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RESUMO

SANTOS, Elisabete dos. Práticas Educativas adotadas por professores de
Química de escolas públicas no Oeste do Estado do Paraná com o intuito de
motivarem a aprendizagem de seus alunos. 2018. 50f. Monografia
(Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, 2018.

Este trabalho teve como temática as práticas educativas empregadas pelos
professores de química com o objetivo de motivarem a aprendizagem de seus
alunos em escolas públicas do Oeste do Paraná. Para tanto, houve inicialmente a
necessidade de definirmos termos técnicos que ainda geram dúvidas no
professorado como metodologia, estratégias, técnicas de ensino e recursos
didáticos. Colaborar foi o foco deste trabalho, assim, apresentaram-se algumas
sugestões de práticas educativas que podem ser aplicadas no ensino de química
pelos discentes visando ajustá-lo a realidade dos alunos do século XXI sendo
imprescindível a dedicação imediata do professor nesse processo. Observando os
resultados da pesquisa a aula expositiva predomina sobre as outras formas de
trabalho, contudo houve incoerências nas respostas dos participantes da pesquisa,
pois foram citados como metodologias os recursos didáticos. O aprendizado, a
cidadania, o Enem e o senso crítico são os principais objetivos dos docentes ao
elaborarem o plano de trabalho docente, no entanto o empreendedorismo não é
levado em consideração por praticamente todos os docentes. Embora os
entrevistados tenham expressado em suas respostas que o perfil do aluno atual seja
diferente, devido em especial pela influência da tecnologia, a postura do professor
ainda se encontra totalmente voltada para o aluno do século passado, dificultando
desta maneira a eficiência do ensino e da aprendizagem. Assim, necessário é
reavaliar posicionamentos e propósitos, abraçando uma educação mais
empreendedora, com o objetivo de tirar o aluno do papel de mero expectador para o
de protagonista na construção do conhecimento. Deste modo, conclui-se que se
encontram alternativas, como por exemplo, as metodologias ativas, todavia tais
ferramentas precisam ser melhor divulgadas e esclarecidas pelas instituições
governamentais que regularizam a Educação.

Palavras-chave: Prática docente. Ensino de química. Metodologias alternativas.

ABSTRACT

SANTOS, Elisabete dos. Educational practices adopted by chemistry teachers
from public schools in the western state of Paraná in order to motivate the
learning of their students. 2018. 50f. Monografia (Especialização em Educação:
Métodos e Técnicas de Ensino). Universidade Tecnológica Federal do Paraná,
Medianeira, 2018.

This work had as its theme the educational practices used by chemistry teachers with
the objective of motivating the learning of their students in public schools in the West
of Paraná. Therefore, it was necessary initially to define technical terms that still
generate doubts in the teaching staff as methodology, strategies, teaching
techniques and didactic resources. Collaborating was the focus of this work, thus,
some suggestions of educational practices that can be applied in the teaching of
chemistry by the students were presented, aiming to adjust it to the reality of the
students of the 21st century, being indispensable the immediate dedication of the
teacher in this process. Observing the results of the research, the expository class
predominates over other forms of work, however there were inconsistencies in the
responses of the research participants, since the didactic resources were cited as
methodologies. Learning, citizenship, the Enem and the critical sense are the main
objectives of the teachers in the elaboration of the work plan of the teacher, however
the entrepreneurship is not taken into account by practically all the teachers.
Although the respondents expressed in their answers that the current student profile
is different, due in particular to the influence of technology, the teacher's attitude is
still totally focused on the student of the last century, thus hindering the efficiency of
teaching and learning. Thus, it is necessary to reassess positions and purposes,
embracing a more entrepreneurial education, with the objective of taking the student
from the role of mere spectator to that of protagonist in the construction of
knowledge. Thus, it is concluded that there are alternatives, such as active
methodologies, however, these tools need to be better disseminated and clarified by
government institutions that regularize Education..
Keywords: Teaching practice. Chemistry teaching. Alternative methodologies

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Movimento Maker na Educação …….....................................................19
Figura 2 – Infográfico “A Guerra Mineral” .................................................................26
Figura 3 – Etapas do TBL e sua Duração Aproximada .............................................28
Figura 4 - Tempo Ocupado com Aulas Expositivas Durante Aula (%).......................34
Figura 5 – Metodologias Utilizadas além das Aulas Expositivas ...............................34
Figura 6 - Principais Objetivos ao Elaborar o PTD.....................................................36

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 10
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ............................................................................. 11
2.1 O ENSINO E A APRENDIZAGEM....................................................................... 11
2.1.1 Metodologia ...................................................................................................... 13
2.1.2 Estratégias ....................................................................................................... 13
2.1.3 Técnicas de Ensino .......................................................................................... 14
2.1.4 Recursos Didáticos........................................................................................... 15
2.2 CONCEITOS DE ALGUMAS PRÁTICAS EDUCATIVAS QUE PODEM SER
EMPREGADAS PELOS PROFESSORES ................................................................ 15
2.2.1 Movimento Maker ............................................................................................. 16
2.2.2 Ensino Híbrido .................................................................................................. 19
2.2.3 Gamificação ..................................................................................................... 20
2.2.4 Aprendizagem Móvel (Mobile Learning) ........................................................... 22
2.2.5 Infográficos ....................................................................................................... 24
2.2.6 Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based Learning
(PBL) ......................................................................................................................... 25
2.2.7 Aprendizagem Baseada em Equipes (Team-Based Learning - TBL) e
Aprendizagem Colaborativa ...................................................................................... 26
2.2.8 Estudo de Caso ................................................................................................ 28
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS............................................................... 30
3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA ................................................................................ 30
3.2 COLETA DE DADOS .......................................................................................... 30
3.3 ANÁLISES DOS DADOS .................................................................................... 31
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ............................................................................. 32
4.1 PERFIL DOS DOCENTES PARTICIPANTES DA PESQUISA ........................... 32
4.2 QUESTÕES ESPECÍFICAS ................................................................................ 34
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 42
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 43
APÊNDICE ................................................................................................................ 49

10

1 INTRODUÇÃO

A escola não é mais a mesma, não em sua estrutura física, mas pelo seu
material humano, mais especificamente pela geração que agora se encontra em
seus corredores e salas.
Fazendo uma breve reflexão sobre o ambiente de uma sala de aula atual
podemos deparar com a seguinte cena: diante de um professor, possivelmente das
gerações Baby Boomers, X e/ou Y, aguarda que ele lhe transfira conhecimentos a
geração Z (SAWAIA, 2011). Conforme o ângulo analisado esta cena pode trazer
inquietação, pois como motivar alunos digitais se dispõe apenas de quadro e giz?
É bem provável que esse seja o dilema de muitos educadores, pois o que
costumava funcionar já não é a metodologia mais adequada, porque a juventude
digital possui outro perfil, e o professor precisa despertar para a realidade que
vivemos neste momento.
Assim, o que se propõe atualmente são metodologias que conduzem o
educando para o papel de protagonista na construção de seu conhecimento. E o
professor? O professor irá auxiliá-lo neste processo.
Desta forma, com o propósito de contribuir com o professor, que por vezes
se sente perdido diante de tantas inovações, esta pesquisa foi desenvolvida
primeiramente com o intuito de conhecer o perfil do mesmo e por fim trazer possíveis
metodologias que possam auxiliar os educadores no exercer de sua profissão.
Esta pesquisa se estendeu aos profissionais da rede pública de ensino, da
região Oeste do Estado do Paraná durante o início do ano letivo de dois mil e
dezoito. Tendo como primeiro objetivo geral levantar quais técnicas de ensino são
adotadas pelos professores de química de escolas públicas no Oeste do Estado do
Paraná com o intuito de motivarem a aprendizagem se seus alunos.
Logo, como segundo objetivo é colaborar e apresentar propostas para a
prática docente daqueles que se interessam em inovar e têm como meta a
aprendizagem significativa de seus alunos.
O comprometimento, através desse trabalho, é, portanto, sugerir caminhos
aos educadores, mediante as necessidades levantadas durante a pesquisa,
contudo, cabe ao professor em sala definir suas estratégias mediante o perfil de
seus alunos, e com os recursos disponíveis elaborar o seu planejamento.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 O ENSINO E A APRENDIZAGEM

