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Resumo 

Este trabalho procurou investigar como os vídeos didáticos podem contribuir na 

aprendizagem significativa de conceitos químicos de alunos do Ensino Médio. Um dos 

objetivos educacionais é formar cidadãos aptos a desenvolverem valores e 

competências necessárias na tomada de decisões consciente. Os recursos 

tecnológicos estão presentes no dia a dia desses alunos, sua utilização pode contribuir 

na aprendizagem de conceitos científicos, por meio da integração desses recursos a 

aula, proporcionando ainda motivação para aprender as disciplinas escolares, em 

especial, a Química. Inicialmente, foram consultados 542 alunos das 2ª e 3ª séries do 

Ensino Médio de duas escolas públicas estaduais, visando conhecer seus interesses 

sobre os conteúdos químicos e a participação no projeto, por meio de um questionário.  

Esta opção decorreu do fato destes alunos já terem estudado um número maior de 

conteúdos químicos.  Além disso, o questionário abordou temas relacionados às 

situações vivenciadas, em sala de aula, referentes às metodologias de ensino e 

aprendizagem utilizando vídeos. Os resultados obtidos a partir do questionário inicial 

permitiram selecionar vídeos didáticos, de acordo com os interesses dos alunos. 

Assim, a etapa seguinte consistiu na elaboração das atividades didáticas que foram 

realizadas por meio do minicurso intitulado “Investigando Ácidos e Base”. O minicurso 

foi desenvolvido em dois dias, totalizando uma carga horária de 5 horas. A coleta de 

dados, visando compreender o processo de ensino e aprendizagem, foi realizada por 

meio de folhas de atividades e registro dos debates mediante gravações audiovisuais. 

As gravações foram transcritas para posterior análise, utilizando técnica de Análise do 

Conteúdo. Os resultados obtidos vão ao encontro da Teoria da Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel, pois partiu do interesse do aluno.  A utilização do vídeo 

como recurso didático junto aos alunos das escolas públicas possibilitou 

aprendizagem significativa de conceitos químicos, visto que foi possível verificar no 

decorrer das atividades didáticas realizadas, a evolução das concepções iniciais que 

os alunos apresentavam a respeito do conteúdo ácidos e bases. Os mapas 

conceituais elaborados pelos alunos permitiram concluir que aprendizagem foi efetiva. 

Embora tenha sido observado resistência, desinteresse e timidez no início do 

desenvolvimento desse trabalho, por parte dos alunos, à medida que as atividades 

didáticas foram sendo realizadas, os alunos motivaram-se a participar. Com este 

trabalho foi possível constatar que a utilização de vídeos nas aulas química, aliados a 

outros recursos didáticos e/ou metodologias de ensino e aprendizagem, proporciona 

aprendizagem de conceitos científicos, de modo que tais conceitos tenham significado 

para o aprendiz.   

 
 
Palavras Chave: Aprendizagem Significativa, vídeos didáticos, Ensino de 

Química. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

This study sought to investigate how educational videos can contribute in 

meaningful learning of chemical concepts to high school students. One of the 

educational goals is to form able to develop values and skills in making decisions 

conscious. Technological resources are present in everyday life of these students, their 

use can contribute to the learning of scientific concepts by integrating these resources 

in the classroom, providing further motivation for learning school subjects, especially 

chemistry. Initially, 542 students in grades 2nd and 3rd of the high school of two public 

schools, aiming to meet their concerns about the chemical content and participation in 

the project by means of a questionnaire. This option was taken because these students 

have already studied a larger number of chemical content. In addition, the 

questionnaire addressed issues relating to situations experienced in the classroom, 

concerning methodologies of teaching and learning using videos. The results from the 

initial questionnaire allowed the selection of instructional videos, according to students' 

interests. The next step was the preparation of didactic activities that through the short 

course entitled "Investigating Acids and Base." The short course in two days, with a 

workload of 5 hours. Data collection, aiming to understand the process of teaching and 

learning through activity sheets and record of the debates by audiovisual recordings. 

The recordings transcribed for further analysis using Data Analysis of the Content. The 

results will meet the Meaningful Learning Theory David Ausubel, as set out in the 

interest of the student. The use of video as a teaching resource with students of public 

schools allowed meaningful learning of chemical concepts, as we observed in the 

course of didactic activities, the development of initial concepts that students had about 

acids and bases content. Concept maps prepared by students showed that learning 

was effective. Although the students have observed resistance, shyness and 

disinterest in the early development of this work, as the didactic activities being 

conducted, students were motivated to participate. With this work it was found that the 

use of videos in chemistry classes, combined with other learning resources and / or 

methodologies for teaching and learning, provides learning scientific concepts, so that 

such concepts are meaningful to the learner. 

 

Keywords: Meaningful Learning, educational videos, Chemistry Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diante das demandas socioeconômicas, política e diversidades culturais nos 

dias atuais, a escola e os professores da Educação Básica necessitam direcionar as 

atividades no processo ensino/aprendizagem que possibilitem o indivíduo desenvolver 

o raciocínio lógico, compreender o mundo e explicar fenômenos (naturais e humanos), 

criatividade, preservação do ambiente e respeito a vida humana, bem como despertar 

o interesse e a curiosidade dos alunos pelas disciplinas. Para tanto, é imprescindível 

estimular alunos a aprenderem significativamente. 

Estudos sobre aprendizagem, pautados Psicologia da Educação, destacam 

três tipos gerais de aprendizagem: cognitiva, psicomotora e afetiva. Este trabalho tem 

como foco a aprendizagem cognitiva, que segundo Moreira (1999), é aquela que 

resulta no armazenamento organizado de informações na mente do aprendiz. Um dos 

teóricos que focaliza primordialmente, a aprendizagem cognitiva é Ausubel (1978 apud 

Moreira, 1999). Para este teórico, a aprendizagem cognitiva é significativa quando 

supera a aprendizagem mecânica. 

