas de
trabalho.

1.1. Análise das folhas de resposta

As folhas de respostas de cada grupo de alunos foram recolhidas no final das
aulas. Na tabela 6.1 apresenta‐se uma análise das respostas obtidas.
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1.1.1 Associadas aos roteiros de exploração, guiões de
visualização dos vídeos e fichas de trabalho
Tabela 6.1 - Análise das respostas obtidas nos roteiros, guiões e fichas de trabalho

Recurso digital

Material de
apoio

Análise das respostas obtidas
§ Relativamente a esta primeira animação
utilizada com os alunos para introduzir o
estudo da Química no Ensino Básico, não se
registaram dificuldades na compreensão
deste recurso digital sendo considerado por

Guião de

muitos o mais simples. Os alunos na sua

visualização

totalidade responderam correctamente às

da animação

questões que surgiam no guião de
visualização.

Animação – “Química”

§ Destacam‐se as seguintes respostas
apresentadas: “Os químicos estudam as
propriedades dos materiais e as
transformações de uns materiais noutros”;
“A Química aplica‐se na indústria química.”;
“A Química está muito presente no nosso
dia‐a‐dia e surgiu a partir da Alquimia”.

§ Os alunos em geral encontraram sozinhos as

Vídeos –
“Símbolos de segurança”

respostas para todas as questões presentes

“Regras gerais de

nos guiões e poucas foram as vezes que

segurança”

recorreram à ajuda da professora. Alguns

“Manuseamento e

alunos solicitaram a repetição de partes dos

aquecimento de tubos de
ensaio usando a lamparina de
álcool”
“Transferência e

Guiões de
visualização
dos vídeos

vídeos onde julgavam estar as respostas em
falta.

§ Analisados os guiões verificou‐se que estes
foram completamente respondidos por todos

derramamento de produtos

os alunos e que as respostas apresentadas

químicos”

eram completas e algumas delas escritas com

“Preparação de uma solução
de sulfato de cobre”

as próprias palavras dos alunos e não uma
transcrição do que era dito nos vídeos. Isto
demonstra alguma compreensão das

“Determinação da densidade

temáticas estudadas.

de materiais sólidos”
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Recurso digital

Material de
apoio

Análise das respostas obtidas
§ Analogamente ao que já tinha acontecido,
também aqui foi notória a compreensão da
temática associada a este recurso pois os
alunos além de terem respondido

Guião de

correctamente às questões apresentadas, e

Animação –

visualização

fizeram‐no logo após a primeira visualização

“Misturas coloidais”

da animação

deste recurso, verbalizaram por palavras
próprias o conceito de mistura coloidal.

§ Um aluno referiu que: “Uma mistura coloidal,
que parece homogénea mas não é, pode ser
detectada usando um microscópio como o
que utilizamos na aula de Ciências Naturais.
Por exemplo o sangue.”

§ Esta simulação foi explorada com bastante
facilidade. A tabela presente no roteiro foi
preenchida na totalidade pela maioria dos
alunos. Inclusivamente alguns alunos
questionaram o facto de determinadas

Simulação –
“Mudanças de estado”

mudanças de estado implicarem um aumento
Roteiro de

e outras uma diminuição de temperatura e

exploração

eles próprios avançaram para a teoria

da simulação

corpuscular da matéria e para a associação
da temperatura com a energia cinética das
partículas.

§ Ficou clara a ideia de que as mudanças de
estado são transformações físicas:
“As mudanças de estado são transformações
físicas, porque a água não se altera, não se
forma nada novo, a água apenas altera o seu
estado físico. Passa de sólido, a líquido e
depois a gás e ao contrário.”

Simulação –
“ Ponto de fusão e ponto
de ebulição”

§ A exploração desta simulação foi a que
inicialmente se mostrou mais complicada
para os alunos. Os que começaram a explorar
sentiram dificuldade em compreender o que
era necessário analisar e solicitaram ajuda
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Recurso digital

Material de
apoio

Análise das respostas obtidas
pois não estavam a acompanhar
cuidadosamente os passos presentes no
roteiro de exploração, porque queriam ver
tudo rapidamente. Alguns grupos
permaneceram na aula mesmo depois de esta
ter terminado. Esta limitação do tempo pode
dever‐se a vários aspectos: cada aluno tem o

Simulação –

seu ritmo próprio de aprendizagem e até à

“ Ponto de fusão e ponto
de ebulição”

Roteiro de
exploração
da simulação

dinâmica e organização do grupo.

§ Uma resposta dada por um dos grupos à
questão 2 alínea e) foi: “ A linha vermelha do
gráfico sobe até 0 ºC e depois mantém‐se
constante porque a agua está a fundir. Essa
parte constante do gráfico corresponde ao
ponto de fusão da água.”

§ Em geral, verificou‐se que a maioria dos
alunos chegou à conclusão que o ponto de
fusão e o ponto de ebulição são propriedades
físicas que permitem identificar uma
substância e que o patamar constante do
gráfico corresponde à temperatura à qual
uma dada substância pura funde ou entra em
ebulição.

§ As fichas de trabalho quando recomendadas
para trabalho de casa, foram sempre
realizadas por todos os alunos da turma. Na
correcção das mesmas os alunos respondiam
de forma completa e correcta às questões,
evocando inclusivamente exemplos ou

Fichas de trabalho

explicações que estavam presentes nos
recursos digitais que tinham sido explorados
previamente. As dificuldades foram mais
notórias nos cálculos da composição
quantitativa e densidade dadas as
dificuldades dos alunos nas operações básicas
de matemática.
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A partir da análise da tabela 6.1 é possível concluir que a maioria dos alunos
gostou da exploração dos recursos digitais e que compreenderam os conceitos
envolvidos. Durante as aulas foi evidente o entusiasmo e a preocupação dos alunos em
responderem às questões colocadas nos roteiros de exploração, guiões e fichas de
trabalho. As notas obtidas na ficha de avaliação foram substancialmente melhores do
que as obtidas anteriormente (a média da turma rondou os 75% e não se registou
nenhuma nota negativa) o que confirma o que se antevia pelo desempenho dos alunos
nos restantes registos escritos.
Na secção seguinte far‐se‐á uma análise das observações efectuadas nas aulas
durante as quais se procedeu à aplicação dos recursos “+ Química Digital”.

1.2. Análise das observações efectuadas

O entusiasmo ao entrarem na sala era notório, não se tendo registado até ao
final da aplicação dos recursos “+ Química Digital” o atraso de nenhum aluno à aula.
É de salientar que os alunos habitualmente mais desinteressados, e muitas vezes
bastante perturbadores, se mostraram gradualmente mais empenhados e participativos.
O trabalho de casa foi realizado sempre que era recomendado, por todos os alunos sem
excepção.
O facto de as aulas terem decorrido, na sua maioria, na sala de informática
motivou especialmente os alunos. O entusiasmo e a atenção dos alunos foram
constantes ao longo da apresentação e exploração dos vários recursos. Tal como se
referiu na secção 2 do capítulo 1 a zap generation nasceu e cresceu na era digital e têm
particular apreço e interesse pelas TIC e por tudo que esteja relacionado com elas.
Ao proporcionar aos alunos novas experiências é possível criar micromundos de
aprendizagem, evidenciando as potencialidades pedagógicas da integração das TIC na
educação (das quais se destacam P1, P4, P5, P6, P8, P12, P13 e P14 da tabela 1.7).
As questões presentes nos guiões de visualização, roteiros de exploração e fichas
de trabalho foram respondidas sem qualquer dificuldade. Registou‐se alguma desordem
aquando da correcção das questões, pois o entusiasmo e a vontade de participar era tal
que os alunos tiveram de ser chamados à atenção para que não esquecessem as regras
de participação ordenada, pedindo a palavra antes de começarem a falar.
A utilização da animação “Química” em contexto educativo (usada na 1ª aula do
nosso estudo) teve nos alunos o efeito pretendido: apresentar‐lhes uma nova Ciência – a
Química – e motiva‐los para o seu estudo. Destaca‐se um comentário particularmente
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“delicioso” que surgiu na sequência da aplicação deste recurso: “ Eu vi ali uma imagem
de um bolo e percebi logo que a Química está relacionada com as transformações das
“coisas”, também sabia porque a minha mãe é cozinheira”.
O estudo da segurança no laboratório de Química, nomeadamente dos símbolos
de segurança e das regras de saber estar/trabalhar num laboratório foi uma temática
abordada com o auxílio da utilização de vídeos. As vantagens da utilização deste recurso
didáctico (recordar a tabela 2.28) foram demonstradas pelo bom desempenho dos
alunos na resposta às questões presentes nos guiões de exploração e nos comentários
que fizeram, dos quais se destaca: “Stôra, assim sim, eu nem tenho de estudar porque
fecho os olhos e lembro‐me dos símbolos e dos produtos onde eles aparecem!”;
“Devíamos usar mais vídeos assim aprendíamos melhor e ficávamos com os
conhecimentos para sempre!”.
Nas aulas em que foi proposto aos alunos a exploração de jogos (5ª, 6ª e 8ª aulas)
o momento da interacção dos alunos com estes recursos era o ponto mais alto da aula.
Os jogos, ao contrário do que tantas vezes se pensa, permitem adquirir determinadas
capacidades e quando se focam particularmente num dado conteúdo constituem um

software útil a nível didáctico. Os jogos desenvolvidos são pedagógicos porque não se
desviam dos conceitos centrais para a aprendizagem do aluno. O aluno sente‐se
estimulado a resolve‐los e nessa tentativa de resolução vai consolidando os seus
conhecimentos, vai reconhecendo que já adquiriu, já assimilou determinados conceitos
ou o contrário, vai reconhecendo que precisa de estudar mais para compreender melhor
a temática abordada no jogo.
Os alunos ficavam sempre muito motivados quando sabiam que as aulas incluíam
actividades lúdicas e, ao contrário do que se podia esperar, associaram‐lhe, em geral,
uma função educativa: “ Agora é que eu entendo aquilo que se diz de que a brincar
também se aprende. Eu sinto que com os jogos aprendi além de me ter divertido!”.
Os jogos utilizados (“Certo ou Errado”, “Fazer os pares”, “Crucigrama” e “Sopa
de letras”) permitiram desenvolver nos alunos algumas das competências indicadas na
tabela 2.27 (nomeadamente C1, C2, C5, C6, C7, C8 e C12). É importante aproveitar o
entusiasmo dos alunos, utilizando os jogos com criatividade e apostando na construção
do conhecimento.
O conjunto de recursos “+ Química Digital” era constituído também por duas
simulações computacionais. A simulação “ Mudança de estado”, foi explorada pelos
alunos na 12ª aula e as questões presentes no roteiro de exploração foram respondidas
sem dificuldade, pois raras foram as solicitações e/ou questões colocadas.
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Após a análise de alguns comentários proferidos pelos alunos, nomeadamente:
”Antes eu tinha que decorar estes nomes das mudanças de estado, agora não, é só
associar as imagens”; ” A temperatura diminui numa mudança de estado em que a água
fica com uma forma mais definida como o gelo”;” As mudanças de estado são
transformações físicas porque a água é a mesma, está é num estado diferente, mas não
há nada novo se não era uma transformação química”, pode afirmar‐se que a simulação
serviu os propósitos para os quais foi concebida e, apesar de não se ter feito um estudo
aprofundado nessa área (pois não era o “coração” do nosso projecto) avança‐se com a
ideia de que esta simulação também terá contribuído para contrariar algumas
concepções alternativas que poderiam estar presentes nos alunos (recordar a
tabela 2.26).
A animação “Misturas coloidais” (usada na 8ª aula) foi um dos recursos que
também reuniu a preferência dos alunos, pois segundo eles este recurso ajudou‐os
bastante na compreensão do conceito de mistura coloidal, tal como se pode inferir com
base em algumas reacções: “A “Stôra” nem precisa de explicar o porquê, com aquelas
imagens o microscópio e o som já explicaram tudo e eu entendi bem a diferença”, “ Eu
gostei muito desta animação, as misturas “ a entrarem” para o microscópio mostra
mesmo o que tem de se fazer”.
Os vídeos “Preparação de soluções de sulfato de cobre” e “Determinação da
densidade de materiais sólidos” (apresentados respectivamente na 11ª e 13ª aulas), ao
contrário dos vídeos apresentados inicialmente sobre a temática da segurança em
laboratórios de Química, além de serem transmissores de informações, foram usados
como complemento à realização de actividades experimentais. A parte inicial do vídeo
“Preparação de soluções de sulfato de cobre” foi visualizado pelos alunos antes da
realização da actividade experimental para ilustrar particularmente a técnica de
pipetar usando uma pipeta e uma pompete e para recordar a designação do material
utilizado assim como os cuidados a ter no seu manuseamento. Apresentou‐se o mesmo
vídeo aos alunos após a realização da actividade experimental. Sendo as aulas de 45
minutos apenas há tempo para a realização das actividades mas não para interpretar
devidamente os resultados obtidos assim como realizar os cálculos para determinar
grandezas como a concentração ou a densidade. Um aluno chegou a comentar que: ” Se
fizéssemos a experiência e depois noutra aula tivéssemos de falar dela, sem o vídeo,
podiam haver coisas que já não nos lembrássemos”.
Na aula de apresentação do vídeo “Determinação da densidade de materiais
sólidos” usou‐se a estratégia Prever‐Observar‐Explicar (P.O.E.) (ver a planificação das
aulas