Há alguns anos atrás já era nítido que a aula expositiva não despertava
interesse dos alunos, assim sendo, iniciou-se um processo de busca de como atrair
a atenção deles de modo a garantir a aprendizagem. Adquirir a “fórmula mágica”,
capaz de envolver e despertar nos estudantes o desejo pelo conhecimento é o
anseio de todo professor.
Todavia, sabe-se atualmente que a “fórmula mágica” não existe. Há sim
práticas educativas que podem ser adotadas pelo professor no intuito de alcançar a
apropriação do conteúdo por parte de seus alunos.
Para Santos (2006) “Nunca estivemos tão diante da necessidade de criar,
construir, mudar e redimensionar quanto nos encontramos na era atual”. Embora
pareça assustador esse quadro, basta lembrar-se de uma frase dita por Barack
Obama: “Sim, nós podemos”, à vista disso o primeiro passo é acreditar e, por
conseguinte ser empático e querer mudar, as demais coisas virão sendo
acrescentadas à medida que se começa a praticar.
Os meios e as formas de comunicação na última década sofreram
modificação significativa devido à evolução da tecnologia. É indispensável que a
escola se aproprie dos novos meios e reveja as metodologias de ensino, para inserir
e usufruir o potencial de aprendizagem presente no ciberespaço e nos dispositivos
midiáticos. A tecnologia e a informação são os grandes motivadores da
transformação social (PEÑA; ALLEGRETTI, 2012).
Para Peña e Allegretti (2012) acatar aos propósitos pleiteados pela sociedade
é atribuição da Instituição escola que a ela concede o papel de educar por meio dos
processos de escolarização. Para isto, do mesmo modo que os vários setores da
sociedade se ajustam às inovações em curso, a escola, como elemento participante
nos movimentos de inovação e mudança, deve estar integrada e preparada para
exercer sua missão.
De acordo com Moran (2015) a sociedade do conhecimento é apoiada em
competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se conquista através da forma
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tradicional de ensino, pois demandam pro atividade, colaboração, personalização e
visão empreendedora sendo assim desprezada pela escola padronizada, que ensina
e avalia do mesmo modo a todos e exige soluções previsíveis.
Segundo Almeida e Valente (2012 apud MORAN, 2015) as estratégias
convencionais, que priorizam a divulgação de informações pelos professores,
produziam significado quando se obtiver informação era árduo. Com a Internet e a
propagação aberta de muitos cursos e materiais, somos capazes de aprender em
qualquer local, a qualquer momento e com diversos indivíduos. Isso é de difícil
compreensão, imprescindível e um bocado aterrorizante, pois não dispomos de
modelos prévios bem sucedidos para estudar de forma versátil numa sociedade
altamente conectada.
Para Moran (2015) Teóricos como Dewey (1950), Freire (2009), Rogers
(1973), Novack (1999), entre outros, enfatizam, há muito tempo, a
importância de superar a educação bancária, tradicional e focar a
aprendizagem no aluno, envolvendo-o, motivando-o e dialogando com ele.

Nesse caso o diálogo é uma ferramenta extraordinária, capaz de orientar
todo o planejamento do professor, de modo a ajudá-lo na preparação das aulas,
facilitando seu trabalho e aproximando a relação aluno-professor.
Desse modo, Moran (2010) orienta que uma das tarefas mais urgentes é
educar o educador para uma nova relação no processo de ensinar e
aprender, mais aberta, participativa, respeitosa do ritmo da cada aluno, das
habilidades específicas de cada um.

Logo, sabendo que a postura do professor precisa mudar, surge
consequentemente a pergunta: Que direção deve tomar?
Em educação – em um período de tantas mudanças e incertezas - não
devemos ser xiitas e defender um único modelo, proposta, caminho.
Trabalhar com modelos flexíveis com desafios, com projetos reais, com
jogos e com informação contextualizada, equilibrando colaboração com a
personalização é o caminho mais significativo hoje, mas pode ser planejado
e desenvolvido de várias formas e em contextos diferentes. Podemos
ensinar por problemas e projetos num modelo disciplinar e em modelos sem
disciplinas; com modelos mais abertos - de construção mais participativa e
processual - e com modelos mais roteirizados, preparados previamente,
mas executados com flexibilidade e forte ênfase no acompanhamento do
ritmo de cada aluno e do seu envolvimento também em atividades em
grupo. Na educação formal uns projetos pedagógicos dão mais ênfase à
aprendizagem
colaborativa,
enquanto
outros
à
aprendizagem
individualizada. Ambos são importantes e precisam ser integrados para dar
conta da complexidade de aprender na nossa sociedade cada vez mais
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dinâmica e incerta. Um bom projeto pedagógico prevê o equilíbrio entre
tempos de aprendizagem pessoal e tempos de aprendizagem colaborativa.
Aprendemos com os demais e aprendemos sozinhos (MORAN, 2015).

Assim sendo, como não existe um único rumo capaz de garantir que a
aprendizagem seja eficaz, é prudente e útil ao professor conhecer algumas
estratégias, por esse motivo mais adiante se apresenta o conceito de algumas
possibilidades de práticas educativas que podem ser aplicadas pelos professores de
química em suas aulas. Na sequência têm-se as definições de: metodologia,
estratégia, técnicas e recursos de ensino.

2.1.1 Metodologia

Metodologia é o “conjunto de métodos, regras e postulados utilizados em
determinada disciplina e sua aplicação” (FERREIRA, 2000).
Ela é “um conjunto de regras e normas prescritivas visando à orientação do
ensino e do estudo, ou mesmo um conjunto de normas metodológicas referente à
aula” (PAIVA 1980 apud FONTES; MARTINS, 2010).
Metodologia é uma palavra derivada de “método”, do latim “methodus” cujo
significado é “caminho ou a via para a realização de algo”. É o campo em
que se estudam os melhores métodos praticados em determinada área para
a produção do conhecimento. A metodologia de ensino é a aplicação de
diferentes métodos no processo ensino-aprendizagem. Assim, a
metodologia de ensino é a parte da pedagogia que se ocupa diretamente da
organização da aprendizagem dos alunos e do seu controle.
(SIGNIFICADOS METODOLOGIA, 2018).

Deste modo, metodologia de ensino é a definição de uma via que será
empregada pelo professor durante o processo de aprendizagem, colocando em
prática técnicas e estratégias de ensino variadas, com o propósito que haja
progresso e o educando adquira o conhecimento.

2.1.2 Estratégias
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De acordo com o dicionário Michaelis estratégia é:
Habitualmente utilizada em meio militar onde é definida como: Arte de
planejar e coordenar as operações das forças militares, políticas,
econômicas e morais envolvidas na condução de uma guerra ou na
preparação da defesa de um Estado ou comunidade de nações. E Arte
militar que se ocupa do equacionamento tático das operações e
movimentações de um exército tendo em vista conquistar uma vitória ou
lograr condições vantajosas para vencer um inimigo. Estratégia é a Arte de
utilizar planejadamente os recursos de que se dispõe ou de explorar de
maneira vantajosa a situação ou as condições favoráveis de que porventura
se desfrute, de modo a atingir determinados objetivos. Manobra ou artifício
engenhoso; ardil, subterfúgio, estratagema (MICHAELIS, 2018).

A aprendizagem acontece por meios facilitadores denominados de
estratégias que conduzem os alunos em direção aos objetivos propostos pelo
processo. Delas fazem parte ainda todas as atividades desenvolvidas em sala de
aula, tais como metodologias, técnicas de ensino, métodos, recursos e técnicas
pedagógicas (FONTES; MARTINS, 2010).

2.1.3 Técnicas de Ensino

Técnica é definida por Michaelis (2018), como: “Conjunto dos métodos e
pormenores práticos essenciais à execução de uma arte ou profissão”.
“Conhecimento prático; prática”. “O modo como algo é realizado; meio, método”.
“Grande habilidade; destreza, perícia”.
Para Garcia (1977, p. 44-5) citado por Burnier (2005), técnicas são:
“Meios” educacionais de que nos servimos para pôr em ação o processo
educativo. Como “meios”, as técnicas se inserem numa metodologia mais
ampla e esta tem suas raízes em teorias educacionais que, por sua vez,
fizeram seus vínculos numa explícita e determinada filosofia de educação.
Mas, se analisarmos muitos dos procedimentos adotados pela família e pela
escola, entendendo-os como meios, visando a determinados fins,
verificaremos que poucos pais e professores serão capazes de expressar as
ligações existentes entre eles.

Segundo Araújo (2017) “as técnicas de ensino dizem respeito ao quê fazer do
ensino, de sua operacionalização, de sua viabilização; por isso, ao lado do método
de ensino, explicita o 'modo de fazer' do ensino”.
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2.1.4 Recursos Didáticos

Os recursos didáticos envolvem uma diversidade de elementos utilizados
como suporte na organização do processo de ensino e de aprendizagem. Facilita na
relação professor, aluno em um momento da elaboração do saber.
Para Souza (2007):
Recurso didático é todo material utilizado como auxílio no ensinoaprendizagem do conteúdo proposto para ser aplicado, pelo professor, a
seus alunos. O uso de recursos didáticos deve servir de auxílio para que no
futuro os alunos aprofundem, apliquem seus conhecimentos e produzam
outros conhecimentos a partir desses.

Logo, o professor pode utilizar dos seguintes materiais: quadro, giz, canetão,
apagador, jornal, cartazes, revistas, livros, textos manuais, televisão, aparelho de
som, aparelho de DVD, filmes em DVD, filmadora, máquina fotográfica, computador,
instrumentos didáticos (no caso de química os tubos de ensaio, por exemplo),
multimídia, elementos de existência real da natureza (pedra, água, animais),
maquete,

internet,

biblioteca,

museu,

exposições,

entre

outros

(PORTAL

EDUCAÇÃO, 2018).