Ausubel (1978 apud Moreira, 1999) destaca três condições para que a 

aprendizagem significativa ocorra: predisposição para aprender, conhecer o que o 

aluno já sabe e, material didático potencialmente significativo. Nessa perspectiva, o 

vídeo didático pode ser considerado uma excelente ferramenta para despertar o 

interesse do aluno para aprender, organizar ideias prévias e mostrar a relação do 

conhecimento científico com o cotidiano, bem abordar um conceito a ser aprendido.     

O vídeo didático entra no convívio escolar auxiliando o professor na construção 

de conhecimentos, sua linguagem ajuda desenvolver a capacidade de imaginação e 

percepção dos conteúdos, transmitindo uma melhor assimilação. O vídeo em sala de 

aula deve servir como um objeto de estudo, desenvolvendo o senso crítico dos 

estudantes pelo conteúdo estudado. 

Diante do exposto, a questão que norteou este trabalho foi: como os vídeos 

didáticos podem contribuir na aprendizagem significativa de conceitos químicos de 

alunos do Ensino Médio? Para responder esse questionamento os seguintes objetivos 

específicos foram propostos: Fazer um levantamento junto aos alunos da 3ª série do 

ensino médio para conhecer quais conteúdos de química os alunos apresentam maior 

dificuldade de aprender; Selecionar filmes didáticos que contemplem os diversos 

conteúdos de aprendizagem – conceituais; procedimentais e atitudinais – com a 

finalidade de elaborar situações didáticas que promovam a aprendizagem significativa; 

Analisar os aspectos motivacionais apresentados pelos alunos no decorrer da 

aplicação das situações didáticas. 



2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Processo de Ensino/Aprendizagem e Vídeos Didáticos 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) vêm ganhando cada vez 

mais espaço nos dias atuais, seu uso nas últimas décadas causou o crescimento e o 

acesso rápido as informações. Sua utilização se faz presente em todos os setores, na 

educação seu uso também se faz presente como ferramenta motivadora. As TICs são 

importantes para o desenvolvimento profissional do ser humano (SANTOS e 

BARROS, 2008; VIEIRA et. al., 2011). 

Para que esses recursos didáticos sejam utilizados pelos professores da 

Educação Básica, faz-se necessário que tanto na formação inicial, como continuada 

seja abordado o uso das TICs em sala de aula, e assim possibilitar a compreensão da 

utilização dessas ferramentas no cotidiano escolar. Segundo Vieira e Meirelles, et. al. 

(2011), a falta de domínio dessas ferramentas faz com que os professores empreguem 

esses objetos de forma inadequada e percam a oportunidade de realizarem uma 

educação significativa. 

A utilização das TICs em sala de aula permite a interação entre professor e o 

aluno quando empregada de forma correta. Apesar de algumas escolas terem acesso 

a essas tecnologias, como a internet, televisão, vídeos, sala de informática, entre 

outras ferramentas, as mesmas não são utilizadas para o benefício do aluno. O 

professor deve possibilitar aos alunos novas maneiras de aprender, seja através de 

um vídeo, experimentação, jogos entre outros recursos (SANTOS e AZEVEDO, 2012). 

Nessa perspectiva, o vídeo didático pode contribuir no processo de construção 

do conhecimento, possibilitando a contextualização dos conceitos científicos, visto que 

o recurso audiovisual não possui apenas a presença de conceitos científicos, como 

também situações do cotidiano. Todavia, de acordo com Santos e Santos (2005), o 

vídeo didático ainda é pouco utilizado em sala de aula. Os autores destacam que uso 

de vídeos permite que o aluno assimile novas informações, ou seja, o vídeo pode 

contribuir na aprendizagem significativa dos alunos, evitando a mesmice e o desgaste 

desnecessário do professor.  É necessário que o professor saiba utilizar o vídeo de 

forma correta a atender as necessidades dos alunos. 

Moran (1995) classifica os vídeos quanto ao uso inadequado: vídeo tapa-

buraco, vídeo enrolação, vídeo deslumbramento, vídeo perfeição e só vídeo. 

Conforme Trivelato e Silva (2011), para o uso de vídeos em sala de aula é necessário 

que o professor se prepare e saiba o que será realizado antes, durante e depois da 

execução do vídeo. O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, musical e escrita 

(Moran, 1999). 



Por fim, o uso adequado das novas tecnologias é de fundamental importância 

no processo ensino aprendizagem. Os professores procuram estes objetos como 

forma de auxílio no desenvolvimento de suas aulas, procurando estimular os alunos 

através do uso de imagens e som. O aprendizado é realizado através do interesse que 

o aluno dispõe em sala de aula (ARRUDA e PASSOS, 2013). 

2.2. Aprendizagem Significativa  

 Segundo Ausubel (Ano apud Zompero e Laburú, 2010), os significados são 

construídos quando o aluno relaciona o que aprende com o que já conhece. Para 

Moreira (1999), a aprendizagem significativa é quando uma nova informação 

relaciona-se com conceitos ou proposições pré-existentes na estrutura cognitiva do 

aprendiz. Esses conceitos pré-existentes são denominados de subsunçores - 

conhecimentos prévios - que serão ativados no momento em que a nova informação 

for fornecida para o cognitivo do indivíduo. Nesse sentido, é importante ao iniciar a 

aprendizagem de um novo conceito, organizar os conhecimentos prévios dos alunos. 

Os organizadores prévios têm a função de ser a ponte cognitiva entre um conceito já 

existente e o novo conteúdo.  