no
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http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam).

Após

a

explicação

do

conceito

de

densidade e uma vez apresentados os materiais cuja densidade se pretendia determinar
– chapa de cobre, fio de cobre e chapa de alumínio – os alunos foram convidados a
prever qual destes materiais apresentaria maior densidade. Feitas as previsões avançou‐
se para a demonstração experimental que possibilitava a determinação da densidade e
os alunos numa atitude participativa também observaram e fizeram os seus registos.
Chegados à última etapa da estratégia utilizou‐se o recurso vídeo para confrontar as
previsões feitas pelos alunos com a explicação da actividade apresentada no vídeo, o
que levou os alunos a entender que, ao contrário do que inicialmente eles tinham
pensado, a densidade de uma substância não depende do tamanho nem da forma da
amostra: é uma característica da substância.
Os vídeos “Preparação de soluções de sulfato de cobre” e “Determinação da
densidade de materiais sólidos” utilizados oportunamente com os alunos antes e/ou
depois das actividades experimentais realizadas e participadas por eles, julga‐se
poderem também contribuir para contrariar algumas das razões de desmotivação
apresentados pelos alunos no estudo da Química (recordar “Razões da desmotivação”,
secção 1.2 do capítulo 2) nomeadamente quando apontam para a sua desmotivação
razões como: “os professores só fazerem demonstrações e não darem oportunidade aos
alunos para participarem na realização de experiências”; “não compreenderem as
experiências”.
Sendo a Química uma Ciência essencialmente experimental, não se pretende que
estes, ou quaisquer outros vídeos, sejam usados para substituir as aulas experimentais,
mas como complemento destas aulas. A jusante para prevenir questões de segurança,
para destacar determinada técnica ou procedimento experimental que mereça atenção
especial, entre outros aspectos que seja importante referir de modo a preparar a ida
para o laboratório. Usados a montante revelam‐se um recurso muito útil para
interpretar e concluir sobre actividades experimentais realizadas.
A exploração da simulação computacional “Ponto de fusão e Ponto de ebulição”
foi o último recurso aplicado com os alunos no âmbito do nosso estudo.
Excepcionalmente os alunos exploraram a simulação de forma mais impulsiva não dando
a devida atenção ao roteiro distribuído. Talvez por terem considerado a simulação
apelativa isso aumentou o seu interesse, pois podiam seleccionar a substância,
seleccionar se pretendiam observar a fusão ou a ebulição da mesma, assim como ver a
construção do gráfico temperatura em função do tempo à medida que o aquecimento
estava a decorrer.
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A criação desta simulação poderá contribuir para o aprofundamento dos
conceitos de ponto de fusão e ponto de ebulição assim como elucidar os alunos
relativamente ao procedimento experimental associado à sua determinação uma vez
que a “Determinação dos pontos de fusão e de ebulição” está no grupo das experiências
menos realizadas em Química (recordar a tabela 2.14, secção 1.4 do capítulo 2).
A utilização de simulações computacionais, em geral, apresenta vantagens para
o processo de ensino‐aprendizagem (recordar a tabela 2.30) e a sua exploração
desencadeia nos alunos reacções muito positivas, nomeadamente: “Esta simulação é
gira, vê‐se o gráfico à medida que a temperatura aumenta”; “Nunca percebi nada de
gráficos, mas estes até são fáceis porque se vê o que acontece com a temperatura e ao
mesmo tempo vê‐se o computador a desenhar o gráfico”.
Apesar das vantagens que existem associadas à utilização de simulações
computacionais, convém também não perder de vista que existem algumas dificuldades
(recordar a tabela 2.31 do capítulo 2). O mesmo se pode dizer relativamente às TIC em
geral, que apresentam potencialidades reconhecidas, (recordar tabela 1.7 do capítulo 1)
mas também limitações na sua utilização (recordar tabela 1.8 do capítulo 1).
Na secção seguinte apresenta‐se a análise da 1ª aparte das entrevistas realizadas
aos alunos, entrevistas estas que corroboram a validade das nossas hipóteses.

1.3. Análise das entrevistas
Na aula que antecedeu a aplicação dos recursos “+ Química Digital”, os alunos
foram informados de que terminado o conjunto de aulas onde se usariam os recursos
para aprender os primeiros conteúdos de Química, alguns deles (os que se
voluntariassem para tal) iriam ser sujeitos a uma entrevista. Neste sentido, começou
por se apresentar aos alunos:
§

as hipóteses que se pretendiam verificar no decorrer da investigação e os
objectivos inerentes à mesma;

§

anunciar as expectativas que se tinham em relação ao estudo;

§

destacar a importância da participação em projectos novos e inovadores;

§

reforçar a utilidade e o valor das informações a recolher.

Os alunos foram, igualmente, informados de que a colaboração na entrevista não
teria influência na avaliação da disciplina de Ciências Físico‐Químicas.
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Após um número razoável de alunos se ter voluntariado, combinou‐se uma data,
uma hora e um local para a realização da entrevista.
Na realização das várias entrevistas manteve‐se a mesma metodologia.
Quando o aluno chegava ao local marcado, dava‐se início a todo o processo
implícito no guião da entrevista (ver anexo I). Recordaram‐se os objectivos, recapitulou‐
se

o

que

se

pretendia

(de

modo

a

preparar

melhor

os

entrevistados),

fez‐se o respectivo enquadramento, visualizaram‐se os recursos utilizados e, por fim,
avançou‐se com as questões propriamente ditas. No decorrer da entrevista ouviram‐se
os alunos e deu‐se tempo para responderem, tendo‐se cuidado com a entoação dada na
colocação das questões. Procurou‐se contornar a complexidade das questões sempre
que se verificavam dificuldades na sua compreensão por parte dos alunos. Informaram‐
se também os alunos que poderiam fazer qualquer questão e que não deveriam ficar
preocupados quando não soubessem responder (de modo a deixá‐los à vontade, numa
atitude de perfeita descontracção e confiança).

A entrevista foi estruturada em duas partes distintas. Os objectivos e resultados
da primeira parte da entrevista apresentam‐se de seguida, a segunda parte será tratada
na secção 2.1 deste capítulo.

Com a realização da primeira parte da entrevista pretendeu‐se:
§

Compreender se os recursos “+ Química Digital” cativaram e contribuíram
para desenvolver nos alunos o gosto pela Química;

§

Investigar se a utilização dos recursos “+ Química Digital” contribuiu para
que os alunos aprendessem melhor os conteúdos de Química que foram
abordados;

§

Procurar aspectos que suscitassem dúvidas ou que apresentassem
dificuldades aos alunos.

As entrevistas foram gravadas e orientadas pela professora em direcção aos
objectivos da investigação. Após a realização das entrevistas, procedeu‐se à transcrição
das

mesmas

(anexo

I

‐

que,

por

sua

vez,

estão

disponíveis

em

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam). Tendo em conta a metodologia de
investigação utilizada (entrevista), a análise dos resultados será apenas de natureza
qualitativa.
Apresentam‐se, na tabela 6.2, algumas das respostas dadas pelos alunos no
decorrer da primeira parte da entrevista e a respectiva análise.

+ QUÍMICA DIGIT AL

225

CAPÍTULO 6 – A NÁLISE DE RESULTADOS

Tabela 6.2 - Análise das respostas obtidas na primeira parte da entrevista

Análise das respostas
§ Nenhum dos alunos entrevistados tinha
alguma vez pensado em estudar Química
utilizando recursos digitais.
§ Conseguiram identificar os tipos de recursos

Exemplos de respostas obtidas
Prof. – O que tem de mais positivo o estudo
dessa forma?
Aluno 2 – Percebia‐se melhor e se tivéssemos
dúvidas a “stôra” punha de novo o recurso de

que foram usados nas aulas: vídeos,

forma a explicar outra vez. E mostrava‐nos

animações, simulações e jogos.

imagens e símbolos… e também víamos como
se procede em laboratório.

§ Consideram que o que de mais positivo tem
o estudo da Química usando recursos
digitais é:
-

ser mais simples e menos trabalhoso

Aluno 4 – O facto de cativar mais os alunos.
Aluno 6 – Percebi melhor a matéria e achei
mais giro.

para aprender;
-

perceberem‐se melhor os conteúdos,
pois podem visualizar‐se e explorar
novamente os recursos;

-

a presença de imagens e áudio ajuda na
compreensão;

-

conseguirem prestar mais atenção pelo
facto de se sentirem mais cativados.

§ A maioria dos alunos referiu não existirem
aspectos negativos no estudo da Química
utilizando recursos digitais. Apenas um dos
alunos refere a necessidade de os vídeos
passarem mais devagar.

Prof. – E o que tem de mais negativo?
Aluno 1 – Nada…não gosto de estar a passar as
coisas para o caderno…é uma trabalheira e
assim é muito melhor!
Aluno 4 – Eu acho que é tudo bom.
Aluno 7 – É que às vezes precisava que os
vídeos passassem mais devagar, para eu
entender melhor.

§ Os alunos são unânimes em reconhecer que

Prof. – A apresentação dos vídeos sobre a

a apresentação dos vídeos sobre a

segurança no laboratório de Química fez‐te

segurança no laboratório de Química os

aprender melhor este tema?

ajudou a aprenderem melhor esta temática.

Aluno 4 – Percebi melhor assim, porque me
sentia mais motivada e era bom ver as pessoas
a fazerem as coisas no laboratório.
Aluno 7 – Ajudou‐me a perceber melhor,
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Análise das respostas

Exemplos de respostas obtidas
porque o facto de estarmos a ver e a ouvir, faz
com que percebamos mais rapidamente.
Aluno 8 – Ajudou e muito. Porque se fosse uma
ficha informativa, não percebíamos tão bem
pois no vídeo explicava e víamos pessoas a
fazerem as coisas como se devem fazer, e
então ficava melhor a informação na nossa
cabeça.