2.2 CONCEITOS DE ALGUMAS PRÁTICAS EDUCATIVAS QUE PODEM SER
EMPREGADAS PELOS PROFESSORES

A seguir têm-se os conceitos de algumas práticas educativas, sendo elas:
Movimento Maker, Ensino Híbrido, Gamificação, Aprendizagem Móvel (Mobile
Learning), Infográficos, Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem
Based Learning (PBL), Aprendizagem Baseada em Equipes (Team-Based Learning
– TBL), Aprendizagem Colaborativa e Estudo de Caso.
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2.2.1 Movimento Maker

O movimento Maker iniciou em 1996 com a criação das primeiras plataformas
de robótica educativa, tem como base a filosofia do “Faça você mesmo” e do “Faça
com outros” assim se fundamenta na idéia de que pessoas comuns podem construir
consertar, modificar e fabricar os mais variados tipos de objetos e projetos com suas
próprias mãos. Pesquisas importantes têm sido feitas sobre o tema na Universidade
Stanford, nos Estados Unidos. Uma das iniciativas é o Fablab@, desenvolvido pelo
brasileiro Paulo Blikstein (CORDOVA; VARGAS, 2016).
O foco do movimento são as pessoas e não a tecnologia. A partir da
conquista de novas habilidades e conhecimentos tem-se uma mudança pessoal que
é entendida como aprendizagem criativa, ela ocorre por meio do envolvimento direto
na execução de projetos particulares ou coletivos que sejam genuinamente
importantes para os participantes e aposta que a inovação está voltada para
pessoas, tornando-as aptas em utilizar a tecnologia que muda a todo instante,
conduzindo desta forma para o progresso de seres criativos habilitados para
elaborar produtos em quaisquer circunstâncias (ADALBERTO, 2016).
O autor anterior citado enfatiza que:
Na maioria dos casos, a educação formal carece do espírito da brincadeira
e da descoberta, e aos alunos não falta apenas à experiência de fazer, ou
as ferramentas necessárias para construir coisas, muitas vezes eles têm um
déficit tátil. A aprendizagem criativa pode suprir esta necessidade permitindo
ao aluno criar e desenvolver seus projetos, trabalhando de maneira criativa,
engajadora e envolvente com o conteúdo das aulas. Precisamos ter ciência
de que as escolas não mudaram, mas os alunos, sim. Nesse contexto,
entende-se que o objetivo é realmente submeter o educando a
circunstâncias reais de aprendizado, fazendo com que ele coloque a “mão
na massa” literalmente, que assuma desafios e aprenda a buscar soluções,
assim, não há um único resultado esperado no início do projeto, pois vários
caminhos poderão ser tomados, além é claro da possibilidade de falhas
existirem durante o percurso, mas isso na cultura maker faz parte como
qualquer outra etapa, o que importa é a experimentação e o trabalho
colaborativo.

De acordo com Lave (1988) os conteúdos são apresentados individualizados
na escola, sendo desejo do educando dominá-los sendo esta sua única tarefa.
Contudo nas comunidades de aprendizagem, trata-se das competências que são
adquiridas sob a forma de um mecanismo, um dispositivo ou ainda através do uso
que se faz dele. Nestas circunstâncias, a aprendizagem passa a ser não o propósito
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do processo, mas o meio através do qual cada sujeito e o grupo de que fazem parte
desenvolvem suas tarefas.
Segundo relatório realizado pela Affero Lab (2016 apud BROCKVELD,
2017) dentre as habilidades desejadas pelas empresas, os comportamentos
considerados mais relevantes são a facilidade para se relacionar e a
facilidade de aprender. Também são citadas a resolução de problemas
complexos e o pensamento crítico como as duas habilidades mais raras de
serem encontradas entre os profissionais atualmente. A partir disso, a
problemática tangencia as ações de como educar os jovens de hoje para
que estejam aptos para os desafios do futuro, preparados para tornarem-se
trabalhadores criativos, resilientes, cujo senso de empatia e vontade de
aprender sejam marcantes. É preciso estar em constante debate sobre o
papel da escola na formação dos cidadãos que virão fazer parte deste
contexto social.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9394/96), diz
que é papel da educação preparar o estudante “[...] para o exercício da
cidadania e qualificação para o trabalho”. Porém o que se observa na
realidade é que a estrutura do processo educacional “[...] ficou imune às
diversas revoluções enfrentadas pela sociedade ao longo dos séculos. Sem
dúvida, a escola é uma instituição social antiquada, conservadora e
enrijecida” (SILVEIRA, 2016, p. 117 apud BROCKVELD, 2017).
Em um nível primário, a cultura do Faça Você Mesmo (DIY - Do It Yourself)
traz a idéia do reaproveitamento e/ou conserto de objetos, ao invés do
descarte e aquisição de novos. Em uma análise mais profunda, o DIY
propõe uma mudança de visão sobre o que significa possuir algo, e também
sobre os hábitos de consumo incutidos na visão de mundo dominante. Os
avanços da indústria fizeram com que as pessoas perdessem o contato com
as ferramentas e as iniciativas de conhecer aquilo que consomem
(ZYLBERSZTAJN, 2015 apud BROCKVELD, 2017).
O movimento maker estende esse pensamento para outros campos da
sociedade, como por exemplo, a educação. Hoje o conhecimento é
apresentado de forma pronta e estruturado, quase como se tivesse sido
fabricado. O estudante consome as aulas - sem compreender como certos
conceitos foram criados, com foco apenas no conteúdo que cada disciplina
tem a transmitir. Enquanto que na abordagem de aprendizagem por
resolução de problemas (ou desafios), tão disseminada em espaços de
educação maker, é preciso quebrar os problemas em partes, partir de
pressupostos para então chegar à solução, formulando teorias e
construindo-as por meio da experimentação. Neste sentido, a educação
associada ao movimento maker é diferenciada em relação às aulas
tradicionais porque o aluno adquire ferramentas para compreender e
aprimorar os conhecimentos recebidos nas aulas expositivas, ou seja, o
estudante aprende a aprender (BROCKVELD, 2017).

Para entender melhor o Movimento Maker na Educação utilizamos o
infográfico de Lorenzoni (2017) ilustrado na Figura 1.
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Figura 1 – Movimento Maker na Educação.
Fonte: Lorenzoni (2017).
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2.2.2 Ensino Híbrido

Uma das maiores tendências da Educação do século 21 é chamada de
ensino híbrido ou blended learning, pois envolve o ensino presencial e propostas de
ensino online, ou seja, incorporar a tecnologia que já faz parte da vida do estudante
em inúmeros aspectos à Educação (SASSAKI, 2015).
Assim,
O ensino híbrido é um programa de educação formal no qual um aluno
aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum
elemento de controle do estudante sobre o tempo, lugar, modo e/ou ritmo
do estudo, e pelo menos em parte em uma localidade física supervisionada,
fora de sua residência. Uma característica comum do ensino híbrido é que,
quando um curso ocorre parcialmente online e parcialmente por meio de
outras modalidades, como as lições em pequenos grupos, tutoria e etc., tais
modalidades estão geralmente conectadas. Os estudantes continuam o
estudo de onde pararam quando trocam de uma modalidade para outra.
(CHRISTENSEN; HORN; STAKER, 2013).
O termo “escola híbrida” está sendo utilizado para designar uma nova
cultura de ensino e aprendizagem, para além da cultura escolar tradicional.
Escola híbrida é aquela que se encontra em um espaço físico determinado
e se expande, a partir do momento que o mundo virtual passa a fazer parte
integrante do ambiente de ensino e aprendizagem escolar. A escola híbrida
é aquela que rompe com o ensino ministrado apenas com a oratória do
professor, recursos didáticos tradicionais como livro didático impresso,
projeção de slides (power point), com conteúdos prontos e um roteiro fixo.
As paredes da escola híbrida são permeáveis, trata-se de uma escola viva.
Assim como a permeabilidade das paredes das células permitem a troca
com o meio ambiente para garantir a sua sobrevivência, a escola necessita
buscar em tempo real informações latentes, conhecimento diversificado,
idéias diferenciadas, diversidade de linguagens e contexto. A expansão da
escola não ocorre apenas pela vontade politica e pedagógica, mas também
pela utilização dos atuais recursos tecnológicos midiáticos, que permitem
trazer para a sala de aula outras realidades, linguagens e conteúdos que
habitam o mundo virtual. O ambiente virtual que vem sendo utilizado na
educação são as plataformas de gerenciamento de aprendizagem, o que
denominamos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem (AVEA), como,
por exemplo, o software Moodle. Inicialmente utilizados para o ensino a
distância, hoje passaram também a ser utilizados como um recurso
pedagógico de apoio ao ensino presencial. (PEÑA; ALLEGRETTI, 2012).