A Teoria da Aprendizagem Significativa de Ausubel destaca três fatores para 

que a aprendizagem seja significativa: a existência do conhecimento prévio relevante, 

a existência de um material significativo e a disposição em se aprender 

significativamente, caso não isso não ocorra o processo se dará de forma memorística 

ou mecânica (RORATTO et. al., 2011). E ainda, a aprendizagem significativa pode ser 

de três tipos: conceitual, representacional e proposicional. 

 Na perspectiva da aprendizagem significativa, um instrumento de ensino que 

tem sido bastante explorado, seja como recurso de aprendizagem ou de avaliação, é o 

uso de mapas conceituais. Inicialmente o uso de mapa conceitual era como 

instrumento de avaliação dos candidatos entrevistados (NOVAK e GOVIN, 1999, apud 

TRINDADE e HARTWING, 2012). Hoje em dia a utilização desses mapas pode ser 

observada como estratégia de ensino, de pesquisa, esse instrumento consiste num 

esquema onde é realizado em forma de diagrama, em que o aluno expõe o seu 

entendimento sobre o assunto em estudo. 

 Segundo Novak e Gowin (1999 apud Trindade e Hartwing, 2012), o mapa 

conceitual não passa de recursos esquemáticos, onde são representados os 

significados conceituais numa determinada estrutura. Os mapas conceituais e os 

vídeos didáticos são importantes instrumentos para o ensino, quando empregados 

corretamente pode gerar resultados satisfatórios em sala de aula, despertando o 

interesse dos alunos e melhorando a qualidade de ensino. 

 



3. METODOLOGIA  

Este trabalho pautou-se na abordagem de pesquisa qualitativa. Esta 

abordagem de pesquisa consiste em estudar a compreensão que as pessoas 

constroem a partir do contato com a realidade, nas diferentes interações humanas e 

sociais, sendo necessário buscar fundamentos para analisar e interpretar o fato que 

revele seu significado atribuído por aqueles que dele compartilham (CHIZZOTTI, 

2006).  

Para desenvolver o estudo buscou-se contato com duas escolas estaduais 

públicas de Ensino Médio do município de Manaus, que após conhecerem os objetivos 

do trabalho, concordaram em participar da pesquisa: Escola Estadual Presidente 

Castelo Branco e Escola Estadual Tiradentes. Optou-se por realizar a pesquisa com 

alunos 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, visto que estes alunos já tiveram contato com 

um número maior de conteúdos químicos. Inicialmente, aplicou-se um questionário 

que visou conhecer as principais dificuldades de aprendizagem nos conteúdos de 

química, interesses acerca desses conteúdos e a participação em atividades didática 

utilizando vídeos (Apêndice 1). Participaram desta etapa 542 alunos oriundos dos 3 

turnos de funcionamento das escolas.  

Ao partir dos resultados obtidos foi possível planejar a pesquisa. Na etapa 

seguinte foram selecionados os vídeos didáticos relacionados aos interesses dos 

alunos com a finalidade de elaborar as atividades didáticas realizadas por meio de um 

minicurso. Este foi intitulado “Investigando Ácidos e Base”, sendo desenvolvido em 

dois dias, totalizando uma carga horária de 5 horas. 

O minicurso foi organizado de acordo com a sequência didática disposta no 

Apêndice 2. Os dados foram coletados mediante folhas de atividades (Apêndice 3). A 

primeira folha consistiu em levantar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do 

tema. Os alunos também elaboraram mapa conceitual sobre os conceitos aprendidos. 

O minicurso foi registrado mediante gravações audiovisuais, sendo transcrito para 

posterior a análise.  Vale ressaltar que além de vídeos (dinâmica de utilização no 

Apêndice 4), que foram utilizados como organizadores prévios, também foi utilizado 

um experimento sobre ácidos e bases (Apêndice 5).  

No início do minicurso foram prestados esclarecimentos acerca dos objetivos 

do trabalho e da importância da participação dos alunos na pesquisa, assim os alunos 

assinaram um termo de Livre Consentimento (Apêndice 6). Os resultados obtidos 

foram organizados para análise mediante a técnica de Análise do Conteúdo (BARDIN, 

2011). 



4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

Conforme mencionado anteriormente, incialmente foram consultados 542 

alunos de duas escolas estaduais públicas, do município de Manaus. Nas escolas 

participantes da pesquisa, mediante o levantamento realizado foi possível verificar o 

interesse do aluno quanto à disciplina, as aprendizagens e dificuldades encontradas 

pelos mesmos nos conteúdos químicos, entre outros.  

A primeira pergunta presente no questionário visava a conhecer se os alunos 

almejam realizar Curso Superior ao término do ensino médio, dos pesquisados, 91% 

destes alunos pretendem seguir seus estudos sejam na Graduação, em Pós-Médio ou 

tecnólogos, dentre as áreas de maior interesse pelos alunos estão Engenharia 18%, 

Direito 15% e Medicina 14%, os cursos de exatas foram pouco citados. Apenas 9% 

dos estudantes citaram não quererem seguir seus estudos. Esse é um resultado 

positivo, pois a grande maioria dos participantes deseja seu crescimento intelectual e 

profissional. 

Tabela 1 – Interesses dos alunos do Ensino Médio em relação à aprendizagem em química e 
continuidade nos estudos. 

Interesses Categorias Porcentagem (%) 

Dar continuidade aos 
estudos  

Graduação 89% 

Pós-Médio ou tecnólogos  2% 

Sem interesse em continuar 9% 

Curso superior de interesse 
Direito 15% 

Engenharia 18% 

Medicina 14% 

 

Quanto ao interesse em Aprender Química, 59% dos alunos pesquisados 

consideram a Química interessante, enquanto uma parcela de 20% acha pouco 

interessante, ou seja, os conteúdos de química atraem os alunos pela disciplina, cabe 

ao professor estimular estes alunos para aprenderem a química com outro olhar.  