§ Todos os alunos entrevistados consideram

Prof. – Após a realização de actividades ou

que após a realização das actividades

demonstrações experimentais, a

experimentais a visualização dos vídeos

visualização dos vídeos respectivos ajudou‐

onde se retratam e explicam essas

te a analisar e interpretar o que aconteceu

actividades os ajuda na análise e

nas actividades?

interpretação do que acontece nas mesmas.

Aluno 1 – Sim, ajuda a perceber melhor a
experiência porque podemos ver aquilo que já
fizemos e ouvir a sua explicação.
Aluno 3 – Sim, porque às vezes nós não
fazemos as coisas direitas e quando a “stôra”
mostra o vídeo, passamos a entender muito
melhor.
Aluno 8 – É muito melhor mostrar o vídeo para
relembrarmos o que demos na aula anterior.
Eu aposto que há colegas meus que às vezes
não ficam a perceber nada, mas depois quando
vimos de novo o vídeo e falamos todos na aula
acerca dele com a “stôra”, eles já passam a
perceber. E até comentamos quem fez daquela
forma ou não.

§ Os alunos, sem excepção, reconhecem que

Prof. – Consideras que os guiões de

os guiões de visualização dos vídeos os

visualização dos vídeos te ajudaram na

ajudaram na retenção das informações mais

retenção das informações mais importantes?

importantes, porque:
-

só a visualização do vídeo levaria à
retenção de menor quantidade de
informação;

-

ajudam a perceber qual é a informação
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Aluno 3 – Eu acho que os guiões são muito
úteis para nós, porque ficamos a perceber o
que é mais importante. Ajudou‐nos bastante!
Aluno 4 – Sim, porque assim treinávamos e já
víamos o que tínhamos aprendido.
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Análise das respostas

-

-

Exemplos de respostas obtidas

mais importante;

Aluno 5 – Ajudou a perceber o que era

eram encarados como meio de

importante e não permitia que nos

aplicação/verificação de

esquecêssemos porque ficava registado.

conhecimentos;

Aluno 7 – Ajudou a perceber melhor a

permitiam o registo da informação

informação do vídeo e a estudar.

evitando o seu esquecimento;
-

eram um elemento de estudo
importante.

§ Todos os alunos reconhecem vantagem em

Prof. – Consideras que os roteiros de

explorar uma simulação computacional com

exploração são fundamentais para explorar

o auxilio de um roteiro de exploração,

convenientemente as potencialidades das

porque:

simulações?

-

sabem qual o objectivo do trabalho a
desenvolver;

-

explica as principais funcionalidades do
recurso digital a explorar;

-

favorece o empenho na procura das
respostas pretendidas;

-

evita a dispersão para aspectos menos
relevantes para a actividade;

-

impede os cliques indiscriminados e
compulsivos;

-

permite tirar conclusões e aprender de
forma significativa;

-

rentabiliza o tempo.

§ Na tabela 2.10 (recordar secção 1.2 do
capítulo 2) apresentaram‐se as
metodologias de ensino na sala de aula com

Aluno 1 – Sim, porque o roteiro ajuda‐nos no
trabalho pois indica‐nos o que é que temos que
fazer.
Aluno 2 – Sim e muito, porque o roteiro
explica as opções que a simulação tem e ajuda
a encontrar as respostas às perguntas que
estão lá.
Aluno 3 – Acho que com o roteiro foi
melhor…por exemplo, quando alguns colegas
meus estavam a clicar em tudo é porque não
perceberam o que tinham que fazer, a “stôra”
explicou o que estava no roteiro e todos
percebemos.
Aluno 6 – Ajudou a perceber o que realmente
era importante e a concluir sobre o que
fazemos. Aprendemos mais assim, acho eu!

que os alunos do 9.º ano consideram
aprender melhor (em %) e verificou‐se que a
metodologia de ensino que os alunos
consideram menos eficaz para a
aprendizagem da Química é a exploração de

software de natureza científica (21%).
Perante esta realidade, ainda no capítulo 2,
levantamos duas questões: “Será esta
metodologia considerada ineficaz porque os
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Análise das respostas

Exemplos de respostas obtidas

alunos diante da peça de software
educativo “clicam aqui e ali” e não se
detêm fazendo uma exploração mais atenta
dos recursos?”; “Estará o professor
sensibilizado para a necessidade da
utilização de roteiros de exploração como
pontes fundamentais entre o software
educativo e os objectivos de aprendizagem
que se pretendem atingir?”. Julga‐se que as
respostas que se obtiveram dos alunos à
questão: “Consideras que os roteiros de
exploração são fundamentais para explorar
convenientemente as potencialidades das
simulações?” poderão deixar antever as
respostas às questões anteriormente
colocadas.
§ As respostas às questões colocadas nos

Prof. – De forma directa ou indirecta,

guiões e roteiros foram encontradas pelos

encontraste resposta para todas as questões

alunos, não se registando dificuldade na sua

colocadas nos guiões e nos roteiros?

obtenção.

Aluno 2 – Sim, porque as respostas estavam
todas nos recursos que a “Stôra” mostrava, era
só estar com atenção e pensar.

§ A maioria dos alunos entrevistados diz ter
recorrido raramente, ou mesmo nunca, à
ajuda da professora para o esclarecimento
de dúvidas no decorrer das aulas onde se
exploraram os diferentes recursos.
§ Cinco dos oito alunos entrevistados diz que
a simulação que mais gostaram de explorar
foi a “Ponto de fusão e ponto de ebulição”,
porque:
-

gostaram particularmente dos gráficos e
do termómetro;

-

aprenderam a interpretar melhor um
gráfico;
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Prof. – Recorreste muito à ajuda da
professora?
Aluno 1 – Não. Nem perguntei nada!
Aluno 7 – Muito raramente.

Prof. – Qual a simulação que gostaste mais
de explorar? Porquê?
Aluno 1 – “Ponto de fusão e ponto de
ebulição”, porque gostei muito dos gráficos e
do termómetro.
Aluno 2 – A “Ponto de fusão e Ponto de
ebulição”, porque aprendi a interpretar
melhor os gráficos.
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Análise das respostas
-

Exemplos de respostas obtidas

ocorreu a assimilação de conhecimentos

Aluno 4 – A “Ponto de fusão e ponto de

associados a esta simulação levando a

ebulição”, porque aprendi que durante a fusão

aprendizagens significativas.

ou ebulição de uma substância pura a
temperatura não varia. Os gráficos ajudaram
muito.

§ A simulação “Mudanças de estado” foi
apontada por três alunos como sendo a que
mais gostaram de explorar, essencialmente
porque conduziu a aprendizagens mais
sólidas sobre esta temática.

Prof. – Qual a simulação que gostaste mais
de explorar? Porquê?
Aluno 3 – Foi a “Mudanças de estado”, porque
consegui aprender os nomes dos estados sem
ter de os decorar. Agora lembro‐me das
imagens!
Aluno 6 – A “Mudanças de estado”, porque era
gira e percebi em que mudanças é que tem de
se aumentar e diminuir a temperatura.

§ A animação “Química” foi a animação que
reuniu mais preferências por parte dos
alunos entrevistados, porque:
-

sendo o primeiro recurso cativou mais a
atenção e motivou‐os para os seguintes;

-

ajudou a perceber o que é a Química e
o que estuda;

-

perceberam que a Química tem
inúmeras aplicações no dia‐a‐dia.

Prof. – Qual a animação que gostaste mais
de explorar? Porquê?
Aluno 1 – A animação “Química” porque
através do som e das imagens, percebi que a
Química tem muita utilidade no dia‐a‐dia.
Aluno 3 – A animação “Química”, porque foi
quando a “Stôra” começou a mostrar estes
recursos e nós ficamos mais atentos e
motivados para os outros, portanto foi o que gostei
mais.
Aluno 8 – A animação “Química”, porque percebi
bem o que era a Química e o que estuda.

§ Contudo, alguns alunos dizem ter preferido
a animação “ Misturas coloidais”.

Aluno 2 – “Misturas coloidais”, porque percebi
bem aquilo do microscópio.
Aluno 7 – A das “Misturas coloidais”, porque já
tinha aprendido a distinguir as misturas
homogéneas das heterogéneas e só faltavam as
coloidais, e com isto percebi muito bem.
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Análise das respostas
§ Dos jogos que os alunos tiveram
oportunidade de explorar, o “Fazer os
pares” foi o que reuniu maior número de
preferências, seguindo‐se a “ Sopa de
letras” e finalmente o “Crucigrama” e o
jogo “Certo ou Errado” com igual número
de “adeptos”. Apresentam‐se na coluna da
direita algumas razões justificativas destas
preferências:

Exemplos de respostas obtidas
Prof. – Quanto aos jogos, qual deles mais
gostaste de jogar? Porquê?
Aluno 7 – O jogo “Fazer os pares” porque dava
para brincar, mas também para aprender
bastante!
Aluno 8 – O jogo “ Fazer os pares” porque nos
fazia relembrar o material aprendido e o
“Certo ou Errado” porque nos fazia lembrar as
regras que aprendemos.
Aluno 1 – O “Crucigrama” e a “Sopa de
letras”, mas mais a “Sopa de letras”, porque
era engraçado procurar as palavras.
Aluno 4 – Foi o “Crucigrama” e o “Certo ou
Errado”, porque aprendi melhor com este tipo
de jogos.

§ Os alunos entrevistados manifestam uma

Prof. – Os jogos ajudaram‐te a memorizar

opinião consensual no reconhecimento de

algumas informações acerca das temáticas

que os jogos os ajudaram a memorizarem

estudadas?

informação acerca das temáticas estudadas.

Aluno 1 – Sim, por exemplo aprendi melhor o
material graças ao jogo “Fazer os pares”.
Aluno 3 – Sim ajudou, porque nos lembrávamos
dos jogos e muita da informação já nos tinha
ficado na cabeça.
Aluno 4 – Sim, porque apesar de serem jogos
aprendíamos muito e até nos lembrávamos de
coisas que fizemos, que depois iam ser
importantes para os testes. E era uma maneira
mais leve de aplicar a matéria.

§ Explorar os recursos individualmente foi a
forma preferida dos alunos, referindo que:
-

desta forma poderiam explorar o
recurso durante mais tempo, não tendo
de passar a vez ao(s) colega(s) de
grupo;
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Prof. – A exploração dos recursos digitais
fez‐se em grupo e também individualmente.
O que te pareceu mais adequado? Porquê?
Aluno 1 – Individualmente, porque não achei
tanta confusão de ter de passar a vez aos
colegas e aprendi melhor.
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Análise das respostas
-

Exemplos de respostas obtidas

consideram que aprenderam mais e
melhor.

Aluno 5 – Individualmente, porque temos mais
tempo para explorar os recursos e aprendemos
mais.

§ Todos os alunos consideram que os
objectivos associados à utilização dos vários
recursos digitais estavam claros.

Prof. – Ao utilizar os recursos digitais os
objectivos estavam claros?
Aluno 6 – Sim, porque eu percebi o objectivo
dos recursos todos.

§ Relativamente ao tempo disponibilizado
para a exploração dos vários recursos, os
alunos consideram que o tempo era
suficiente, mas que às vezes gostariam de
poder ter mais um pouco.

Prof. – O tempo disponibilizado foi
suficiente?
Aluno 1 – Sim, mas às vezes gostávamos de
mais um bocadinho de tempo para “mexer”
nos nossos recursos preferidos.
Aluno 7 – Sim, mas às vezes queríamos mais
porque estávamos entusiasmados.

§ Não existe nenhum recurso em particular

Prof. – Qual o recurso digital em que tiveste

onde a maioria dos alunos revele ter sentido

mais dificuldades ou que te suscitou mais

dúvidas na sua exploração e/ou

dúvidas? E o que tiveste menos? Porquê?

compreensão. A animação “Misturas
coloidais”, os jogos e os vídeos sobre a
temática da segurança foram os mais
apontados pelos alunos como sendo os
recursos que suscitaram menos dúvidas.