Deste modo, para Peña e Allegretti (2012), a aula midiatizada é aquela que
insere em seu ambiente físico os ambientes virtuais, não sendo necessariamente
aquela que envolve toda uma pirotecnia midiática. A aula presencial é composta por
ambos. Professor e alunos assumem o papel de pesquisadores, pois a mesma está
concebida sob a perspectiva de uma metodologia voltada para a pesquisa.
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Pesquisadores de conteúdos de uma temática proposta pelo professor ou ainda
definida em conjunto com os alunos.
De acordo com Bacich (2015 apud SONNEWEND, 2017), “o ensino híbrido é
uma mistura metodológica que impacta a ação do professor em situações de ensino
e a ação dos estudantes em situações de aprendizagem”.
Essa abordagem é uma grande tendência para a educação no novo milênio,
que consiste na integração de diferentes momentos de aprendizagem para
que os alunos tenham a chance de aplicar e construir o conhecimento em
etapas. Caracterizam-se por alternar momentos de estudo online e offline,
presenciais e à distância, individuais e em grupo, combinando ferramentas
digitais, pesquisa de campo, leitura e exercício, debates e orientação,
projetos e atividades “mão na massa”. (SONNEWEND, 2017).

De acordo com Sonnewend (2017) no ensino híbrido pode ser adotado
algumas maneiras de se trabalhar. As mais utilizadas são a rotação por estações e a
sala de aula invertida.
O ambiente da sala de aula é dividido em “espaços”, onde cada um deles
está preparado para uma prática diferente. Durante a aula, o professor
orienta o grupo, tira dúvidas ou propõe caminhos para os alunos. Por
exemplo, em uma das estações, pode ocorrer o uso de tecnologia, com
exercícios online, games ou estudo individual. Já em outra estação, pode
ocorrer a colaboração entre os alunos, promovendo o debate ou atividades
práticas e coletivas (SONNEWEND, 2017).
Já o método da sala de aula invertida propõe a inversão completa do
modelo de ensino, focando na participação mais ativa do aluno. Ele estuda
os conteúdos previamente, podendo fazer uso dos mais diversos recursos,
como vídeos, textos, áudios, games, entre outros. Após esse momento
individual, os temas são aprofundados em sala de aula com o professor.
Então, nesse momento, os estudantes podem tirar dúvidas, debater, trazer
assuntos complementares e desenvolver projetos e atividades em grupo.
Assim, as aulas ficam menos expositivas e mais participativas
(SONNEWEND, 2017).

2.2.3 Gamificação

“Os primeiros registros da utilização do termo gamificação (Gamification, em
inglês, devido a games) datam de 2008, mas foi em 2010 que essa proposta foi
amplamente difundida, devido à sua popularização entre intervenientes da indústria
e participantes de diversas conferências” (DETERDING et al., 2011 apud FRANCO;
FERREIRA; BATISTA, 2015).
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“Basicamente, compreende utilizar fundamentos de jogos em atividades que
estão fora do contexto de jogo” (WERBACH; HUNTER, 2012 apud FRANCO;
FERREIRA; BATISTA, 2015).
“Gamificação é uma aplicação apropriada de três elementos dos jogos,
mecânica, estética e conceito, com o objetivo de proporcionar o engajamento entre
as pessoas, motivar ações, encorajar a aprendizagem e promover a resolução de
problemas” (KAPP, 2012 apud FRANCO; FERREIRA; BATISTA, 2015).
Assim, “O uso de elementos de jogos como fator motivacional é chamado de
gamificação” (WERBACH; HUNTER, 2012 apud FRANCO; FERREIRA; BATISTA,
2015).
“Gamificação tem como base a ação de se pensar como em um jogo,
utilizando as sistemáticas e mecânicas do ato de jogar em um contexto fora de jogo”
(FADEL et al., 2014).
Vianna et al. (2013 apud FADEL et al., 2014) consideram que gamificação
abrange a utilização de mecanismos de jogos para a resolução de
problemas e para a motivação e o engajamento de um determinado público.
Para os autores isso não significa, necessariamente, a participação em um
jogo, mas a utilização dos elementos mais eficientes – como mecânicas,
dinâmicas e estéticas – para reproduzir os mesmos benefícios alcançados
com o ato de jogar.

Em vista disso Zichermann e Cunningham (2011apud FADEL et al., 2014)
orientam que mecânicas, dinâmicas e estéticas podem ser entendidas como:


Mecânicas, que compõem os elementos para o funcionamento do jogo
e permitem as orientações nas ações do jogador;



Dinâmicas, que são as interações entre o jogador e as mecânicas do
jogo;



Estéticas, que dizem respeito às emoções do jogador durante a
interação com o jogo. Essa relação resulta das relações anteriores entre
as mecânicas e as dinâmicas, que levam à criação das emoções do
jogador.

Para os estudantes de hoje o elemento diversão é natural ao seu cotidiano, e
nas suas aprendizagens não é diferente. Assim, retoma-se a discussão, que já não é
nova na Educação sobre as implicações da ludicidade (entendida aqui como
atividades que se dão por meio de brincadeiras e jogos) para a aprendizagem e de
que forma pode ser inserida nas práticas pedagógicas (HUIZINGA 1993; PAPERT
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2008; GEE 2009; MATTAR 2010; PRENSKY 2010; 2012 apud MARTINS et al.,
2015).
Em termos educacionais, o uso de uma proposta que inclui problemas e
desafios em uma perspectiva de jogos e, dessa forma, tende a promover
entretenimento, engajamento, motivação, entre outros aspectos, pode ser
interessante em uma sociedade na qual muitos jovens estão envolvidos com
jogos digitais (FRANCO; FERREIRA; BATISTA, 2015).
Essa visão é ratificada por Sheldon (2012 apud FRANCO; FERREIRA;
BATISTA, 2015) que, baseado em experiências positivas como professor
considera que a introdução de estratégias de jogos em um ambiente de
aprendizagem pode trazer contribuições. O referido professor realizou
diversas mudanças no método de ensino de uma disciplina para que se
aproximasse do estilo dos games. Alguns pontos positivos percebidos nessa
experiência foram maior interação e colaboração entre os alunos, aumento
dos níveis de interesse, da participação e da motivação dos estudantes.
No Brasil, o Ministério da Educação (MEC) e Secretarias de Educação vêm
dando os primeiros passos para apoiar o desenvolvimento de ambientes
gamificados. Como exemplo, pode-se citar a plataforma de aprendizado
online adaptativo Geekie e a Olimpíada de Jogos Digitais e Educação
(OJE), criada em 2008 e desenvolvida pela Joy Street, uma empresa de
tecnologias educacionais lúdicas (FRANCO; FERREIRA; BATISTA, 2015).

2.2.4 Aprendizagem Móvel (Mobile Learning)

Saccol, Schlemmer e Barbosa, (2011 apud NICHELE, 2014) definem a
aprendizagem móvel como uma modalidade educacional em que processos
de aprendizagem ocorrem com o uso de dispositivos móveis, conectados a
redes de comunicação sem fio, e tem como característica fundamental a
mobilidade dos aprendizes, que podem estar distantes uns dos outros e
também dos espaços formais de educação.
A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis, isoladamente
ou em combinação com outras tecnologias de informação e comunicação
(TIC), a fim de permitir a aprendizagem a qualquer hora e em qualquer
lugar. A aprendizagem pode ocorrer de várias formas: as pessoas podem
usar aparelhos móveis para acessar recursos educacionais, conectar-se a
outras pessoas ou criar conteúdos, dentro ou fora da sala de aula. As
tecnologias móveis estão em constante evolução: a diversidade de
aparelhos atualmente no mercado é imensa, e inclui, em linhas gerais,
telefones celulares, tablets, leitores de livros digitais (e-readers), aparelhos
portáteis de áudio e consoles manuais de videogames. No futuro, essa lista
será diferente. Para evitar o terreno pantanoso da precisão semântica, a
UNESCO opta por adotar uma definição ampla de aparelhos móveis,
reconhecendo simplesmente que são digitais, facilmente portáteis, de
propriedade e controle de um indivíduo e não de uma instituição, com
capacidade de acesso à internet e aspectos multimídia, e podem facilitar um
grande número de tarefas, particularmente aquelas relacionadas à
comunicação (UNESCO, 2014).
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Para Galloway et al., (2014 apud CARVALHO et al., 2016), “mobile learning é
o termo usado para definir o tipo de aprendizagem que acontece quando o
aprendente tem algum tipo de tecnologia móvel e usa a sua conectividade, o sistema
de localização, os conteúdos e aplicações para aprender em qualquer lugar e a
qualquer hora”.
Assim,
O número crescente de pessoas, em particular, as gerações mais novas,
que acede à Web através dos dispositivos móveis, vem colocar a questão
da sua utilização também em contexto educativo. [...] Não é novidade para
ninguém que as tecnologias móveis estão a revolucionar e a afetar a
educação. Num mundo focado no digital, a educação está a ficar cada vez
mais digitalizada e a tecnologia está a moldar o ensino e as práticas
pedagógicas, obrigando o professor a repensar o que significa ser professor
no século XXI (CARVALHO et al., 2016).