Dos participantes da pesquisa 67% manifestaram interesse em participar do 

minicurso proposto. O minicurso teve duração de dois dias e carga horária de 5 horas. 

Os conteúdos químicos de interesse que apresentaram maior frequência na escolha 

dos alunos são tópicos do Exame Nacional do Ensino Medio – ENEM, envolvendo as 

seguintes temáticas: água, compostos de carbono, transformações químicas, entre 

outros (Figura 1). O conteúdo de maior interesse dos alunos envolve as relações da 

Química com as Tecnologias, Sociedade e Meio Ambiente (15%). Assim, optou-se por 

realizar o minicurso abordando o tema “Ácidos e Bases”, onde foi possível selecionar 

os vídeos utilizados neste trabalho.  Além desse conteúdo, os alunos se interessaram 

por temas que envolvessem Energia Química no Cotidiano e Transformação Química.  
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Figura 1 – Conteúdos químicos de maior interesse em aprender pelos alunos. 

 

Por fim, a caracterização realizada dos sujeitos da pesquisa tem como 

propósito conhecer a opinião dos alunos referente às dificuldades e interesse que 

estes têm quanto à disciplina e também verificar a utilização dos recursos audiovisuais 

como ferramentas didáticas.  

5.2 Conhecimentos prévios dos alunos do Ensino Médio  

Na perspectiva de contextualizar o conteúdo químico apresentado no minicurso 

“Investigando ácidos e bases”, utilizou-se a temática chuva ácida por meio de um 

vídeo didático da série Telecurso 2000, com 15 minutos. Este vídeo foi utilizado como 

organizador prévio com a finalidade de contribuir no debate das ideias prévias dos 

alunos e no processo de assimilação.  Trivelato e Silva (2011) apresentam sugestões 

de dinâmicas na utilização de vídeos, como chuva de palavras, que consiste em o 

aluno expressar e registrar suas ideias sobre a temática antes de assistir ao vídeo, e 

novamente após assistir ao vídeo, organizando as várias ideias sobre o tema. Antes 

do vídeo, os alunos tiveram dificuldades em expressar suas ideias sobre o tema.  

Apesar da dificuldade, a maioria dos alunos conseguiu apresentar suas ideias 

antes da exibição do vídeo. Apenas sete participantes não manifestaram respostas na 

folha de atividade 1 (Apêndice 3).   

No Quadro 1 podem ser observadas as ideias prévias dos alunos, provenientes 

do senso comum e também da aprendizagem escolar, apresentando vários erros 

conceituais em relação aos ácidos e as bases. Apesar dos erros conceituais e 

respostas confusas, foi possível observar a presença de subsunçores na estrutura 

cognitiva dos alunos, condição para que ocorra a aprendizagem significativa. 

Após os alunos assistirem ao vídeo didático da coleção Telecurso 2000 

utilizado como organizador prévio, realizou-se um debate sobre a temática e pediu-se 

novamente aos alunos que escrevessem sobre suas compreensões acerca dos ácidos 



e bases. Para Moreira (1999), os organizadores prévios são materiais utilizados antes 

do conteúdo aprendido em si, são instrumentos ou acontecimentos do cotidiano que 

fazem chegar ao tema central a ser trabalhado, o uso de organizadores facilita a 

aprendizagem significativa. 

 

Quadro 1 – Comparação entre as compreensões dos alunos acerca dos ácidos e bases antes 
e após a utilização de vídeo didático. 

Conteúdo Ideias Prévias 
Ideias após a atividade didática 

com vídeo 

Ácido 

Não pode entrar em contato com a 
pele (Aluno 5).  
São altamente corrosivos (Aluno 6). 
É tóxico e inflamatório (Aluno 12). 
Acredito que ácido pode ser toda 
substância que corrói, e deforma o 
corpo (Aluno 17).  
Tem pH alto (Aluno 22). 

Ácidos são substâncias com íons 
positivos, H

+
 (Aluno 1). Podem 

causar cegueira, após o contato 
com rio ou igarapé pode matar 
peixes, pois eles são sensíveis a 
íons H

+
 (Aluno 5). São substâncias 

com bastantes íons positivos, H
+
 

(Aluno 14). Ácidos são substâncias 
químicas que contém o pH menor 
que 7 (Aluno 16). 

Base 

Base íons com carga negativa (Aluno 
1) (sic).  
São misturas que anulam o efeito 
dos ácidos (Aluno 11). 

Bases são substâncias que tem o 
pH maior que 7, sendo um 
neutralizador quando em contato 
com ácidos (Aluno 16) (sic). Bases 

são substâncias com íons OH
- 

(Aluno 1). São substâncias com 
OH

- em excesso (Aluno 4). São 
substâncias com OH

- a mais, e a 
cal serve para neutralizar o 
ácido (Aluno 7) (sic). 

 

No Quadro 1 pode ser observado que houve evolução nas respostas dos 

alunos, incorporando termos químicos mais apropriados e corretos, embora ainda seja 

possível observar respostas confusas. Vale ressaltar que após a discussão, os alunos 

realizaram anotações do que entenderam do conteúdo. As conclusões dos alunos 

neste segundo momento foram mais definidas, conseguiram expor melhor suas ideias, 

sendo observado uma mudança significativa no entendimento dos alunos sobre ácidos 

e base, conforme pode ser observado nos trechos abaixo: 

Ácido são agrupamentos de íons de hidrogênio positivo em excesso, que 

podem ser neutralizados através das bases, que são substâncias com íons negativos 

em excesso. Podemos determinar a taxa de ácido, usando um indicador para 

descobrir a medida de pH do Ácido (sic) (Aluno 1). 