Aluno 1 – Nenhum. Na animação “Misturas
coloidais”, porque explicaram como é que se
identificam estas misturas, e eu percebi bem.
Aluno 4 – No geral, não senti dificuldades.
Gostei de todos os jogos, especialmente o
“Crucigrama”, porque não senti dificuldade
quase nenhuma.
Aluno 8 – Gostei de todos e não senti grande
dificuldade. Gostei especialmente dos vídeos
de segurança.

§ Todos os alunos reconhecem ter aprendido

Prof. – Achas que aprendeste mais sobre

mais sobre Química com a utilização dos

Química com a utilização dos recursos

recursos “+ Química Digital”, porque:

“+ Química Digital” do que terias aprendido

-

com os recursos digitais percebem‐se
melhor os conteúdos;

-

a informação é apresentada de uma
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sem a sua utilização? Porquê?
Aluno 3 – Sim, aprendi mais porque com os
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-

Exemplos de respostas obtidas

forma diferente do habitual e motiva

vídeos e os outros recursos percebíamos

mais para os seu estudo;

melhor a matéria e ficávamos mais atentos.

os recursos digitais cativaram mais a

Aluno 7 – Sim. Fez com que eu aprendesse

atenção levando a uma aprendizagem

mais e tivesse mais vontade de ir para aula, e

mais efectiva.

por isso eu até chegava muito antes do toque.
Aluno 8 – Com os vídeos é melhor porque
“metemos” a matéria mais facilmente na
cabeça e, por exemplo, no teste lembramo‐nos
do que vimos e dos jogos que fizemos, e até
aprendemos a gostar mais de Química.

§ Os alunos consideram que os professores
deveriam utilizar mais recursos digitais na
sua prática lectiva. Segundo os alunos, as
razões para que tal não aconteça são:
-

porque não têm ideias ou possibilidade
de o fazer;

-

porque consideram que o “quadro e
giz” são recursos mais eficientes;

-

porque os professores não são adeptos
da utilização destes recursos;

-

por comodismo e/ou falta de vontade.

Prof. – Os professores deveriam usar mais
recursos digitais? Porque não o farão?
Aluno 1 – Sim. Porque não têm as suas ideias
ou não têm possibilidades e também conforme
a matéria que estão a dar.
Aluno 2 – Sim… não fazem porque acham
melhor o “quadro e o giz”.
Aluno 4 – Eu acho que sim, porque assim os
alunos ficam mais motivados. Talvez não o
façam por gostarem mais dos outros métodos
ou também por comodismo.
Aluno 7 – Sim, porque assim os alunos até
poderiam subir mais as notas porque se
sentiam mais entusiasmados para aprender.
Talvez não o façam por preguiça e por se
sentirem simplesmente obrigados a cumprir a
função de professor sem esforços extra.

§ Todos os alunos consideram que

Prof. – Achas que daria para trabalhares

conseguiriam trabalhar com os recursos

com estes recursos em casa, sozinho? E a

“+ Química Digital” em casa, sozinhos ou

ajuda dos teus pais, teria sentido?

com ajuda dos pais.

Aluno 3 – Acho que era fácil trabalhar em casa
e certamente que os meus pais me ajudariam.
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2. AVALIAÇÃO DOS RECURSOS ”+ Q UÍMICA DIGITAL ”

2.1 Análise das entrevistas dos alunos

Como já se referiu na secção 1.3 deste capítulo, a entrevista realizada aos
alunos foi estruturada em duas partes distintas. Os objectivos e resultados da segunda
parte da entrevista apresentam‐se de seguida.

Com a realização da segunda parte da entrevista pretendeu‐se:
§

Recolher as ideias e sugestões dos alunos para o enriquecimento e
aperfeiçoamento dos recursos digitais desenvolvidos;

§

Avaliar a originalidade das reformulações sugeridas pelos alunos.

De uma forma geral, os alunos reagiram naturalmente perante a situação da
entrevista.
Sempre que se recorreu à visualização dos recursos, (para os recordar e mais
facilmente recolher sugestões de reformulação), os alunos manifestaram‐se receptivos
e, de certo modo, serenos, visto que recordavam o que tinham feito e mais facilmente
conseguiam responder.
Um aspecto importante é a opinião dos entrevistados acerca do conjunto de
recursos digitais no que se refere a alterações no sentido de os melhorar.
Na tabela 6.3 apresentam‐se algumas das respostas dadas pelos alunos no decorrer da
segunda parte da entrevista e a respectiva análise.
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Tabela 6.3 - Análise das respostas obtidas na segunda parte da entrevista

Análise das respostas
§ Quando os alunos foram questionados sobre

Exemplos de respostas obtidas
Prof. – Na tua opinião, o que é que deve ser

o que na sua opinião deveria ser alterado

alterado nos recursos “+ Química Digital”

nos recursos “+ Química Digital”, de modo a

para os tornar mais motivadores e

torná‐los mais motivadores, a maioria dos

desafiadores de aprendizagens

alunos considera que os recursos estão bem

significativas?

da forma que foram apresentados e não
têm sugestões de alterações a fazer.

Aluno 3 – Nada. Está tudo bem.
Aluno 5 – Eu acho que nada. Já estão muito
bons, gostei muito.

§ Contudo, três alunos referem que nos

Aluno 2 – Os “vídeos da segurança” e a

vídeos, relativos à temática da segurança e

animação “Química” deveriam passar um

na animação “Química” as imagens e o

pouco mais devagar para conseguir ler melhor.

áudio deveriam passar um pouco mais
devagar para se ler e/ou visualizar melhor.
§ Um dos alunos sugere ainda que no jogo

Aluno 1 – Nos “vídeos do laboratório” as

“Fazer os pares” e na animação “Misturas

imagens e o áudio podiam passar mais

coloidais” se poderiam associar questões

devagarinho, para as pessoas entenderem

para verificar os conhecimentos adquiridos

melhor. No jogo “Fazer os pares” associar

e no jogo “ Sopa de letras” aumentar mais o

perguntas às imagens do material

número de palavras a encontrar.

apresentado. Nas “Misturas coloidais” também
associar perguntas para ver se aprendemos. Na
“Sopa de letras” e no “Crucigrama” não há
nada a alterar. No “Ponto de fusão e Ponto de
ebulição” também está tudo bem. E no “Certo
ou Errado” também está tudo bem.

§ Uma vez explicado o significado do conceito

Prof. – Alteravas algum aspecto nas

de “interface”, procurou‐se saber se os

interfaces? (explicar o significado deste

alunos alteravam algum aspecto no dito

conceito)

interface dos vários recursos digitais, ao
que todos os alunos, à excepção de um,
responderam que não alteravam nada pois

Aluno 1 – Não. Gosto de ver como está.
Aluno 7 – Não, acho que está bem.

consideram estar bem assim.
§ O aluno que sugeriu a alteração do

Aluno 8 – Cores um pouco mais claras.

interface dos recursos avança com a
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Análise das respostas

Exemplos de respostas obtidas

sugestão de que se poderia utilizar cores
um pouco mais claras.
§ Quando questionados sobre o facto de
retirar ou acrescentar alguma opção de

Prof. – Retiravas ou acrescentavas alguma
opção de escolha?

escolha presente nos recursos explorados,
os alunos consideram, na sua maioria, que
os que existem são suficientes para a

Aluno 2 – Acho que está bem como está.
Aluno 7 – Não, os que tem são suficientes.

exploração clara e bem sucedida dos
mesmos.
§ Contudo, dois alunos avançam com a

Aluno 3 – Acho que acrescentava um botão de

sugestão de incluir em todos os recursos um

ajuda para quando as pessoas não sabem bem

botão de ajuda, para auxiliar as pessoas,

o que fazer.

caso estas se sintam perdidas na exploração

Aluno 5 – Acrescentava um botão de ajuda.

dos recursos.
§ Os alunos são unânimes em afirmar que não
mudavam nada na forma como está
organizada e disposta a informação dos
vários recursos porque consideram que está
tudo bem organizado e se percebe

Prof. – Mudavas a forma como está
organizada a informação?
Aluno 2 – Está tudo bem… e muito bem
organizado… percebe‐se bem!
Aluno 7 – Não, porque está tudo muito claro.

convenientemente.
§ Contudo, alguns alunos fazem pequenas

Prof. – Queres apresentar algumas

sugestões, algumas das quais não implicam

sugestões para a melhoria do conjunto de

uma reformulação directa nos recursos em

recursos digitais?

si.

Aluno 4 – Que os vídeos e algumas animações
passassem mais devagar.
Aluno 7 – Colocar grupos de 2 a trabalhar em
vez de grupos maiores, porque se consegue
trabalhar melhor.
Aluno 8 – Não. Acho que se a “stôra”
continuar a dar a matéria aos alunos desta
maneira, eles vão perceber muito bem.
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Análise das respostas
§ Na última questão da entrevista era

Exemplos de respostas obtidas
Prof. – Queres acrescentar alguma

perguntado aos alunos se queriam

informação sobre a qual não tenhas sido

acrescentar alguma informação que

questionado(a)?

considerassem relevante e sobre a qual não
tivessem sido questionados. Alguns alunos
consideraram não ter nada a acrescentar,
outros porém fizeram algumas partilhas
relativas ao que sentiam e foram sentido no
decorrer da aplicação dos recursos
“+ Química Digital”.

Aluno 3 – Não… sinto é que com estes recursos
estamos mais motivados… até vimos mais cedo
e tudo.
Aluno 7 – Não. Apenas dizer que acho que a
atitude de muitos colegas meus se alterou e
mesmo a minha, e que as notas foram muito
boas, melhores do que algum dia
imaginaríamos. Apesar de ainda estar algum
barulho, a atitude de quase todos melhorou
muito, principalmente na aula de Química.
Aluno 8 – Há alunos que desde que a “Stôra”
começou a utilizar os vídeos os jogos e as
outras “coisas” se tornaram muito mais
atentos e notou‐se muita diferença na turma
em geral, mesmo na participação na aula.
E eu, a nível pessoal, sinto‐me muito melhor
nas aulas de Química e mais motivado. E com
tudo isto aprendi a gostar mais de Química.

A partir das sugestões apresentadas pelos alunos (apesar de não terem sido
muitas) pode desde já alimentar‐se a ideia de criar uma nova versão do conjunto de
recursos desenvolvidos. O objectivo será de os tornar mais interactivos e capazes de
proporcionar aos alunos um gosto maior e uma compreensão mais profunda de alguns
conteúdos de Química.

Além dos alunos a quem foi ministrada a entrevista, também foi pedido aos
alunos da turma que registassem a sua opinião acerca dos recursos digitais, à medida
que eles iam sendo implementados. As opiniões mais relevantes encontram‐se no anexo
VII.
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1. CONCLUSÕES FINAIS
“ (…) Ao que resta, depois de descartado o erro mais óbvio, podemos,
provisoriamente, chamar verdade."
(CARLOS FIOLHAIS)

Em relação às hipóteses que se levantaram com esta investigação:
§

Será que a utilização dos recursos “+ Química Digital” leva os alunos a
aprender melhor Química?

§

Poderão os recursos “+ Química Digital” contribuir para que os alunos
gostem mais de Química?