Nesse sentido Nichele (2014) fez uma análise de aplicativos disponíveis na
“App Store” que “permitiu verificar que o tema da Química mais recorrente nesses
Apps é tabela periódica; seguido aspectos relacionados a ligações químicas,
estrutura e modelo molecular, e, química orgânica, desde a identificação de funções
orgânicas até mecanismos de reações”.
Os Apps que sugerimos relacionados à tabela periódica, embora existam
muitos outros. Nominalmente, eles são, [...]: “Merck PTE HD”, “Tabela
Periódica Educalabs”, “Xenubi – Tabela Periódica”, “Tabela Periódica Quiz”,
“goREACT” e “Elements – Periodic Table”. Entre esses Apps, os que
possuem conteúdo em língua portuguesa são: “Tabela Periódica
Educalabs”, “Xenubi – Tabela Periódica” e “Tabela Periódica Quiz”
(NICHELE, 2014).
“Tabela Periódica Educalabs” é uma tabela periódica interativa 3D.
Proporciona a personalização da disposição dos elementos (tabela padrão
ou estendida) e possibilita a visualização da representação do átomo com
seus níveis de energia e respectivos elétrons, bem como algumas
características gerais de cada um dos elementos, dados de propriedades
periódicas, dados de propriedades físicas, informações históricas dos
elementos (tais como descoberta e isolamento do elemento).
“Xenubi – Tabela Periódica” e “Tabela Periódica Quiz” são exercícios
apresentados na forma de jogos. Em “Xenubi – Tabela Periódica” o usuário
é desafiado a relacionar e comparar a posição de elementos com suas
propriedades periódicas, e em “Tabela Periódica Quiz” a relacionar nomes
de elementos a seus respectivos símbolos (NICHELE, 2014).

“Os Apps que sugerimos relacionados a estruturas químicas”. [...] são:
“Moléculas”, “ChemSpider Mobile” e “iMolview Lite” (NICHELE, 2014).
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O App “Moléculas” tem conteúdo em língua portuguesa e, com ele é
possível rotacionar, mover e dar zoom para várias moléculas (cerca de 270)
que estão disponíveis na biblioteca do aplicativo. A busca por essas
moléculas pode ser realizada pelo nome ou pela fórmula molecular.
“ChemSpider Mobile” e “iMolview Lite” têm conteúdo em língua inglesa. O
“ChemSpider Mobile” permite visualizar a representação de moléculas e
suas estruturas bidimensionais de sua biblioteca e, a partir do App, pode-se
acessar o site da ChemSpider e visualizar dados e maiores informações
acerca da molécula visualizada. Além disso, a partir da representação da
estrutura da molécula no App “ChemSpider” pode-se, na versão disponível
na “Play Store”, editá-la no App; e, na versão disponível na “App Store” é
possível visualizá-la tridimensionalmente em outro App, por exemplo, no
App “iMolview Lite”, e “manipulada” (rotacionada, ter seu tamanho
aumentado ou diminuído)” (NICHELE, 2014).

2.2.5 Infográficos

“O termo infográfico vem do inglês informational graphics e alia texto e
imagem a fim de transmitir uma mensagem visualmente atraente para o leitor [...]”
(MÓDOLO, 2007).
Atualmente, o emprego de diferentes tipos de linguagem traz à tona um
novo tipo textual que é muito comum nas práticas sociais cotidianas: o texto
multimodal. Para a Teoria da Multimodalidade, o texto multimodal é aquele
cujo significado se realiza por mais de um código semiótico, conforme
destacaram Kress e van Leeuwen (1996 apud CALEGARI; PERFEITO,
2013).
Sendo assim, o ato de ler não deve se centralizar somente na escrita, já que
esta se constitui como um elemento de representação que coexiste com a
presença de imagens e de diferentes tipos de informação” (CALEGARI;
PERFEITO, 2013).
Se analisarmos o contexto em que vivemos, permeado pelo digital e pelas
telas, percebe-se que, cada vez mais, a imagem torna-se um elemento
importante e, por que não dizer central, nas mensagens veiculadas (tanto
no suporte digital quanto no impresso). Desta forma, desenvolver no aluno
habilidades e competências para a leitura e escrita de textos
multissemióticos é prepará-lo para ser um cidadão crítico e ativo (COSTA et
al, 2013).

“Considerando ser este século (o século XXI) o da tecnologia e da informação
visual, época em que os indivíduos, cada vez mais, destinam menos tempo à leitura
de textos extensos” (LÉVY, 2004; TEIXEIRA, 2004; LETURIA, 1998 apud
CALEGARI; PERFEITO, 2013),
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Calegari e Perfeito (2013) orientam que é preciso pensar em textos que
proporcionem a leitura rápida e eficiente. A escola, para muitos, representa
a principal, senão a única, porta de acesso à leitura e à escrita, forma
leitores e escritores, prepara os educandos para a vida e não apenas para
as atividades acadêmicas. Sendo assim, não há como ignorar a recorrência
de infográficos em revistas científicas ou de variedade e em jornais. Porém,
tanto as apostilas quanto os livros didáticos pouco trazem sobre formas de
como abordar esse gênero discursivo. Daí a preocupação em abordá-lo em
sala de aula.

A Figura 2 ilustra um exemplo de infográfico na área de economia: A Guerra
Mineral.

Figura 2 – Infográfico “A Guerra Mineral”.
Fonte: DALTRO (2012). Revista Veja Edição 2261, de 21/3/2012, p. 94 e 95.

2.2.6 Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based Learning
(PBL)

De acordo com Boud and Feletti (1998 apud COELHO, 2016) “A metodologia
ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas) – PBL (Problem-Based Learning)
propõe o ensino-aprendizagem focado na construção de soluções para problemas
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contextualizados de acordo com situações reais a serem vivenciadas por estudantes
pós-formação acadêmica”.
Contudo Santos (2010) constatou que “Apesar de ter suas origens no ensino
superior,

a

ABP

também

pode

ser

explorada

no

âmbito

do

ensino

fundamental/médio”.
Deste modo Duch et al., (2001), Veiga et al., (2011) citados por Coelho
(2016) orienta que Ao consideramos a sua aplicabilidade em um
componente curricular específico, um grupo de, no máximo, doze
estudantes, supervisionados por um tutor (no caso, o professor
responsável), é direcionado à investigação e à busca pelo conhecimento
necessário para a resolução dos problemas propostos que, por sua vez,
devem ser elaborados de modo a contemplar o conteúdo programático da
disciplina. Centrada no estudante, a metodologia estimula-o a ser um
agente ativo na construção do seu saber e ainda favorece o
desenvolvimento de seu perfil profissional, fundamentado em habilidades e
atitudes, tais como trabalho em grupo, comunicação oral e escrita, ética,
responsabilidade profissional, adaptabilidade e disposição para a
aprendizagem contínua e autônoma.

Uma das alternativas de destaque às formas tradicionais de ensinar tem sido
o ensino por meio de problemas. Ele tem sido amplamente utilizado no meio
educacional brasileiro principalmente em programas de educação de adultos.
Verifica-se que o seu uso tem sido ampliado em todos os níveis do sistema de
ensino nos primeiros anos do século XXI (FREITAS, 2012).
Deste modo Freitas (2012) explica que A PBL também tem o propósito de
criar hábitos de estudo e de pensamento pelo método da experiência
reflexiva, melhorar o desempenho escolar dos alunos e, principalmente,
promover autonomia de aprendizagem e de trabalho em equipe, tal como se
espera que ocorra na vida profissional. Primordial na PBL é o problema
apresentado para solução pelo aluno, que deve ser relevante ao exercício
profissional.
Para Ribeiro (2008 apud FREITAS, 2012) O professor cria condições para o
aluno perceber-se perplexo mediante determinada questão ou situaçãoproblema e questionar-se com perguntas do tipo: o quê? Por quê; como. [...]
Os problemas são elaborados por professores especialistas na área, em
íntima relação com o tema de estudo, para fazer com que os alunos passem
a ter como objetivo a aquisição de conhecimentos para sua solução.

2.2.7 Aprendizagem Baseada em Equipes (Team-Based Learning - TBL) e
Aprendizagem Colaborativa
Michaelsen, Sweet (2008 apud CASTRO, 2014) definem a aprendizagem
colaborativa do seguinte modo: o TBL é uma forma especial de
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aprendizagem colaborativa através de uma sequencia específica de
trabalho individual, trabalho em grupo, e devolutiva imediata para criar uma
atmosfera motivacional na qual os alunos aprendem a assumir suas
responsabilidades para com o grupo e passam a vir para a sala mais
preparada para a discussão.
O TBL tem como foco melhorar a aprendizagem e desenvolver habilidades
de trabalho colaborativo através de uma estrutura que envolve, dentre
outras atividades, resolução de problemas. No início da aplicação do
método, os estudantes são divididos em equipes de aprendizagem, as quais
se mantêm fixas durante toda a disciplina. Para auxiliar no desenvolvimento
das equipes, elas são estrategicamente montadas e os colegas avaliam uns
aos outros esporadicamente. Após a separação em equipes, os alunos
envolvem-se em atividades de preparação individual e em equipe, que
consistem na execução de uma tarefa de leitura, em casa; e na visualização
de uma aula expositiva presencial do professor, na qual são enfatizadas as
dúvidas dos alunos provenientes da tarefa de leitura e na resolução de
questões conceituais, em sala de aula. Em seguida, considerando que os
estudantes estejam, em parte, preparados, eles se envolvem (em equipe)
em tarefas de aplicação dos conceitos, as quais consistem em resolução de
problemas contextualizados. O ciclo de atividades de preparação e
aplicação se repete a cada novo tópico abordado. (MICHAELSEN, 2004
apud OLIVEIRA, 2016).