Ácidos são substâncias químicas com excesso de H+ e as bases substâncias 

químicas com OH- em excesso. Possuem sabor azedo, causa corrosão e 

queimaduras. As bases neutralizam as ações dos ácidos (Aluno 2). 



E ainda, perguntou-se aos alunos questões relacionadas ao vídeo, como 

derramamento de ácidos na rua, o uso de indicadores, como seria possível saber se 

uma substância seria ácida ou básica. Para este primeiro momento com o uso do 

vídeo, foi elaborado a folha de atividade 1 (Apêndice 2). 

É importante enfatizar que, o vídeo didático foi apresentado em sala de aula 

como um vídeo sensibilização, pois sua finalidade não era mostrar símbolos e 

conceitos, mas atribuir significado ao conteúdo proposto em forma de proposições. 

No segundo momento foi realizado um experimento com o papel tornassol, 

onde os alunos puderam verificar se as substâncias eram ácidas ou básicas, as 

anotações foram realizadas na folha de atividade 2 (Apêndice 3).  

Nesse momento pode-se verificar o interesse dos alunos em participar da 

atividade experimental, sendo utilizados materiais simples e que estão presentes no 

cotidiano dos alunos. A atividade experimental foi realizada em grupo, sendo possível 

observar a interação aluno-aluno, isso é um aspecto positivo, pois as atividades 

realizadas em grupo podem gerar a comunicação e permite aos alunos construírem 

significados compartilhados entre eles (VIEIRA e MEIRELLES et. al., 2011). 

Além do experimento, a folha de atividade 2 continha três questões quanto ao 

uso de indicadores, as respostas obtidas foram satisfatórias, pois todos os alunos 

conseguiram responder qual era a função dos indicadores para as analises. A 

execução desta prática experimental fez com que os alunos vivenciassem uma 

situação de investigação, auxiliando no processo de construção do conhecimento e 

resolução de problemas. 

Após a atividade experimental, os alunos foram convidados a assistirem um 

segundo vídeo, com 10 minutos de duração, abordando as temáticas chuva ácida, os 

poluentes em nossa atmosfera, a energia liberada pelo consumismo, entre outros 

fatores. O vídeo foi retirado da Rede Internacional Virtual de Educação – RIVED, 

disponibilizado no portal do MEC. Neste site estão presentes vídeoaulas de várias 

disciplinas das exatas, humanas, biológicas, entre outros. Ao contrário do primeiro 

vídeo, neste segundo, os pesquisados puderam realizar anotações acerca do que 

estava sendo apresentado para eles, após a execução aconteceu um debate com os 

mesmos. 

No segundo debate foi possível observar uma melhor participação dos alunos 

em dialogar em sala. Foi possível observar que os alunos estavam motivados e 

interessados em aprender, ou seja, os alunos apresentaram disponibilidade para 

aprender, outro requisito necessário para que ocorra a aprendizagem significativa.  

Eles comentaram sobre acontecimentos reais que presenciaram no cotidiano quanto a 

poluição e a chuva ácida. 



5.3. Aprendizagem sobre Ácidos e Bases e os Vídeos Didáticos 

Após o debate sobre o segundo vídeo, os alunos relacionaram o primeiro vídeo 

com o segundo, o primeiro experimento e as discussões a respeito do conteúdo 

exposto em sala de aula. O pensamento e a escrita dos alunos foram alterando no 

transcorrer da abordagem do tema em sala de aula. Os alunos quando questionados 

novamente sobre o tema apresentaram as seguintes compreensões: 

Ácidos são substâncias que contém H+ em excesso, já as bases possuem OH- 

em excesso, definimos se uma substância é ácida ou básica através da escala do pH. 

Os indicadores identificam se as substâncias são ácidas ou não, estes funcionam 

através de suas cores resultantes pelos indicadores ou pelos instrumentos utilizados, 

como o papel tornassol, indicador universal, etc [...] (Aluno 1). 

Bases são íons OH- em excesso que neutralizam os ácidos (íons H+ em 

excesso). Os ácidos e bases podem ser identificados por indicadores como a 

fenolftaleina, repolho roxo, entre outros. A chuva ácida é causada pela poluição da 

atmosfera [...] (Aluno 4). 

Foi possível verificar uma evolução em relação ao entendimento inicial dos 

participantes da pesquisa sobre ácidos e bases. Apesar dessa constatação, verificou-

se ainda, que os pesquisados sentem dificuldades em expor seus pensamentos. Vale 

ressaltar que o vídeo didático serviu de ferramenta de apoio para esses alunos. O 

vídeo quando bem empregado corretamente possibilita um desenvolvimento cognitivo, 

promovendo o interesse e a curiosidade nos alunos (LEÃO E VASCONCELOS, 2010). 

Além dos questionários e registro audiovisual dos debates, utilizou-se o mapa 

conceitual com os pesquisados como um instrumento de coleta de dados que 

possibilitassem verificar a aprendizagem dos alunos. De acordo com Moreno et. al., 

(2007), os mapas conceituais se baseiam em conhecer as ideias prévias e a estrutura 

de significados dos sujeitos, procurando estabelecer aprendizagens inter-relacionadas. 

Para a construção desses mapas, os participantes da pesquisa procuraram relacionar 

o que já sabiam, ou seja, os subsunçores com as informações obtidas no decorrer do 

minicurso.  Antes da realização, foi a apresentado aos alunos como elaborar mapas 

conceituais, apresentando alguns mapas conceituais.  

Apesar das dificuldades encontradas pelos participantes na elaborados dos 

mapas, foi possível observar que os alunos começaram o processo de construção do 

conhecimento, nos diagramas elaborados pelos pesquisados nota-se que os alunos 

contextualizaram o conteúdo abordado em sala de aula. No mapa conceitual 

confeccionado pelo Aluno 6 (Figura 2), pode-se observar que o pesquisado buscou 

contextualizar o mapa conceitual com o que foi presenciado no decorrer do minicurso 

e aos seus conhecimentos prévios. 