É importante que neste momento se teste a sua validade e se avalie se os alunos
aprenderam a gostar mais de Química e se realizaram aprendizagens mais significativas
sobre os conteúdos subjacentes aos recursos digitas utilizados.
Chegou‐se a algumas respostas, necessariamente provisórias e já a pedir outros
estudos futuros, que se resumem e comentam a seguir.
Através da análise das folhas de resposta (associadas aos roteiros de exploração,
guiões de visualização dos vídeos e fichas de trabalho) das observações efectuadas e das
entrevistas foi possível recolher informações que permitem testar as hipóteses
apresentadas.
A análise das folhas de resposta permitiu concluir que a maioria dos alunos
gostou da exploração dos recursos digitais e que compreenderam os conceitos
envolvidos. Durante as aulas foram evidentes o entusiasmo e a preocupação dos alunos
em responderem às várias questões colocadas nos materiais de apoio utilizados.
Registou‐se uma diferença acentuada quanto ao nível de compreensão dos alunos
desta turma e os alunos da outra turma (recorde‐se que a professora e também a autora
desta dissertação teve durante o ano lectivo em que decorreu o estudo, duas turmas de
7º ano de escolaridade, sendo que uma foi sujeita à aplicação dos recursos “+ Química
Digital” e outra foi sujeita a uma abordagem tradicional, baseada essencialmente no
manual e em exemplos apresentados no quadro). Estes últimos tiveram mais
dificuldades em perceber os conceitos. Este melhor desempenho dos alunos sujeitos ao
estudo mostra que os recursos “+ Química Digital” são recursos pedagógicos que podem
aumentar a atractivadade das aulas e estimular a aprendizagem dos alunos.
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O entusiasmo ao entrarem na sala era notório, não se tendo registado até ao
final da aplicação dos recursos “+ Química Digital” o atraso de nenhum aluno à aula.
É de salientar que os alunos habitualmente mais desinteressados, e muitas vezes
bastante perturbadores, se mostraram gradualmente mais empenhados e participativos.
O trabalho de casa foi realizado sempre que era recomendado, por todos os alunos sem
excepção.
Ao proporcionar aos alunos novas experiências é possível criar micromundos de
aprendizagem, evidenciando as potencialidades pedagógicas da integração das
tecnologias na educação.
Os alunos ficavam sempre muito motivados quando sabiam que as aulas incluíam
jogos e, ao contrário do que se podia esperar, associaram‐lhe, em geral, uma função
educativa: “ Agora é que eu entendo aquilo que se diz de que a brincar também se
aprende. Eu sinto que com os jogos aprendi além de me ter divertido!”.
A animação “Química” e “Misturas coloidais” foram recursos que tiveram o
pareço dos alunos. Dizem ter percebido melhor o que é a Química e as suas inúmeras
aplicações no quotidiano. A animação “Misturas coloidais” ajudou bastante na
compreensão do conceito subjacente.
Os vídeos “Preparação de soluções de sulfato de cobre” e “Determinação da
densidade de materiais sólidos” ao contrário dos vídeos apresentados inicialmente sobre
a temática da segurança em laboratórios de Química, além de serem transmissores de
informações, foram usados, a jusante e a montante, como complemento à realização de
actividades experimentais.
Os alunos não emanaram contribuições significativas para a melhoria dos
recursos por eles explorados, tendo a maioria considerado que estavam bem assim e
como tal não avançaram sugestões.
De salientar que a utilização dos recursos “+ Química Digital” parece ser um
factor extra de motivação, também pelo factor novidade, pois os alunos interagiram
com os recursos de forma entusiasta e empenhada ao longo das catorze aulas em que
decorreu a sua aplicação. Foram unânimes em reconhecer o proveito pedagógico dos
recursos e a vantagem na utilização de roteiros de exploração para a aprendizagem dos
conteúdos.
Reconhecem ter aprendido mais e sentem um gosto especial por esta nova
Ciência – a Química.
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1.1. Impressões dos participantes no estudo

No final da aplicação dos recursos entrevistou‐se um grupo de alunos recolhendo‐
se assim as respostas que se apresentam a seguir, sem quaisquer comentários
adicionais, e apenas como exemplificativas das opiniões que se manifestaram com mais
frequência.
“Ajudou e muito. Porque se fosse uma ficha informativa, não percebíamos tão bem pois
no vídeo explicava e víamos pessoas a fazerem as coisas como se devem fazer, e então ficava
melhor a informação na nossa cabeça.”
“É muito melhor mostrar o vídeo para relembrarmos o que demos na aula anterior.
Eu aposto que há colegas meus que às vezes não ficam a perceber nada, mas depois quando
vimos de novo o vídeo e falamos todos na aula acerca dele com a “stôra”, eles já passam a
perceber. E até comentamos quem fez daquela forma ou não.”
“Eu acho que os guiões são muito úteis para nós, porque ficamos a perceber o que é
mais importante. Ajudou‐nos bastante!”
“Sim, porque as respostas estavam todas nos recursos que a “Stôra” mostrava, era só
estar com atenção e pensar.”
“A animação “Química” porque através do som e das imagens, percebi que a Química
tem muita utilidade no dia‐a‐dia.”
“A das “Misturas coloidais”, porque já tinha aprendido a distinguir as misturas
homogéneas das heterogéneas e só faltavam as coloidais, e com isto percebi muito bem.”
“O jogo “ Fazer os pares” porque nos fazia relembrar o material aprendido e o “Certo
ou Errado” porque nos fazia lembrar as regras que aprendemos.”
“Sim, porque apesar de serem jogos aprendíamos muito e até nos lembrávamos de coisas
que fizemos, que depois iam ser importantes para os testes. E era uma maneira mais leve de
aplicar a matéria.”
“Sim. Fez com que eu aprendesse mais e tivesse mais vontade de ir para aula, e por isso
eu até chegava muito antes do toque.”
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“Com os vídeos é melhor porque “metemos” a matéria mais facilmente na cabeça e, por
exemplo, no teste lembramo‐nos do que vimos e dos jogos que fizemos, e até aprendemos a
gostar mais de Química.”
“Sim, porque assim os alunos até poderiam subir mais as notas porque se sentiam mais
entusiasmados para aprender. Talvez não o façam por preguiça e por se sentirem simplesmente
obrigados a cumprir a função de professor sem esforços extra. “
“Acho que era fácil trabalhar em casa e certamente que os meus pais me ajudariam.

Em conclusão:

A generalidade dos alunos apreciou as aulas dedicadas à exploração do conjunto
de recursos digitais. De salientar que a utilização deste tipo de recursos parece ser um
factor extra de motivação dado que se tratava de algo inovador. O uso do computador
nas aulas era até então quase inexistente, o que de certa forma ajudou a um melhor
desenvolvimento deste trabalho pois os alunos interagiram com os recursos de forma
entusiasta e empenhada ao longo das catorze aulas em que estes se aplicaram. Foram
unânimes em reconhecer o proveito pedagógico dos recursos e a vantagem na utilização
de roteiros de exploração para a aprendizagem dos conteúdos.
Após o estudo de impacto verifica‐se que, em termos globais, parece haver
vantagem na utilização de recursos digitais com a zap generation. Mas, para que essa
vantagem se manifeste de modo significativo é necessário que se modifiquem
mentalidades,

atitudes

e

perspectivas

dos

intervenientes

no

processo

de

ensino/aprendizagem, nomeadamente:
§

A abordagem à disciplina seja feita privilegiando a pesquisa, a discussão,
a curiosidade, a colaboração entre os alunos, mais do que um simples
varrer de conteúdos;

§

A motivação para o trabalho dos alunos passe a ser o saber mais, o
compreender, e o divertirem‐se no processo, em vez da nota no fim do
período;

§

Os professores, pais e encarregados de educação olhem para as novas
tecnologias como uma mais‐valia no processo de ensino/aprendizagem e
não uma actividade de tempos livres;
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§

A resistência à mudança é surpreendente, e vinda por vezes de onde
menos se espera, como os professores mais jovens. Daí que a
implementação destes recursos digitais na rotina das nossas escolas se
preveja algo difícil e longínqua.

Há vantagem em que a utilização de software educativo seja guiada por roteiros
de exploração. O perfil dos roteiros depende dos objectivos do professor, da
complexidade dos temas, e do estilo ou experiência dos alunos, mas parecem revelar‐se
sempre úteis.

1.2. Considerações sobre o estudo realizado

Existe um sem número de vantagens conferidas pela utilização destes recursos
digitais, mas que não são passíveis de medição pelos instrumentos utilizados e por isso
não se terão revelado nitidamente; são evoluções a nível das atitudes e competências,
hábitos colaborativos, curiosidade, espírito crítico, capacidade de síntese e reflexão ‐
evoluções que influenciam a aprendizagem de um modo mais profundo e não detectável
de imediato.
Devido às limitações nas conclusões e generalizações inerentes ao estudo não se
poderá tomar os resultados obtidos para além de um simples indicador positivo a favor
das hipóteses de que o conjunto de recursos “+ Química Digital” contribui para a
melhoria do gosto e da aprendizagem da Química.

Este estudo, como seria de esperar, apresenta ameaças à:
§

Validade interna.

§

Validade externa.

As ameaças à validade interna dizem respeito à debilidade das conclusões pelo
facto da amostra não estar perfeitamente aleatorizada. Como já se verificou a amostra
sujeita a entrevista é maioritariamente masculina (75%) e apresenta características
particularmente distintas quando comparada com a amostra dos jovens portugueses
(recordar tabela 5.3), além de ser mais pequena do que seria desejável, pois apenas se
entrevistaram os alunos que se voluntariaram para tal.
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Relativamente à validade externa, que se prende com a generalização dos
resultados, pode ser ameaçada por factores como:
§

O impacto do conjunto de recursos digitais pode variar bastante, dado
que depende do aluno, da sua motivação, do seu entusiasmo, etc.;

§

O desempenho dos alunos pode ser influenciado pelo empenho,
motivação e expectativa demonstrados pela investigadora, que poderá
influenciar os resultados, de forma a não se poderem generalizar;

§

Por outro lado, a novidade de todo o processo pode ter provocado uma
motivação excessiva aos alunos em causa, podendo os resultados não ser
atribuíveis apenas ao efeito do uso dos recursos digitais mas também à
novidade. O uso continuado dos mesmos poderia levar a que os alunos
baixassem os seus índices de entusiasmo com resultados eventualmente
mais modestos.

Os aspectos acabados de referir limitam a validade externa, pelo que é
necessário alertar para a especificidade deste estudo e evitar a generalização da
conclusão. Todavia, acredita‐se que o facto de os recursos “+ Química Digital” ajudarem
os alunos a aprenderem e a gostarem mais de Química é válido para os jovens
estudantes portugueses, pois em contexto de sala de aula a maioria apresenta pouca ou
mesmo nenhuma experiência no que diz respeito à exploração de software educativo e
à sua análise, e a possibilidade de interagir com este tipo de recursos motiva e atrai a

zap generation que nasceu e cresceu na era digital e tem grande apreço pelas TIC, tal
como os alunos que participaram no nosso estudo.
Acrescenta‐se que as actividades que mais influenciaram os resultados obtidos
foram a exploração dos jogos e das simulações computacionais.

Este estudo de impacto evidenciou algumas das potencialidades pedagógicas das
TIC na educação, nomeadamente o facto de possibilitarem um ensino activo,
propiciarem uma diversificação na metodologia, motivarem os alunos, criarem
micromundos de aprendizagem e permitirem aceder a explorações lúdicas. Contudo,
também se evidenciaram dificuldades/constrangimentos na integração das tecnologias
no processo educativo, nomeadamente a exigência de algum tempo para a sua aplicação
e a sua pouca utilização, que se poderá dever a diversas situações que estão
interrelacionadas: falta de formação dos professores, o stress do professor ao ter que
lidar com o desconhecido, ou então a falta de apreço pelas novas tecnologias.
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É de referir que, apesar do relevo dado à utilização das TIC neste trabalho, a
vivência de outras situações diferenciadas na sala de aula é igualmente relevante (a
actividade experimental, a discussão de ideias, a condução de investigação pelos alunos
e o envolvimento em projectos interdisciplinares) conduzindo de uma forma mais
completa, à compreensão do que é a Ciência em geral e do fascínio da Química, em
particular.