As etapas segundo Bollela et al., (2014) são denominadas conforme (Figura
3):

Figura 3 – Etapas do TBL e sua Duração Aproximada.
Fonte: Bollela et al., (2014).

1. Preparação individual (pré-classe);
2. Avaliação da garantia de preparo (readiness assurance test) conhecido
pela sigla em inglês RAT, que deve ser realizado de maneira individual
(iRAT) e depois em grupos (gRAT). O termo “readiness assurance” se
traduzido literalmente seria “garantia de prontidão”, entretanto optamos por
traduzi-lo como “Garantia de Preparo”, mantendo o sentido de que nesta
etapa, as atividades desenvolvidas buscam checar e garantir que o
estudante está preparado e pronto para resolver testes individualmente,
para contribuir com a sua equipe e aplicar os conhecimentos na etapa
seguinte do TBL;
3. Aplicação dos conhecimentos (conceitos) adquiridos por meio da
resolução de situações problema (casos-clínicos, por exemplo) nas equipes;
deve ocupar a maior parte da carga horária.
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2.2.8 Estudo de Caso

A aplicação de metodologias de ensino-aprendizagem pelo professor estimula
a aprendizagem dos alunos porque estes participam de forma ativa, interessada e
motivada na construção dos conhecimentos. Estudos de caso vêm sendo usados há
muito tempo em diferentes áreas do conhecimento.
A metodologia de ensino de Estudo de Casos foi desenvolvida a partir do
método do Aprendizado Baseado em Problemas (Project-Based Learning –
PBL). [...] (PASSOS; CAMPOS; PASSOS; 2016).
Essa perspectiva de ensino-aprendizagem foi implantada, conforme
destacado por Sá e Queiroz (2010 apud (PASSOS; CAMPOS; PASSOS;
2016), para fazer com que os estudantes de medicina pudessem ter contato
com situações reais, e assim, desenvolverem habilidades como o
gerenciamento do seu próprio conhecimento e o trabalho em equipe.

Algumas definições complementares de vários autores são citadas por
Pazinato e Braibante (2014), sendo eles: (HERREID, 1998; SERRA; VIEIRA, 2006,
p.10; SILVA et al, 2011, p. 186; SÁ; QUEIROZ, 2009).
Os Estudos de Casos são histórias com uma determinada mensagem, não
são simples narrativas para entretenimento, são histórias para ensinar
(HERREID, 1998).
Para Serra e Vieira (2006, p. 10) casos são relatos de situações ocorridas
no ‘mundo real’, apresentadas a estudantes com a finalidade de ensinar,
preparando-os para a prática.
O método de Estudo de Casos consiste na utilização de narrativas – os
casos propriamente ditos – sobre dilemas vivenciados por indivíduos que
necessitam tomar decisões ou buscar soluções para os problemas
enfrentados (SILVA et al., 2011, p.186).
O Estudo de Caso é um método que oferece aos estudantes a oportunidade
de direcionar sua própria aprendizagem e investigar aspectos científicos e
sociocientíficos, presentes em situações reais ou simuladas, de
complexidade variável. Esse método consiste na utilização de narrativas
sobre dilemas vivenciados por pessoas que necessitam tomar decisões
importantes a respeito de determinadas questões. Tais narrativas são
chamadas casos (SÁ; QUEIROZ, 2009).
Para Souza; Queiroz, (2007); Velloso et al., (2009); Alba; Salgado; Del Pino,
(2013); Sá; Queiroz, (2010); Herreid, (1994) citados por Passos, Campos e
Passos (2016) essa abordagem estimula os estudantes a desenvolverem
não apenas os conceitos envolvidos nas disciplinas em que foi empregada,
mas também conhecimentos procedimentais como escrita, expressão oral e
leitura, e atitudinais como trabalho em equipe, autonomia no processo de
aprendizagem, identificação e solução de situações problemas.
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Gomes (2008) orienta que “O Estudo de Caso deve ser significativo. Um
trabalho exemplar é aquele em que o(s) caso(s) escolhido(s) seja(m) significativo(s)
e de interesse público geral”.
Assim Herreid (1994 apud PASSOS; CAMPOS; PASSOS, 2016) avalia que
um aspecto importante destacado pelos autores é que a metodologia é
flexível, ou seja, pode ser utilizada em uma gama de situações e explorar
diversos conteúdos, porém para que as necessidades de ensino sejam
alcançadas pelos professores é necessário selecionar o caso a ser
estudado, esta escolha pode ser feita a partir de materiais pré-existentes
como artigos de jornais, revistas, filmes, etc. ou ainda, o docente pode optar
em elaborar o caso.
Ainda Herreid (1998 apud PASSOS; CAMPOS; PASSOS, 2016) indica que
para facilitar a criação dos casos sistematizou as principais características
de um bom caso: narra uma história atual e curta onde as personagens
devem causar empatia ao leitor a partir de citações que possibilitem uma
aproximação entre eles. Além disso, o tema da narrativa deve ser de
interesse dos estudantes e de relevância pedagógica de forma que o estudo
desse caso possa propiciar generalizações e abranger outras situações.
Cabe salientar que, acrescido a esses elementos, é fundamental que o caso
narre uma situação de conflito que force o leitor a tomar uma decisão para
resolvê-lo.

E por fim “A utilização do Estudo de Casos no ensino de Química está
evidenciada nos trabalhos apresentados em congressos e artigos publicados em
revistas da área de Educação em Ciências” (PAZINATO; BRAIBANTE, 2014).
Conforme Sá e Queiroz (2009 apud PAZINATO; BRAIBANTE, 2014) “No
Brasil, o método foi introduzido pelo Grupo de Pesquisa em Ensino de Química do
Instituto de Química de São Carlos (GPEQSC) da Universidade de São Paulo, que
produziram casos abordando questões sociocientíficas e científicas”.
Logo, segundo Queiroz (2015) desde o início dos anos 2000, a difusão do
método no Brasil tem ocorrido a partir, principalmente de ações
desencadeadas por parte do Grupo de Pesquisas em Ensino de Química do
Instituto de Química de São Carlos (GPEQSC), sob a coordenação da
Professora Salete Linhares Queiroz. No site do Grupo (www.gpeqsc.com.br)
é possível acessar vários exemplos de casos investigativos que são
disponibilizados gratuitamente para uso em sala de aula. No site também
estão apresentados artigos que tratam especificamente da aplicação do
método no ensino de Química.
Dessa forma, os seguintes passos são indicados:
1. Acesso ao site www.gpeqsc.com.br
2. “Acesso ao link Casos Investigativos, na seção Recursos Didáticos do
site”. (QUEIROZ, 2015).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia geral deste trabalho foi edificada como um levantamento ou
pesquisa de campo qualitativa. De acordo com Minayo (2001), a pesquisa qualitativa
trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes. Sendo assim, não houve preocupação numérica e sim com o entendimento
dos dados e a discussão a ser realizada com estes.
A pesquisa de campo teve como sujeitos de investigação os professores de
escolas públicas do Oeste do Estado do Paraná. Sendo, portanto, uma pesquisa
exploratório-descritiva por meio de questionário (GIL, 2009).
As perguntas do questionário foram direcionadas às práticas de ensino
adotadas por eles para motivarem a aprendizagem de seus alunos. Logo, a
pesquisa foi desenvolvida com intuito de contribuir com os professores sugerindo
estratégias que poderiam ser adotadas no ensino de Química.

3.1 POPULAÇÃO E AMOSTRA

Os professores foram escolhidos aleatoriamente nos municípios de Cascavel
e Medianeira, sendo visitados no município de Cascavel 13 colégios e no município
de Medianeira 4 colégios.
No município de Cascavel são 56 professores de química e em Medianeira 7
que se encontram na ativa, destes 11 aceitaram participar da pesquisa em Cascavel
e 5 na cidade de Medianeira, totalizando 16 professores nos dois municípios
(EDUCAÇÃO, 2018).

3.2 COLETA DE DADOS
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Para a fundamentação teórica pesquisou-se em livros, revistas, artigos,
monografias e outros materiais, impressos e disponíveis na internet.
Para a pesquisa de campo os dados foram coletados por intermédio de um
questionário (Apêndice A), contendo 7 (sete) questões, sendo 6 delas abertas e 1
fechada. O questionário foi entregue para a equipe pedagógica dos colégios
visitados pelo pesquisador. A equipe pedagógica entregou os questionários aos
professores de química que se dispusera em participar da pesquisa, posteriormente
foram recolhidos pelo pesquisador.