 

Figura 2 – Mapa Conceitual produzido pelo aluno. 

 

A partir dos mapas conceituais, foi possível observar as relações entre os 

conceitos e proposições construídos pelos alunos. Em todos os mapas a palavra 

chave para inter-relacionar o conceito atribuído pelos alunos foram ácidos e bases. 

Moreno et. al., (2007) acredita que o processo de construção dos mapas levou os 

alunos a relacionar os novos conteúdos e seus subsunçores, gerando probabilidades 

de interconexões conceituais. O mapa conceitual elaborado pelo Aluno 10 evidencia 

que o aluno consegue expressar o seu entendimento sobre os conceitos de ácidos e 

bases, ou seja, a compreensão se faz presente na construção desse mapa.   

 
 

Figura 3 – Mapa Conceitual produzido pelo aluno 6. 

Foi possível observar a criatividade presente nos mapas elaborados pelos 

participantes da pesquisa, esse processo de construção favorece a autonomia do 

aluno, pois o mesmo exerce o controle sobre seu próprio processo de aprendizagem 

(Moreno, et. al., 2007).  



O uso de mapas conceituais em sala de aula auxilia no processo de 

aprendizagem. Em sua construção é possível observar os três tipos de aprendizagem, 

o conceitual, representacional e proposicional, considerando que interagem com o 

aspecto motivacional dos participantes em pensar e agir.  

Dessa forma, o mapa conceitual também auxiliou os alunos a esquematizarem 

seu conjunto de idéias, servindo como um objeto de aprendizagem para a construção 

do conhecimento, auxiliando na aprendizagem significativa dos participantes da 

pesquisa. 

6. CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o vídeo didático é um recurso 

que ao ser utilizado em sala de aula contribui significativamente no processo de ensino 

e aprendizagem, seja como recurso organizador dos conhecimentos prévios do 

aprendiz, seja com a finalidade de ensinar conceitos científicos. Na primeira opção, o 

vídeo é um recurso riquíssimo de informações, pois permite contextualizar os 

conhecimentos científicos, apresentando a importância desses conhecimentos ao 

aprendiz e relacionando-os ao cotidiano. Na segunda opção, pode contribuir na 

aprendizagem conceitual, representacional e proposicional, pois possibilita o professor 

trabalhar junto ao aluno os vários níveis representacionais dos conhecimentos 

químicos – macroscópico, submicroscópico e simbólico. 

Os resultados vão ao encontro da Teoria da Aprendizagem Significativa de 

David Ausubel, visto que a teoria propõe que a aprendizagem somente será 

significativa se os alunos estiverem predispostos a aprender. Nessa perspectiva, o 

presente trabalho de pesquisa teve o propósito de partir do interesse do aluno, 

buscando conhecer que conteúdos químicos eram do interesse em aprender no 

minicurso desenvolvido, sendo escolhido pela maioria dos alunos as relações da 

Química com as Tecnologias, Sociedade e Meio Ambiente (15%). A partir da temática 

optou-se por abordar o conteúdo “Ácidos e Bases”. 

A utilização do vídeo como recurso didático junto aos alunos das escolas 

públicas possibilitou aprendizagem significativa de conceitos químicos, pois foi 

possível verificar no decorrer das atividades didáticas realizadas, a evolução das 

concepções iniciais que os alunos apresentavam a respeito do conteúdo abordado. 

Vale ressaltar que é preciso conciliar esse recurso com outras metodologias e/ou 

estratégias de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, a atividade experimental teve 

papel fundamental na consolidação da aprendizagem significativa, pois permitiu 

relacionar o fenômeno aos conceitos.  



Embora tenha sido observado resistência, desinteresse e timidez no início do 

desenvolvimento desse trabalho por parte dos alunos, a medida que foram realizadas 

atividades de forma diferente, agradável, dinâmica e participativa, com os vídeos e a 

experimentação, os alunos motivaram-se a participar.  

Esta pesquisa foi muito gratificante, pois proporcionou a oportunidade de 

vivenciar estudos e orientações que aprendemos no meio acadêmico, mas estavam 

apenas nas teorias. Através desse estudo foi possível vivenciar e verificar o progresso 

dos participantes da pesquisa em relação ao pensamento inicial e o tema estudado no 

minicurso. Espera-se ter contribuído de alguma forma para o crescimento dos alunos 

que de boa vontade aceitaram participar dessa pesquisa. Como também as 

instituições que permitiram e colaboraram para realização desse estudo.  
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Caro Aluno(a), peço-lhe o favor de responder este questionário de forma completa e com toda a sinceridade 
possível, uma vez que ele é de fundamental importância para a pesquisa desenvolvida. 

 

QUESTIONÁRIO 

1. Você pretende fazer um Curso Superior? (  ) Não. (  ) Sim. Qual?  

2. Qual turno estudas? (  ) Matutino     (  ) Vespertino    (  ) Noturno. 

3. Marque 2 alternativas que você considera como os maiores problemas para aprender Química: 

(  ) A relação com o professor        (  ) Quantidade de cálculos                      (  ) Qualidade do ensino 

(  ) O conteúdo de Química            (  ) Problemas pessoais                            (  ) A aula do professor  

4. O que você aprende em Química é: (  ) Pouco interessante      (  ) Interessante     (  ) Muito interessante 

5. Algum professor, de qualquer disciplina, já utilizou vídeos em sala de aula? 

(  ) Não. (  ) Sim. Você gostou da aula? ___________.  

Justifique sua resposta. _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Você gostaria de participar de minicursos na Universidade que utilizarão vídeos como ferramentas de 
ensino? (  ) Sim.      (  ) Não. 