1.3. Sugestões de melhoramento e enriquecimento dos
recursos desenvolvidos

Tendo como ponto de partida os resultados do estudo desenvolvido e algumas
sugestões apresentadas pelos alunos (as imagens e o áudio passarem mais devagar;
associar questões aos jogos e às animações para verificar a aquisição de conhecimentos;
usar cores um pouco mais claras para o écran base dos recursos; acrescentar um botão
de ajuda), nós próprios consideramos a existência de alguns aspectos que poderão ser
melhorados e adicionados, de modo a tornar os recursos desenvolvidos mais atractivos e
motivadores para os alunos, levando‐os a uma compreensão mais profunda e genuína
dos conceitos químicos abordados.
Assim, avançam‐se algumas sugestões que se pretendem implementar num
futuro próximo:

§

Opção de parar os vídeos em qualquer momento da sua visualização;

§

Mais jogos educativos, pois foi por estes recursos que os alunos
manifestaram maior apreço, sendo os que mais influenciaram os
resultados positivos obtidos no estudo realizado;

§

Introduzir mais interactividade nas animações;

§

Realizar vídeos mais profissionais, enriquecendo‐os com maior número de
planos em câmara lenta, de modo a destacar os aspectos mais relevantes;

§

Opção de poder parar as animações em qualquer momento da sua
visualização;

§

Introduzir um botão de “Ajuda” para auxiliar a exploração dos recursos.

Na secção seguinte apresentam‐se algumas propostas para projectos futuros.
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2. PROPOSTAS PARA PROJECTOS FUTUROS
A investigação desenvolvida não termina aqui o seu impacto; procuram‐se novos
horizontes no seguimento do que foi feito. Projectam‐se, desde já, novas fases de teste
do protótipo construído, intervindo directamente junto dos professores com o intuito de
melhorar cada vez mais estes recursos, adaptando‐os à realidade pedagógica.
A intenção de submeter os recursos “+ Química Digital” à análise e avaliação por
professores de Ciências Físico‐Químicas, assim como dar continuidade a este trabalho
melhorando os recursos desenvolvidos e produzindo novos recursos digitais para níveis
de ensino superiores, capazes de constituir uma oferta com qualidade científica,
pedagógica, técnica e estética, no domínio do ensino das Ciências, particularmente da
Química no Ensino Básico, são dois propósitos para o futuro que se colocam finda esta
dissertação.
O primeiro projecto que se propõe parece‐nos relevante dado que é importante
que os professores conheçam e sejam capazes de avaliar as potencialidades pedagógicas
do software educativo, contribuindo activamente com sugestões para o enriquecimento
e reformulação do protótipo desenvolvido. Para este efeito, o professor poderá
socorrer‐se de várias grelhas que pode encontrar por exemplo, na Internet ou que pode
ele próprio construir. Não é fácil elaborar uma grelha de análise de um software
educativo, existem vários aspectos a ter em conta: "A concepção de uma grelha de
análise é sempre uma tarefa difícil. Implica, nomeadamente, uma identificação de
categorias pertinentes para a análise, uma selecção de indicadores de situação para
cada categoria, a articulação tanto de categorias como de indicadores numa estrutura
global coerente, como a dos vários elementos da estrutura, isto sob a forma de suporte
facilmente registável." (GONÇALVES, 1993).
Na grelha (anexo VI), já produzida para uma futura avaliação dos recursos
“+ Química Digital” incluem‐se alguns aspectos sobre os quais se considerou importante
solicitar a opinião de professores de Ciências Físico‐Químicas. De entre os diferentes
aspectos possíveis de serem analisados, escolheram‐se aqueles que se pensou serem os
que mais se enquadram nas exigências mínimas para se classificar um software desta
natureza. Consideraram‐se para análise, os seguintes domínios: técnico; pedagógico,
científico, linguístico e do interface gráfico.
O segundo projecto que se referiu parece‐nos igualmente pertinente pois urge a
necessidade de promover a literacia científica e digital, fornecendo um conjunto de
recursos científico‐pedagógicos, acompanhados de sugestões de utilização e exploração,
que possam ser uma mais‐valia para as várias pessoas envolvidas, directa ou
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indirectamente, na educação – alunos, professores e encarregados de educação.
Por esta via pode contribuir‐se para auxiliar os alunos, promovendo a melhoria do seu
desempenho na aprendizagem, interesse e motivação pela Química, assim como,
sensibilizá‐los para as questões da Ciência e Tecnologia. Pretende‐se que estes recursos
sejam uma forma interactiva e cativante de fomentar nos alunos formas de
auto‐aprendizagem e de aprendizagem colaborativa. Os professores e os encarregados
de educação poderão incrementar também, por via da utilização destes recursos, uma
aproximação à Ciência Química.
Divulgar a Química e a cultura científica, contribuindo para o crescimento em
quantidade e qualidade dos recursos digitais científico‐pedagógicos de Química é nossa
intenção futura. Prevê‐se ainda, a curto prazo, implementar alguns enriquecimentos e
realizar acções de divulgação do protótipo já desenvolvido.
Este projecto, a utilização de recursos digitais no processo de ensino‐
aprendizagem da Química no 7º ano de escolaridade, é algo em que a autora já
acreditava ainda antes desta investigação e dos seus resultados, e que agora olha com
convicção redobrada. Os recursos digitais farão parte, daqui para a frente, da sua
actividade de docente, cada vez mais integrados e cada vez com maior número de
actividades, acompanhando sempre a evolução das novas metodologias de ensino nesta
área.

3. A UTOCRÍTICA E REFLEXÃO
É com verdadeira satisfação, que chegando ao fim desta etapa, se sente que
muitos dos desafios a que nos propusemos foram concretizados com sucesso.
Parte‐se, pela resposta afirmativa que se obteve para as nossas hipóteses, com a
suposição de que os alunos teriam algo a ganhar com a utilização dos recursos digitais,
no que diz respeito à aprendizagem dos conteúdos, ao desenvolvimento de um maior
gosto pela Química, e também à valorização daquelas atitudes que realmente importam
nesta era digital e que influenciam a aprendizagem de um modo mais profundo – hábitos
colaborativos, curiosidade, espírito crítico, capacidade de síntese e reflexão e respeito
pela diferença.
Foi muito o que se aprendeu com a realização deste trabalho, quer a nível de
competências técnicas na área do multimédia, quer no campo pedagógico. A nível
pessoal e profissional foi uma experiência grandemente enriquecedora pelo que muitos
são os factores endógenos e exógenos que dão força à intenção de continuar a
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contribuir para a integração das TIC no ensino, alertando professores menos
conhecedores deste tipo de recursos para a sua existência e potencialidades.
Desenvolver recursos digitais capazes de promover a literacia científica e digital,
aprendizagens mais significativas, assim como o gosto cada vez maior pela Ciência, em
geral, e pela Química, em particular é nossa intenção.
Contudo, existem várias pontas soltas relativas à temática central desta
dissertação, que dão a possibilidade de continuar a melhorar e a desenvolver o
trabalho. Deste modo, mais uma série de proposta futuras foram projectadas. São
respostas como esta que se obteve à questão:
“Achas que aprendeste mais sobre Química com a utilização dos recursos
“+ Química Digital” do que terias aprendido sem a sua utilização? Porquê?”
“Sim. Fez com que eu aprendesse mais e tivesse mais vontade de ir para aula, e por isso
eu até chegava muito antes do toque.”

que nos dão a certeza que não se pretende deixar fugir, pelo menos, algumas dessas
propostas!
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ANEXO I

GUIÃO DA ENTREVISTA
E ENTREVISTAS REALIZADAS
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GUIÃO DA ENTREVISTA
Recursos “ + Química Digital”

Preparação dos entrevistados:
Os entrevistados irão ser alunos que frequentam o 7º ano de escolaridade na Escola EB 2,3
de Maria Lamas. Todos eles integram a turma F.
Terminado o conjunto de aulas onde se exploraram os recursos “+ Química Digital” os alunos, aos
quais se pretende realizar a entrevista, serão informados dos principais objectivos da mesma, assim
como, a data, a hora e o local para a realizar.
Na sequência do diálogo serlheão apresentadas as expectativas da investigação e os
resultados que se pretendem atingir. O entusiasmo com que o estudo está a ser levado a cabo
deixarseá transparecer, salientandose a importância que as respostas dadas podem trazer à
investigação em curso.

1ª PAR
TE
E
ART
Objectivos:
§ Compreender se os recursos “+ Química Digital” cativaram e contribuíram para desenvolver nos
alunos o gosto pela Química;
§ Investigar se a utilização dos recursos “+ Química Digital” contribuiu para que os alunos
aprendessem melhor os conteúdos de Química que foram abordados;
§ Procurar aspectos que suscitassem dúvidas ou que apresentassem dificuldades aos alunos.

Questões:
1. Já alguma vez tinhas pensado em estudar Química utilizando recursos digitais?
2. Que tipos de recursos foram utilizados nas aulas?
3. O que tem de mais positivo o estudo dessa forma?
4. E o que tem de mais negativo?
5. A apresentação dos vídeos sobre a segurança no laboratório de Química fezte

aprender melhor este tema?
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6. Após a

realização de actividades ou demonstrações experimentais, a

visualização dos vídeos respectivos ajudoute a analisar e interpretar o que
aconteceu nas actividades?
7. Consideras que os guiões de visualização dos vídeos te ajudaram na retenção

das informações mais importantes?
8. Consideras que os roteiros de exploração são fundamentais para explorar

convenientemente as potencialidades das simulações?
9. De forma directa ou indirecta, encontraste resposta para todas as questões

colocadas nos guiões e nos roteiros?
10. Recorreste muito à ajuda da professora?
11. Qual a simulação que gostaste mais de explorar? Porquê?
12. Qual a animação que gostaste mais de explorar? Porquê?
13. Quanto aos jogos, qual deles mais gostaste de jogar? Porquê?
14. Os jogos ajudaramte a memorizar algumas informações acerca das temáticas

estudadas?
15. A exploração dos recursos digitais fezse em grupo e também individualmente.

O que te pareceu mais adequado? Porquê?
16. Ao utilizar os recursos digitais os objectivos estavam claros?
17. O tempo disponibilizado foi suficiente?
18. Qual o recurso digital em que tiveste mais dificuldades ou que te suscitou mais

dúvidas? E o que tiveste menos? Porquê?
19. Achas que aprendeste mais sobre Química com a utilização dos recursos

“+ Química Digital” do que terias aprendido sem a sua utilização? Porquê?
20. Os professores deveriam usar mais recursos digitais? Porque não o farão?

21. Achas que daria para trabalhares com estes recursos em casa, sozinho? E a

ajuda dos teus pais, teria sentido?
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2ª PAR
TE
E
ART
Objectivos:
§ Recolher as ideias e sugestões dos alunos para o enriquecimento e aperfeiçoamento dos
recursos digitais desenvolvidos;
§ Avaliar a originalidade das reformulações sugeridas pelos alunos.

Questões:

(Estas questões apresentarseão aos alunos em conjunto com as imagens das interfaces
dos vários recursos digitais utilizados.)

1. Na tua opinião, o que é que deve ser alterado nos recursos “+ Química Digital”
para

os

tornar

mais

motivadores

e

desafiadores

de

aprendizagens

significativas?
(estas questões só serão utilizadas em caso e depois de silêncio)

1.1. Alteravas algum aspecto nas interfaces? (explicar o significado deste
conceito)

1.2. Retiravas ou acrescentavas alguma opção de escolha?
1.3. Mudavas a forma como está organizada a informação?
2. Queres apresentar algumas sugestões para a melhoria do conjunto de recursos
digitais?
3. Queres acrescentar alguma informação sobre a qual não tenhas sido
questionado(a)?