3.3 ANÁLISES DOS DADOS

Após a realização da pesquisa de campo por meio da aplicação do
questionário aos professores de química, as informações coletadas foram analisadas
e os dados foram tabulados e apresentados em forma de gráficos, tabelas e textos e
expostos na seção dos resultados e discussão.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na presente pesquisa o foco foi identificar as metodologias usadas pelos
professores de química que motivam a aprendizagem, logo o gênero dos mesmos
não foi levado em consideração. Com o intuito de preservar a identidade dos sujeitos
investigados, os professores foram aqui identificados como P1, P2, P3, e assim
sucessivamente, até P16.
A análise do questionário incidiu sobre os seguintes pontos: curso de
graduação, ano de formação, ano de inicio das atividades como professor, quais
componentes curriculares ministra, carga horária semanal de trabalho, nas questões
1 e 2.
Na questão 3 foi abordado sobre tempo x metodologia usado pelos
pesquisados em suas aulas, levantando a porcentagem de tempo das aulas usadas
com aulas expositivas, quais outras metodologias são empregadas por eles.
O objetivo principal levado em consideração na preparação do plano de aula
foi apresentado na questão 4.
Já nas questões 5, 6 e 7, focou-se na opinião deles sobre as mudanças
durante a carreira, parecer sobre as metodologias ativas e seu uso em sala e por fim
quais metodologias/estratégias que os professores costumam usar com o intuito de
motivar a aprendizagem, especificando os benefícios alcançados.

4.1 PERFIL DOS DOCENTES PARTICIPANTES DA PESQUISA

De acordo com as respostas obtidas nos questionários respondidos por 16
professores que atuam na disciplina de química (sujeitos investigados) o perfil dos
mesmos pode ser observado nos dados apresentados na Tabela 1.
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Tabela 1 – Perfil dos Professores que Responderam ao Questionário.

Docentes

Curso de
Graduação

Ano
Formação

P1
P2

Não especificado
Ciências/Biologia
Física
Química
Licenciatura e
Bacharelado em
Química
Licenciatura e
Bacharelado em
Química
Licenciatura em
Química
Química
Não especificado

2015
2003
2017
2001
2004

P3
P4

P5

P6
P7
P8
P9
P10
P11

P12
P13
P14
P15
P16

Química
EJA/ Ed Campo/Ed
Ambiental
Inglês, Português,
(letras), Ed. Física,
Química Licenciatura
e Industrial.
Biologia/ Química
Química
Química
Licenciatura em
Química
Eng Química

Inicio das
Atividades como
Docente
2013
2004

Carga Horária
Semanal

2003
2006

40 h
40 h

2004

2006

40 h

2000

2003

40 h

2002
Não
especificado
1989
2014/2014/20
17
Não
especificado

2001
2011

40 h
20 h

1989
2013

40 h
40 h

1988

20 h

1995/ 2000
2002
1992
2006

1987
2001
1990
2010

40 h
40 h
40 h
40 h

2006

2013

40 h

20 h
40 h

Fonte: Autora (2018).

Embora os professores P1 e P8 não tenham especificado o título de sua
graduação, verifica-se que a maioria dos professores possui graduação em química,
o que nos leva a crer que os professores possuem conhecimento da disciplina que
ministram. Além de constatar que, conforme o que foi previsto no Plano Nacional de
Educação (PNE) em 2001 como uma das metas que era justamente que todos os
professores de ensino médio obtivessem até 2006 o diploma de graduação, pelo
menos entre os entrevistados foi alcançada.
Apenas 4 dos 16 professores investigados possuem menos de 10 anos de
experiência na função. Os professores P1, P8 e P11 são os que ministram aulas de
química em menor carga horária semanal (20 h), os demais trabalham pelo menos
em dois períodos (40 h).
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4.2 QUESTÕES ESPECÍFICAS

Após a caracterização sobre o perfil dos professores investigados, parte-se
para a apresentação em que são analisados os dados coletados a partir dos
aspectos teóricos levantados anteriormente.
Na questão 3, questionou-se aos docentes sobre a relação metodologia
versus tempo, os resultados desta questão estão apresentados no gráfico
representado pela Figura 4.

100
80
60
Aula expositiva

40
20
0
P1

P3

P5

P7

P9

P11

P13

P15

Figura 4 – Tempo Ocupado com Aulas Expositivas Durante a Aula (%).
Fonte: Autora (2018).

Analisando os dados apresentados na Figura 4, constata-se que a aula
expositiva ocupa de 20 a 80% do tempo das aulas dos docentes de química. Nas
demais aulas, outras técnicas de ensino são adotadas como especificado na Figura
5.
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3%
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19%

Atomlig
Modelos matem

Figura 5 – Metodologias Utilizadas Além das Aulas Expositivas (%).
Fonte: Autora (2018).

Os dados apresentados na Figuras 5, revela incoerência nas respostas dos
participantes da pesquisa, pois a pergunta era sobre metodologias usadas, no
entanto, nas respostas foram citados os recursos usados como: quadro, multimídia,
livro didático, etc. Houve desvio do foco, Moran (2000 apud HINCKEL, 2015) afirma
que.
O professor precisa encontrar-se em sua prática pedagógica, ou seja,
realizar uma análise sistêmica do processo, identificando quais os melhores
meios e tecnologias para atingir seus objetivos. O importante é sempre
ampliar e dominar diferentes formas de comunicação e prática, garantindo
assim, que estudantes com diferentes padrões cognitivos sejam
contemplados.

Questionou-se aos professores qual o objetivo principal ao elaborar o plano
de aula (pergunta de número 4), esta questão foi à única fechada do questionário, as
respostas são apresentados na Figura 6.
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Figura 6 – Principais Objetivos ao Elaborar o Plano de Trabalho Docente (PTD).
Fonte: Autora (2018).

O aprendizado, a cidadania, o Enem e o senso crítico são os principais
objetivos dos docentes ao elaborarem o plano de trabalho docente, contudo o
empreendedorismo não é levado em consideração por praticamente todos os
docentes. Assim, necessário é reavaliar posicionamentos e propósitos, abraçando
uma educação empreendedora, que segundo:
Rubem Alves em muitas de suas entrevistas dizia que o papel do professor
é provocar a curiosidade no estudante, pois o conhecimento já está nos
livros, nos computadores. Assim, educar para o desenvolvimento de
competências, na sociedade atual, requer dos professores a transposição
dos modelos educacionais a que tiveram acesso na escola ou nos locais de
trabalho. E, uma das formas de superar esta situação é a adoção de uma
educação empreendedora ou para o empreendedorismo (HINCKEL, 2015).

Dos 16 professores que responderam a questão 5.a. dez (10) deles afirmaram
que a metodologia usada no inicio da carreira não permanece eficaz, os demais
consideram que mudou parcialmente e foram acrescidas de melhorias devido ao uso
das tecnologias. Quando questionados a respeito de quais foram às mudanças (5.
b), a tecnologia é quase unanimidade, destaca-se algumas das falas dos
professores participantes abaixo:

Atualmente é necessário aplicar diferentes metodologias relacionadas a CTS
(Ciência, Tecnologia e Sociedade) (P3).
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Aulas em laboratório de informática uso de aplicativos (P6).

Adaptações foram necessárias porque o foco foi mudado ao longo do tempo
(P11).
“É importante o professor conhecer o mundo do aluno para dar significado a
sua prática educativa”. (KLAUSEN, 2017)
Muitas

mudanças

ocorreram,

muitas

tecnologias

estão

sendo

empregadas na sala de aula como o uso de multimídia e celulares. Registro de
classe on-line (P14, grifos da autora).
Hoje os alunos estão imersos em tecnologia, e as aulas, da forma que
estão não são mais atraentes. Os alunos também têm mais autonomia, e costumam
não se submeter tão facilmente às regras (algumas vezes ultrapassadas) da escola.
É um novo desafio que a escola deve aprender a lidar (P15, grifos da autora).

Hoje em dia, há uma imensidade de tecnologias que cooperam na parte
pedagógica que possibilitam novas formas de propagação e combinação do
conhecimento, mais dinâmicas, mais atrativas, convertendo a aprendizagem do
aluno mais fascinante e expressiva, como por exemplo, TV, DVD, câmera
fotográfica, rádio, computador, data show, internet e outros (KLAUSEN, 2017).
Na questão 6 os docentes foram questionados sobre as metodologias ativas,
sobre seu emprego e quais são utilizadas por eles, ressalta-se algumas respostas a
seguir:

É importante o aluno fazer parte do diálogo expondo o que conhece e o
professor complementando o saber científico. Assim, ocorre troca e estimula a
criticidade do aluno. Gosto de envolver os alunos na participação da aula. Eles não
são somente ouvintes e sim participantes e conseguem absorver mais informações
(P2).
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Concordo com essa metodologia, pois é essencial que os educandos sejam
os principais agentes de seu aprendizado. Costumo empregá-la por meio da
aprendizagem investigativa (P3).

Acho uma metodologia complementar. Utilizo. Sempre busco como ponto de
partida o conhecimento do próprio aluno e trabalho de forma que a aprendizagem
seja reconhecida por ele e modifique-o (P6).
“... recomenda-se que as propostas pedagógicas das escolas contemplem
uma abordagem de aspectos sociocientíficos associados a temas sociais. Essa
abordagem torna-se significativa quanto mais esteja relacionada ao contexto social
dos estudantes” (ZANON et al., 2004).