7. Se sim para questão anterior, selecione dentre os conteúdos abaixo, cinco conteúdos que sejam de seu 
interesse em aprender – marque um X. Obs.: os conteúdos abaixo fazem parte do ENEM. 

(   ) Transformações Químicas. 

(   ) Matéria, suas propriedades e usos. 

(   ) Transformações Químicas e Energia. 

(   ) Transformações Químicas e Equilíbrio. 

( ) Relações da Química com as Tecnologias, 
Sociedade e o Meio Ambiente.  

(   ) Representação das Transformações Químicas. 

(   ) Água. 

(   ) Dinâmica das Transformações Química. 

(   ) Compostos de Carbono. 

(   ) Energias Químicas no Cotidiano. 

8. Qual a sua disponibilidade? 

(   ) Manhã, durante a semana.          (   ) Tarde, durante a semana.                (   ) Sábado pela manhã.     

 

Aos interessados em participar de minicursos destinados aos conteúdos de Química nas dependências 

da Universidade Federal do Amazonas, informar E-mail e Telefone que entraremos em contato quando 

iniciarmos as inscrições para que verificar o minicurso ofertado e realizar sua inscrição. 
 

Nome:____________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Telefone:__________________________________________________________________ 

 

 

Obrigado pela colaboração!!! 

8. APÊNDICES 

 
Apêndice 1 – Questionário aplicado aos Alunos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INVESTIGANDO ÁCIDOS E BASES 

Plano 2° dia 

Escola Estadual Presidente Castelo Branco 

Disciplina: Química                              Data:                           Horas do Minicurso: 2h e 30 min 

Público alvo: Alunos dos 2°’ s e 3°’ s anos interessados no minicurso. 

Objetivo: Aproximar a química à realidade dos alunos através do conteúdo ácidos e bases.  

Conteúdos que serão trabalhados na sala de aula: Ácidos e bases.  

  O que será realizado no segundo dia. Hora 

Investigando o problema – apresentação/discussão do que os alunos conseguiram encontrar acerca 
do que foi proposto a eles no dia anterior a prática experimental. 

40 min 

Atividade Experimental 85 min 

Discussão 15 min 

Conclusão do minicurso 10 min 

Carga horária total do Minicurso: 5 horas 

INVESTIGANDO ÁCIDOS E BASES 

Plano 1° dia 
Escola Estadual Presidente Castelo Branco 

Disciplina: Química                              Data:____________                        Horas do Minicurso: 2h e 30 min 

Público alvo: Alunos dos 2°’ s e 3°’ s anos interessados no minicurso. 

Objetivo: Aproximar a química à realidade dos alunos através do conteúdo compostos inorgânicos, sais e 
óxidos. 

 

Conteúdos que serão trabalhados na sala de aula: Ácidos e Bases  

Vídeo aula/Programa: Telecurso 2000 e 
RIVED 

O que é chuva ácida? 
Como saber se a chuva é ácida? 

H
Hora 

 

 

 

 

 

 

 

O que será 
realizado no 
decorrer da 
atividade. 
(conteúdo) 

 

Antes da exibição do 
vídeo 

- Falar da pesquisa que estou realizando e a 
utilização de vídeos em sala de aula 
- Pedir que cada participante realize suas 
anotações referentes ao conteúdo ácido e base, o 
que eles já sabem na folha de atividade. 

 

1
10 min 

- Exibição do 1° vídeo: eles assistirão sem realizar anotações (vídeo 
sensibilização/Aprendizagem proposicional). (TELECURSO 2000) 

1
5 min 

 
Após a exibição do 1° 

vídeo 

- Discussão do vídeo 
- Anotações do que compreenderam e responder 
algumas questões a mais. 
- Um breve (depois do vídeo) resumo dos 
conceitos de ácidos e bases. 

 
4

5 min 

Explicação da próxima atividade e o que consiste (mapa conceitual) 5
 min 

Criação de mapas conceitual. 1
5 min 

LANCHE 10 min  

Parte experimental – Verificando se uma substância é ácido ou base / 
Anotações do experimento. 

2
20 min 

Exibição do 2° vídeo 1
10 min 

 
 

Após o Lanche 

Discussão do 2° vídeo, o que eles assimilaram, 
relacionando com o 1° vídeo e a exposição dos 
conceitos. 

1
5 min 

Falar a situação problema que será discutido no 
dia seguinte e entregar o roteiro da prática do dia 
seguinte. 

1
5 min 

Apêndice 2 – Sequência Didática do Minicurso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apêndice 3 – Folha de Atividade 1 

 
 
  

  

  

O QUE SÃO ÁCIDOS E BASES? 

ANTES DO VÍDEO APÓS O VÍDEO 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 

Perguntas referentes ao vídeo 

 
1 –Num acidente como mostrado no vídeo, o tombamento de um caminhão contendo ácido, porque foi 
utilizado “cal”? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 – O que são ácidos?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3 – O que são bases? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 

4 – Porque o seu Almir utilizou o repolho roxo no experimento? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

5 – Quais os indicadores ácidos-bases que foram apresentados no vídeo? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

6 – Quando vou saber se uma substância é um ácido ou uma base utilizando o pH? 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Apêndice 4 – Folha de Atividade 2 

 

                                                                                                                                                

_____________________________________________________________________________ 

 

Se liga no experimento! 

Como seria possível detectar se produtos utilizados nesses experimentos são 

ácidos ou bases? 

Experimento 1:    

Material: Papel tornassol / Saliva / Refrigerante / vinagre / álcool / suco de limão / leite / água / 

Amoníaco / Acetona / leite de magnésio / Laranja. 

Anotações:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Para que serve o papel tornassol? 

_____________________________________________________________________________

Porque a água não alterou a cor do papel tornassol? 