Muito obrigado pela tua colaboração!
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TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS
Recursos “ + Química Digital”

Neste trabalho utilizouse a técnica da entrevista semiestruturada. Considerouse
que desta forma é possível avaliar o impacto do conjunto de recursos “+ Química Digital”.
Pretendeuse recolher opiniões, perceber se os alunos se sentem mais motivados para o
estudo da Química, gostando mais desta Ciência e aprendendo melhor, assim como,
obter sugestões de reformulação do conjunto de recursos digitais desenvolvidos.
Transcrevemse na integra as respostas obtidas no decorrer das entrevistas
realizadas,

que,

por

sua

vez,

se

encontram

disponíveis

em

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam/ .
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ANEXO II

PLANIFICAÇÃO DOS RECURSOS
“ + QUÍMICA DIGITAL ”
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Animação Introdução à Química
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Diagrama animado,
acompanhado de áudio, para
introduzir o estudo da Química.
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A palavra Química vem de Alquimia, que significa “dos metais”. Alquimia era a antiga prática de
procurar transformar metais correntes em metais mais raros e valiosos. A Química significa hoje o
conhecimento das várias substâncias e das suas transformações.
Os químicos identificam e caracterizam materiais e estudam as propriedades destes e, em
especial, as transformações de uns materiais noutros — as transformações ou reacções
químicas.
O francês Lavoisier que viveu no século XVIII, é considerado o «pai da Química ». No século XIX
outro químico muito famoso foi o russo Mendeleïev, que lançou as bases da principal
sistematização em Química , a chamada tabela periódica.
A Química

evoluiu muito desde Lavoisier e Mendeleïev. As aplicações da Química

de

senvolveramse fortemente, existindo hoje novos materiais, como vários tipos de plásticos, e até
novas moléculas, como as que entram na constituição de alguns medicamentos.
Uma das aplicações mais significativas da Química relacionase com a chamada indústria
química . Na indústria química incluemse as indústrias alimentar, farmacêutica, têxtil, metalúrgica
e cerâmica e ainda as indústrias de papel, de plásticos, de tintas, de combustíveis, de pesticidas,
de cosméticos, de produtos de higiene, etc. A engenharia química é o ramo da engenharia mais
próximo da Química e que serve essa indústria.
Os químicos de hoje trabalham em vários domínios, nomeadamente na indústria química ; na
protecção do ambiente; em laboratórios de análises químicas e clínicas; em escolas desde o
nível básico até ao ensino superior, e em centros de investigação científica.
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Vídeo – Símbolos de segurança
Se observarmos uma embalagem de álcool que se vende nas farmácias,
encontramos lá um símbolo que significa que se trata de um produto inflamável.
É também este símbolo que aparece desenhado em muitos camiões que fazem o
transporte de gasolina ou de gasóleo. Os vapores destes produtos inflamamse em
presença de uma chama ou de uma outra fonte de calor.
Geralmente, nos locais onde estão armazenados produtos inflamáveis são colocados
sinais que indicam a necessidade do máximo cuidado. É por isso que, nas bombas
de gasolina e noutros locais onde se trabalha com produtos inflamáveis, aparece o
símbolo de «Proibido Fumar».
Os principais cuidados a ter na presença de produtos que apresentem o símbolo de
inflamável é colocálos longe de chamas ou de fontes de calor.
Olhando para uma embalagem de lixívia, de cera para encerar o chão ou para um
tubo de corrector líquido encontramos um símbolo que significa nocivo ou irritante.
Os produtos com este símbolo provocam ardor nos olhos, nariz e pele e até
queimaduras, podem ainda conter substâncias tóxicas, embora em pequenas
percentagens. Por isso, deve evitarse o contacto com a pele e os olhos e não
respirar os seus vapores.
Quem trabalha com materiais nocivos deve usar máscara protectora, para proteger o
nariz e a boca.
O símbolo de tóxico aparece quase sempre em embalagens de insecticidas,
pesticidas e produtos destinados a matar espécies animais cuja acção seja
prejudicial ao homem.
Os produtos com este símbolo actuam como venenos. Assim, estes materiais nunca
devem ser ingeridos, inalados ou tocados directamente. Devese evitar
completamente o contacto com a pele e os olhos e nunca respirar os vapores.
Quando se manipulam estes materiais devem usarse luvas protectoras e, após a
sua utilização, as mãos devem ser muito bem lavadas com sabão.

Inflamável
Os vapores destes produtos inflamamse em presença de uma chama ou de
uma fonte de calor.
Principais cuidados: colocalos longe de chamas ou de fontes de calor.

Irritante ou Nocivo
Os produtos com este símbolo provocam ardência nos olhos, no nariz e na
pele. Podem também provocar queimaduras.
Principais cuidados: evitar o contacto com a pele e os olhos e não respirar
os vapores provenientes do seu interior.

Tóxico
Os produtos com este símbolo actuam como venenos, sendo muito perigosos
para o Homem.
Principais cuidados: evitar o contacto com a pele e os olhos e nunca
respirar os vapores provenientes do seu interior.
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Alguns dos materiais utilizados nos laboratórios escolares, como os ácidos clorídrico
e sulfúrico, são corrosivos. Também alguns materiais de limpeza são corrosivos.
Os produtos com este símbolo corroem a pele, os olhos e as mucosas do nariz e da
garganta, quando respirados directamente. Também corroem os tecidos do vestuário
A manipulação de materiais corrosivos deve ser feita com muito cuidado. Nunca um
material com estas características deve entrar em contacto com a pele.

Corrosivo
Os produtos com este símbolo corroem a pele, os olhos e as mucosas do
nariz e da garganta, quando respirados directamente. Também corroem os
tecidos do vestuário.
Principais cuidados: a sua manipulação deve ser muito cuidadosa de modo
a evitar contacto com a pele.

Os produtos que facilitam a combustão de produtos inflamáveis dizemse produtos
comburentes. Na presença destes produtos deve evitarse que ocorra qualquer
contacto com materiais inflamáveis.
Comburente
Estes produtos facilitam a combustão de produtos inflamáveis.
Principais cuidados: evitar que ocorra qualquer contacto com materiais
inflamáveis.
Certamente já ouviste falar de dinamite. É um material que já foi muito usado para
provocar explosões em minas e em prédios.
Os produtos com este símbolo explodem em presença de uma chama ou através do
choque. É por isso, necessário muito cuidado no seu transporte.
Explosivo
Sempre que trabalhamos com produtos químicos devemos ter em atenção os sinais
de perigo que são indicados nos respectivos rótulos. Não esquecer que os devemos
usar de acordo com as suas características.
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Estes produtos explodem em presença de uma chama ou através do choque.
Principais cuidados: evitar a proximidade de chamas ou a ocorrência de
choques.
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A planificação dos restantes recursos que integram o conjunto “+ Química
Digital” encontra‐se disponível em http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam.
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ANEXO III

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA
CÂMARA DE VÍDEO USADA
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Especificações técnicas da câmara de vídeo IKEGAMI HC 400
Optical System
RGB Prism type f1.4
Image Sensor
2/3" 3 IT CCDs
Effective Number of HC400 PAL:
Pixels

Approx. 440,000 pixels (H752 x
V582)

Total Number of
Pixels

HC400 PAL:

Approx. 470,000 pixels (H795 x
V596)

Scanning System
Sync System
Input Signal

PAL: 2:1 interlaced, 625 lines, 50 fields, 25 frames/sec
Internal/External sync (genlock)
External sync signal:
VBS 1.0Vpp 75 ohms or
(genlock)
BBS 0.45Vpp, 75ohms
1 channel
RET. video signal:
VBS 1.0Vpp 75ohms
(26pin connector)
1 channel
60dB balance high impedance
Microphone input:
(XLR type, 3pin connector)
1 channel
Compopsite signal:
1.0Vpp 75 ohms
2
channels
(BNC connector, 26pin
connector)
Y/C signal:
Y: 1.0Vpp 75ohms
C: 0.286Vpp 75 ohms
(Y/C connector, 26pin
connector) 2ch
Component signal:
Y: 1.0Vpp 75 ohms
Pb/Pr: 0.700Vpp (NTSC) 75
ohms
Pb/Pr: 0.525Vpp (PAL) 75
ohms
(26pin connector) 1 channel
RGB signal:
V 0.7Vpp 75 ohms 1 channel
(26pin connector)
Audio signal:
20dBm/60dBm 600 ohms
balance
(26 pin connector) 1 channel
2/3" B4 bayonet
3200K, 5600K + 1/16ND, 5600K, 5600K + 1/64ND
3.0, +6, +9, +18, +30, +36dB
1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000
PAL: Variable in 1/50.3  1/200
Auto White Balance, Auto Black Balance, Auto Iris, Auto Shading,
Auto Knee
HC400: 800TV Lines or more

Output Signal

Lens Mount
Optical Filter
Gain Selection
Shutter
Auto Function
Horizontal
Resolution
Vertical Resolution
S/No.
Sensitivity

PAL: 450TV Lines/570TV Lines(SuperV)
PAL: 61dB
Standard: f11.0 at 2000 lx(3200K)
Minimum: f1.4 at 0.5 lx (with +36dB gain)
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ANEXO IV

PLANIFICAÇÃO DAS AULAS PARA APLICAÇÃO DOS
RECURSOS “ + QUÍMICA DIGITAL ”
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·

Subtema – Materiais
2ª Aula

 Qu
e m at
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e en
co
o nt
arr nu
m la
bo
orra
attó
ó ri
o de
mii ca
?
Que
ate
se p od
ode
enc
ntrra
num
lab
rio
de Qu
Quíím
ca?

Co
Co n t eú
eú do
do s

Co
Co mp
mp et
et ên
ên ci
ci as
as
O al
u no
e se
p az
alu
no d ev
eve
serr ca
cap
az d e:
e:

Regras de

Re
cu
u rs
os
Rec
rso

Correcção do TPC. Identificação

·

Material de laboratório.

Manusear adequadamente o material de laboratório.

de material de uso comum num

·

Ficha de trabalho nº 1.

Conhecer algumas regras para a utilização, em segurança, do material de

laboratório químico. Realização

laboratório.

de uma ficha de trabalho.

·

Identificar material de laboratório mais comum.

segurança,

·

símbolos de

·

segurança e

Su
Su ma
marrii o

·

material de
laboratório.

De
se
en
nv
vo
ollv
v i me
ntto
o da
Des
men
da Au
Au la
la
·

Depois de escrever o sumário e realizar a chamada, dar inicio à aula fazendo uma pequena revisão da matéria dada anteriormente.

·

Verificar a realização do TPC e solicitar a participação dos alunos para a correcção do mesmo.

·
·

Questionar os alunos sobre a existência de dúvidas ou questões que gostassem de ver respondidas.
Informar os alunos que num laboratório de Química, à semelhança do que acontece na nossa cozinha, existe uma grande variedade de material e utensílios que devemos saber
identificar e manusear correctamente para realizar as actividades com sucesso.

·

Referir que na nossa cozinha podemos encontrar colheres, garfos, facas, copos, pratos, panelas, entre outro material. Com base nisto e de modo a estimular a participação dos
alunos colocarlhe a seguinte questão motivadora:

 E num laboratório de Química que material se pode encontrar?
·

Solicitar que os alunos verbalizem e partilhem as suas ideias em grande grupo.

·

Distribuir aos alunos a ficha de trabalho nº 1.

·

Mostrar aos alunos o material de laboratório, explicarlhes a sua funcionalidade e alguns cuidados a ter no seu manuseamento.