São boas. As vezes. Trabalho em equipe, problematizações, mapas
conceituais, jogos (P8).

É muito importante, pois promove a interação do aluno no processo
ensino/aprendizagem. Sim, instigando a participação do aluno (P12).

Acho essas metodologias excelentes. Em minha opinião todo o sistema de
ensino deveria ser ‘atualizado’ levando em conta as metodologias ativas. Em minha
área, principalmente, costumam funcionar muito bem. Infelizmente, aplico-as muito
pouco, devido a uma série de ‘problemas’, mas acho que, principalmente, a Escola
ainda não compreendeu o papel real dessas metodologias, o que dificulta muito a
trabalhar com elas. Infelizmente, para a Comunidade Escolar (pais, alunos e
professores), a aula expositiva ainda é a única considerada verdadeiramente como
aula, e qualquer outro tipo de metodologia esbarra em uma blindagem invisível que
acaba desmotivando o seu uso (P15).
Além de o professor continuar a ser um pesquisador reflexivo será um
mediador e um curador dos conteúdos pesquisados pelos alunos. De tal
sorte que a ele caberá selecionar os conteúdos pesquisados em aula,
identificar como cada aluno está concebendo o conhecimento proposto,
mapear os conceitos discutidos e fazer a síntese. Uma tarefa nada fácil de
ser realizada, sobretudo porque a cultura escolar pauta-se mais na idéia
que o professor “dá aula” do que o professor “faz a aula”, claro, com os
alunos” (PEÑA; ALLEGRETTI, 2012).

39

Na indagação 7, foram apurados sobre quais as metodologias/estratégias os
sujeitos da pesquisa costumam usar com o intuito de motivar a aprendizagem de
seus alunos e os benefícios que costumam trazer. Em seguida têm-se algumas das
respostas que foram mais inteligíveis.

Trago o dia a dia para a sala de aula e envolvo nos conteúdos. Depois vou
aprofundando a aprendizagem. Procuro fazer com que o aluno participe da aula,
citando exemplos ou situações de seu cotidiano. Usar imagens também torna mais
dinâmica a aula. O benefício é o maior interesse pelas aulas demonstrado pelos
alunos (P2, adaptado pela autora).

Aula prática no laboratório, apresentação de vídeos, abordagem investigativa.
Desperta o interesse, a criatividade, desenvolve mais autonomia intelectual (P3).

Aulas expositivas, vídeos, exemplos do cotidiano. ...Algo diferente sempre
gera expectativa e mantém a atenção dos alunos. Os benefícios são alunos mais
dedicados, e com maior conhecimento (P4, adaptado pela autora).

Aulas experimentais, uso de tecnologias e vídeos. Alunos mais participativos
(P5).

Comparo o conhecimento da química com o cotidiano dos meus alunos.
Percebo que quando relacionado o conteúdo com seu interesse no cotidiano eles
demonstram uma maior compreensão (P7).
A autonomia da proposta pedagógica dos sistemas e das unidades
escolares para contextualizar os conteúdos curriculares de acordo com as
características regionais, locais e da vida dos seus alunos está preservada
nos PCNEM. Estes, em coerência com a LDBEN, estabelecem a
contextualização como forma de organizar dinamicamente a abordagem dos
conteúdos das ciências articuladamente a temas sociais (ZANON et al,
2004).

Trabalhos em grupo, laboratório de informática/química, pesquisa em
celulares e tablet. Aprendizagem acontece de forma dinâmica, e diversificada.
Ajuda a identificar as possíveis lacunas na aprendizagem (P6, grifos da autora).
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Resulta impossível para o professor dar conta da infinidade de
possibilidades e, neste sentido, o aluno exercerá um papel importantíssimo.
De posse de seu tablet ele ajudará o professor, na sala de aula, a pesquisar
os conteúdos e as informações necessárias para formar um fórum de
discussão, reflexão e debate que, inevitavelmente, convergirá para a
construção colaborativa do conhecimento (PEÑA; ALLEGRETTI, 2012).

Utilização de materiais de apoio feitos por mim, instrumentos práticos que
trago para a aula a fim de torná-la mais dinâmica. Traz benefícios, pois prende a
atenção e motiva a pensar em como resolver problemas, utilizando o modelo
proposto (P11, grifos da autora).
“[...] é nos problemas que encontramos uma das principais fontes de
motivação intrínseca, que deve ser estimulada no sentido de se criar nos
alunos um clima de verdadeiro desafio intelectual, um ambiente de
aprendizagem de que as nossas aulas de Ciências são hoje tão carentes”
(CACHAPUZ et al., 2011: 76 apud PAZINATO; BRAIBANTE, 2014).

Apenas a aprendizagem entre pares/grupos. Leitura, vídeos, resolução de
exercícios. Proporcionam melhor compreensão dos conteúdos e contextualização
com o cotidiano (P14, adaptado pela autora, grifos da autora).
Outro aspecto relevante a ser considerado é a forma como se pode
aprender. Aprender em colaboração. A aprendizagem em colaboração
fundamenta-se nas teorias construtivistas, que indicam ser a aprendizagem
uma dimensão individual de análise e concepção que se desenvolve
corretamente em colaboração com os outros. A teoria psicogenética de
Piaget está centrada na concepção de que a aprendizagem é uma
construção pessoal e a sócio construtivista de Vigotsky enfatiza o
componente social da aprendizagem. A aprendizagem em colaboração
nasce e vai ao encontro de um novo contexto sociocultural, onde se define o
“como aprendemos” (socialmente) e “onde aprendemos” (em rede). As TIC
proporcionaram novos ambientes de aprendizagem e contextos que
multiplicaram as possibilidades do trabalho em grupo e colaborativo (PEÑA;
ALLEGRETTI, 2012).

Gosto de trabalhar com CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), que não é
propriamente uma metodologia, mas uma perspectiva de ensino. Para minha área é
muito interessante, pois ao invés de ensinar conteúdos “sem sentido” para o aluno,
ele consegue ver a real situação e importância do que está sendo estudado.
Costuma dar bons resultados. Os alunos entendem realmente o porquê estudar
Química. Conseguem se enxergar fazendo parte daquilo. Percebem que a
Química faz parte de suas vidas e que, compreendendo ela, poderão inclusive
melhorá-la (P15, grifos da autora).
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“Ensino não é um adestramento de habilidades. Como já mostrou Paulo
Freire, só há aprendizagem quando houver participação consciente da criança, como
sujeito do processo” (KLAUSEN, 2003).

42

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora se tenha poucos trabalhos científicos explorando as metodologias
ativas no ensino de química em nosso país, percebeu-se que em alguns casos ela já
faz parte da rotina das salas de aula. Todavia, quando solicitados a exemplificar
quais metodologias usam, os sujeitos investigados acabaram demonstrando que as
desconhecem parcial ou totalmente.
Isso pode indicar a necessidade de divulgar e esclarecer aos mesmos quais
são as metodologias ativas, suas características e aplicações, de modo a promover
maior diversidade das práticas educativas e, por conseguinte assegurar a motivação
da aprendizagem, objetivo principal desta pesquisa.
Assim, conclui-se que dispõe-se de possibilidades viáveis de serem
empregadas com a finalidade de favorecer práticas que nos alforriem da “mesmice”
levando o educando a se tornar agentes de mudança em nossa sociedade, desejo
este, penso eu, de todo educador comprometido com a educação.
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APÊNDICE A - Questionário para Professores de Química
Curso: Curso de Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino
Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso
Professora orientadora: Marlene Magnoni Bortoli
Aluno: Elisabete dos Santos
Professor agradeço sua disponibilidade em participar da pesquisa e peço
gentilmente que responda as questões abaixo:
1) O Professor possui curso de graduação completo?(
) S/ N Qual curso de
graduação possui?__________________Ano de formação?____________________
2) Em que ano iniciou as atividades como professor?______________
Quais componentes curriculares costuma ministrar? _______________
Carga Horária Semanal?_________________
3) A aula expositiva ocupa quanto tempo das suas aulas (%)?__________
Nas demais aulas qual metodologia emprega?_______________________
4) Quando elabora seu plano de aula qual é o seu objetivo principal:
a. ( ) aprendizado
g ( ) Visão Empreendedora
b. ( ) cidadania
h ( ) Resiliência
c. ( ) formação para o trabalho
i ( ) Resolução de problemas/proatividade
d. ( ) Enem
j ( ) Criatividade
f. ( ) Senso crítico
k ( ) Colaboração/trabalho em equipe
5) Neste momento reflexivo, professor você acredita que a metodologia usada no
inicio de carreira permanece eficaz? ______________________________________
Se algo mudou, nos informe quais foram essas mudanças?____________________
6) O que você pensa a respeito de metodologias ativas? Costuma empregá-las?
Quais? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
7) Quais metodologias/estratégias costuma usar com o intuito de motivar a
aprendizagem de seus alunos? _________________________________________
___________________________________________________________________
Costumam trazer benefícios? ___________________________________________
Quais? _____________________________________________________________