_____________________________________________________________________________ 

Qual papel dos indicadores na execução deste experimento? 

_____________________________________________________________________________ 

 

Relacione o que você conseguiu aprender sobre ácidos e bases com a explicação do 

professor e o segundo vídeo: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
 



Apêndice 5 – Roteiro do Experimento e Folha de Atividade 3 

 

 

 

 

Experimento: Simulação da Chuva Ácida 

 

Objetivo: Simular o fenômeno da formação de chuva ácida na atmosfera. 

 

Situação Problema: Sendo a atmosfera formada por gases e vapor de água, como é 

possível haver formação de ácidos neste meio? 
Materiais e Reagentes 
1 Frasco de vidro boca larga (com diâmetro maiordo que uma lata de refrigerante) com tampa; 
1 Pedaço de arame ou de fio de cobre; 
1 lata de refrigerante; 
Colher de plástico; 
Caixa de Fósforos; 

1g de enxofre sólido; 
1 rosa (ou outra flor). 
50 mL de solução de hidróxido de sódio. 
Solução alcoólica de fenolftaleína. 

 
Procedimento Experimental: 
Antes de iniciar o experimento, corte a lata de refrigerante a uma altura de aproximadamente 2 cm do 

fundo. Utilize o pedaço de arame para fazer um pequeno “balde” que deverá ser preso à uma tampa do frasco de 
vidro. Para a realização do experimento o sistema deverá ser fechado sem a necessidade de rosquear a tampa do 
frasco. 

 
Cuidado: Ao cortar a lata de refrigerante procure dobrar as bordas para eliminar a superfície cortante. 

 

Primeiro momento: 

 
1. Introduza a rosa (ou outra flor) dentro do frasco de vidro. Em seguida coloque entre uma e duas colheres de chá de 
enxofre no balde preparado. Coloque fogo no enxofre e imediatamente introduza o balde no frasco. 
2. Espere a chama se apagar e aguarde uns minutos. Observe se houve a alteração nas pétalas da flor. Anote os 
resultados. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
Segundo momento: 

1. Coloque aproximadamente 40 mL de solução de hidróxido de sódio. Adicione 2 ou 3 gotas de solução de 
fenolftaleína. 
2. Em seguida coloque entre uma ou 2 colheres de chá de enxofre no balde preparado. Coloque fogo no enxofre e 
imediatamente introduza o balde no frasco. Aguarde até que todo o gás produzido pela combustão do enxofre tenha 

sido solubilizado. Observe se houve alteração na coloração da solução de hidróxido de sódio. Anote os resultados. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 
Perguntas Questões Finais: 

 
Que pontos interessantes você destacaria acerca da atividade experimental desenvolvida? 
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Quais as substâncias que foram utilizadas no experimento? 
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 
Dê suas considerações finais do minicurso investigando ácidos e bases: 
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 



 

Apêndice 6 – Termo de Livre Consentimento 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO SOBRE A PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA CIENTÍFICA 
 
 

Caro(a) Aluno(a) 
Uma das maneiras de contribuirmos para a melhoria da Educação, é 

participarmos da realização de pesquisas que investiguem potenciais 
inovações no ensino. Assim, temos a satisfação de convidá-lo para participar 
do seguinte projeto de pesquisa: 
 
Título do Projeto: Aprendizagem significativa de conceitos científicos em 

Química: contribuições de vídeos didáticos 
 Pesquisadora Responsável: Sidilene Aquino de Farias (Orientadora do 

projeto de iniciação científica). 
Orientando: Nilton França Ortiz (Aluno de Graduação/bolsista). 
Telefones para contato: (92) 3305-2876/8257-5522. 
Endereço: Sala da Orientadora, 2º andar, Bloco 10, Departamento de 

Química/Instituto de Ciências Exatas - Setor Norte do Campus Universitário 
Sen. Arthur Virgílio Filho, Av. Rodrigo Octávio, 6200 – Coroado. 69077-000 
Manaus, AM. 

 
Esclarecemos que o referido projeto desenvolverá atividades de ensino 

que tratam de assunto científico atual e de grande importância em exames que 
avaliam a aprendizagem, tais como ENEM, por exemplo. As atividades de 
ensino com vídeos didáticos serão realizadas por meio de minicurso. Estas 
atividades foram planejadas cuidadosamente de forma a proporcionar 
agradáveis momentos de aprendizagem, que certamente contribuirão para o 
aprendizado de Química. 

No decorre das atividades, os dados de pesquisa educacional serão 
coletados com o objetivo de compreender as metodologias de ensino que 
apresentam melhores resultados. As informações obtidas por meio deste 
estudo serão utilizadas para fins de pesquisa educacional, sendo assim, as 
informações obtidas serão tratadas com profissionalismo e o mais profundo 
respeito aos valores éticos e acadêmicos. Deste modo, todos os dados 
coletados serão utilizados exclusivamente para subsidiar a realização da 
pesquisa e nenhum aluno será identificado em quaisquer das instâncias em 
que ela for apresentada. Abaixo, constam os pesquisadores principais, que 
estarão à sua disposição para tirar quaisquer dúvidas sobre este trabalho. 

 

Prof. Dra. Sidilene Aquino de Farias 
Professora do Departamento de 

Química/ICE/UFAM 
sidilene.ufam@gmail.com 

Nilton França Ortiz 
Graduando do Curso de Licenciatura em 

Química 
niltortiz@hotmail.com 
Fone: (92) 8142-2228 

 

Ciente que minha identidade será mantida em sigilo, autorizo a utilização do 
material escrito, por mim produzido durante o minicurso para os fins da pesquisa. 

Escola Nome do Aluno(a) Assinatura 

   

 

mailto:sidilene.ufam@gmail.com