·

Solicitarlhes que à medida que vamos conhecendo o material, façam a legenda das figuras da questão nº 1 da ficha de trabalho.

·

Dar particular destaque à leitura de volumes e realizar com os alunos algumas leituras de volume usando a proveta.
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·

Solicitarlhes que resolvam a questão nº 2, de modo a consolidar a leitura correcta de volumes na proveta.

Final da Aula
·

Terminar a aula destacando a necessidade de:

 Manusear cuidadosamente o material de vidro.
 Transportalo com cuidado e colocalo na banca em locais seguros de modo a evitar a sua quebra.
 Garantir que após a realização das actividades experimentais o material fica devidamente limpo e arrumado no local adequado.
·

·

Solicitarlhes que para TPC realizem as questões nº 3 e 4 da ficha de trabalho.
Informar os alunos que a aula seguinte decorrerá na sala de informática e que vamos conhecer os símbolos de segurança presentes em muitos produtos químicos, bem como os
cuidados a ter no seu manuseamento.

Observações:

A planificação das restantes aulas onde se aplicaram os recursos “+ Química Digital” encontra‐se disponível em
http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam.
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ANEXO V

M ATERIAL DE APOIO:
FICHAS DE TRABALHO
TEXTOS DE APOIO
GUIÕES DE VISUALIZAÇÃO DOS VÍDEOS
GUIÕES DE VISUALIZAÇÃO DAS ANIMAÇÕES
ROTEIROS DE EXPLORAÇÃO
PROTOCOLOS EXPERIMENTAIS
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Ficha de trabalho n.º 2
Temática:

Nome: ___________________________________________________
N.º_____________ Turma: _____________ Data: ________________

Regras e símbolos
de segurança

1. Lê atentamente o texto que se segue e assinala todos os procedimentos incorrectos
que encontrares.
"A Beatriz entrou a correr no laboratório, pousou a pasta sobre a mesa de trabalho e debruçouse para ver
os materiais de que dispunha, enquanto terminava o seu lanche. Arrastou os cabelos longos pela mesa e
abriu um dos frascos, que continha um líquido incolor, cheirou para ver se era acetona. Mediu para uma
proveta 50 ml desse líquido junto da chama de uma lamparina. Para não perder tempo, não tapou o
frasco de acetona e prosseguiu a realização do trabalho experimental."
2. Classifica como verdadeiras ou falsas cada uma das seguintes afirmações:
a)

Para colocar uma substância sólida num tubo de ensaio, quando pulverizada ou em pequenos
fragmentos, pode usarse a mão

b)

Não pegar directamente com as mãos em material que tenha sido aquecido;

c)

Não colocar substâncias incolores perto de qualquer chama;

d)

Deve tentar colarse, da forma mais perfeita possível, o material de vidro partido

e)

Quando se aquecer um material num tubo de ensaio, imprimir ao tubo um movimento de rotação
sobre a chama; nunca ter a boca do tubo virada para as pessoas circundante

f)

Usar uma vareta para verter um líquido de um recipiente para outro

g)

Podem provarse as substâncias químicas que tenham um aspecto semelhante à água

h)

Para apagar uma lamparina deve soprarse e nunca usar a tampa

i)

Ler sempre com muita atenção os rótulos dos frascos e respeitar quaisquer indicações neles
contidas

j)

Para diluir um ácido, devese deitar sempre progressivamente a água sobre o ácido e nunca o
inverso, agitando continuamente

k)

É indispensável que o laboratório e as bancadas estejam bem limpos e arrumados

l)

Lavar bem as mãos no final do trabalho laboratorial.

3. Todas as embalagens que contêm produtos perigosos têm obrigatoriamente no
rótulo um ou mais símbolos que nos informam do tipo de perigo e uma descrição dos
cuidados a ter para utilizar esse produto com segurança.
Recolhe informações sobre alguns desses produtos e completa a tabela seguinte.
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Texto de apoio n.º 1

A grande variedade de materiais
Mesmo deixando de lado a enorme variedade dos seres vivos, quando olhamos à nossa volta ficamos
maravilhados com a grande diversidade de coisas que há no mundo. Umas existem naturalmente, como,
por exemplo, os oceanos, as rochas e o ar.
Outras devemse à criatividade do homem, capaz de transformar o que a
Natureza lhe oferece. Uma grande parte da actividade dos químicos nas
últimas décadas tem sido o fabrico de novos materiais no domínio dos
medicamentos, novas fibras têxteis, novos plásticos, novos materiais de
construção, materiais cerâmicos, novos produtos agrícolas, etc. (Fig.1).

Fig. 1  Medicamentos

No processo de transformação dos materiais existentes no nosso planeta partese das matérias
primas, quer dizer, as matérias que servem para obter energia ou substâncias essenciais. O esquema
seguinte mostra exemplos de matériasprimas que temos ao nosso dispor. Em itálico indicamse algumas
substâncias extraídas delas.

Do petróleo bruto extraemse combustíveis, como a
gasolina e o gás propano, que serve para aquecimento,
e ainda outras substâncias utilizadas, por exemplo, no
fabrico de plásticos.

Poço de
petróleo
O gás natural, constituído principalmente por metano,
é um combustível barato e pouco poluente.

Poço de petróleo
Mina de
carvão

Gás
natural

O carvão é uma importante matériaprima,
utilizada sobretudo como fonte de energia.

Minérios (pirite)
Os minérios constituem outra classe de matérias
primas donde se extraem muitos metais.

Todas estas matériasprimas são recursos limitados no nosso planeta. Por outro lado, uma vez
utilizadas, isto é, transformadas, já não podem ser usadas novamente. São recursos não renováveis.
Alguns estão a esgotarse rapidamente e um dia acabarão mesmo. Este facto crianos uma grande
responsabilidade quanto ao não desperdício destes recursos. Daí a importância da reciclagem e
reutilização de materiais. A reciclagem também se traduz, em vários casos, na melhoria da qualidade do
ambiente. Por exemplo, a reciclagem do papel implica menor número de árvores cortadas e, portanto, uma
atmosfera mais rica em oxigénio.
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Guião de visualização
Vídeo “ Símbolos de segurança”

Nome: ___________________________________________________________
N.º_____________ Turma: _____________ Data: ________________________

Visualiza atentamente o vídeo e procura responder às questões apresentadas.

1. Qual ou quais os principais cuidados a ter com produtos inflamáveis?

2. Além dos rótulos, onde mais se podem encontrar sinais relacionados com produtos
inflamáveis? Porquê?

3. O que significa este símbolo?

4. Qual ou quais os principais cuidados a ter com estes produtos?

5. Dá dois exemplos de produtos que apresentem este símbolo na sua
embalagem.

6. Que precauções devemos ter quando trabalhamos com este tipo de
produtos?

7. Indica um exemplo de um produto tóxico.

8. Que cuidados devemos ter após a utilização de produtos tóxicos?
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9. O que significa este símbolo?

10. Indica um exemplo de um material corrosivo.

11. Quais os principais cuidados a ter com este tipo de produtos?

12. Por que motivo os materiais comburentes são perigosos?

13. Indica um cuidado a ter com este tipo de materiais.

14. Qual a principal característica dos materiais explosivos?

15. Indica um exemplo de um material deste tipo.

NOTAS:
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Guião de visualização
Animação “ Misturais coloidais”

Nome: ___________________________________________________________
N.º_____________ Turma: _____________ Data: ________________________

Visualiza atentamente a animação e procura responder às questões apresentadas.

1. O que se forma quando agitamos um recipiente contendo
azeite e água?

2. Como podemos verificar que se trata de uma mistura coloidal?

3. Indica outros exemplos de misturas coloidais.
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Roteiro de exploração da simulação
“ Mudanças de estado”

Nome: ___________________________________________________________
N.º_____________ Turma: _____________ Data: ________________________

Esta simulação “ Mudanças de estado” permite escolher os estados físicos inicial e final
da água e, posteriormente, variar a temperatura num termómetro obtendose assim a
designação da mudança de estado correspondente.

1. Primeiro selecciona o estado físico inicial.
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2. De seguida selecciona o estado físico final.

3. Aumenta ou diminui a temperatura de modo a que ocorra a mudança de estado
pretendida.
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4. Completa a tabela seguinte:

Estado físico
inicial

Estado físico
final

Líquido

Sólido

Sólido

Sólido

Sólido

Líquido

Líquido

Líquido

Líquido

Gasoso

Gasoso

Líquido

Gasoso

Gasoso

Designação da
mudança de
estado

Como variou a temperatura do
meio para que ocorra a mudança
de estado?

5. “As mudanças de fase são transformações físicas”. Justifica esta afirmação.
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A preparação de soluções de composição preestabelecida é uma actividade frequente em
Química. Na actividade que se segue vais preparar duas soluções aquosas com diferente
concentração de uma substância chamada sulfato de cobre.

Material:
Sulfato de cobre (pentahidratado), água, copo de 150 mL, dois balões volumétricos, um de 100 mL e
outro de 200 mL, pipeta volumétrica de 25 mL, pêra de borracha, contagotas, vareta, espátula e
balança.

Procede da seguinte forma:
Parte A (Fig. 1):
· Num copo limpo e seco, pesa 40,0 g de
sulfato de cobre pentahidratado.
· Junta água e agita para dissolver todo o
sólido.
· Transfere a solução obtida para um balão
volumétrico de 200 mL.
· Lava o copo com água e transfere de
novo para o balão.

Fig. 1  Preparação de uma solução a partir de um
soluto sólido

· Junta água até à marca do balão,
agitando para homogeneizar a solução
(solução A).

Parte B (Fig. 2):
· Com a pipeta volumétrica equipada com
pêra de borracha, transfere 25 cm3 da
solução preparada para um balão
volumétrico de 100 mL. (Não fazer sucção

com a boca para enchimento da pipeta.)
· Junta água até à marca, agitando para
homogeneizar a solução (solução B)

Fig. 2 Preparação de uma solução a partir de outra
mais concentrada

No teu caderno:
Regista no teu caderno, por palavras tuas, o que fizeste na parte A e a variação da intensidade da cor na
parte B

Descobre mais:
Qual é a relação entre a intensidade da cor de uma solução e a sua concentração?
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O

restante

material

de

apoio

encontra‐se

disponível

em

http://nautilus.fis.uc.pt/cec/teses/carlam.
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ANEXO VI

GRELHA PARA AVALIAÇÃO DOS
RECURSOS “ + QUÍMICA DIGITAL ”
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GRELHA DE AVALIAÇÃO
Grelha de

Recursos “ + Química Digital”

Algumas considerações:
Este instrumento tem como objectivo proceder a uma avaliação acerca do potencial
educativo dos recursos digitais desenvolvidos e não inclui resultados da sua utilização em
contexto educativo.
É composto por duas partes:
·

a primeira parte é uma “grelha de avaliação”, propriamente dita, que se destina a
quantificar a sua análise e apreciação dos recursos de forma sistemática e
detalhada em relação a cada item e a cada um dos domínios em apreciação;

·

uma segunda parte em que lhe é solicitada uma avaliação global/descritiva das
suas percepções.

Instruções:
Assinalar com um [X] a coluna que melhor corresponde à sua opinião. No final de cada
domínio, deve realizar uma apreciação global sobre esse domínio. Utilize o espaço de
observações para registar erros ou omissões dos recursos, quando aplicável. Utilize, para
apreciar cada item, a seguinte escala:
NA – Não avaliado; 1 – Mau; 2  Suficiente; 3 – Bom; 4 – Excelente
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ANEXO VII

A LGUMAS OPINIÕES DOS ALUNOS SOBRE
AS AULAS E OS RECURSOS
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