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Resumo
Este trabalho apresenta uma reflexão do uso de simuladores como ferramenta na contextualização no ensino de
química sobre a importância das tecnologias da informação e comunicação-TIC’s. Para esse fim, foi desenvolvida uma
pesquisa do tipo de estado de conhecimento em uma turma do 8° do ensino fundamental II na disciplina de química,
sendo analisados questionários pré-simulador e pós-simulador que avaliaram o grau de conhecimento dos alunos
durante a pesquisa. De modo geral, a investigação dos resultados obtidos demostra aumento significativo de
aprendizagem do conteúdo abordado, quando este é trabalhado fora do contexto tradicional. Nesse sentido, o uso dos
simuladores no processo de ensino-aprendizagem em química demonstrou-se um método efetivo para aquisição de
novos conhecimentos, em tempo que se configuram um aliado importante a favor do ensino.
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Abstract
This paper presents an analysis of the use of simulators as a tool in contextualization in chemistry teaching about the
importance of information technology and communication-TIC’s. To this end, state the type of research has been
developed knowledge in a group of eighth of elementary school II in the discipline of chemistry, being analyzed
questionnaires simulator pre-simulator and post-simulator evaluating the degree o students&39; knowledge during the
search. In general, results of the investigation obtained demonstrates a significant increase in learning the content
addressed when this it is working outside the traditional context. In this sense, the use of simulators in the process of
chemistry teaching and learning it proved to be an effective method to acquire new knowledge in time to configure an
important ally in favor of education.
Keywords: Chemistry; Simulators; Solution.
 

INTRODUÇÃO
O processo de ensino e aprendizagem decorre de uma série de fatores que estão relacionados, principalmente, com a
metodologia empregada, do modo como à mediação é feita pelo professor com base nas estratégias usadas, e de como
está organizada a estrutura cognitiva que o aluno já possui, atrelada aos conceitos abordados em sala de aula, que, por
sua vez, poderá gerar ou não aprendizagem.
Ao perceber que o panorama educacional atual estabelece um perfil multifacetado, propõe-se, dessa forma, a adesão
de medidas que subsidiem a aprendizagem, de modo a, potencializar o ensino. Como forma de estabelecer esse
processo, a inserção de tecnologias educacionais e digitais, vinculam-se diretamente a demanda de informações que o
aluno já consegue administrar no seu dia-a-dia com o uso, por exemplo do Microcomputador e da internet.
A notável dimensão tecnológica que o discente está imerso, corrobora para que o professor reconfigure a dinâmica do
processo educativo, pautado, principalmente, na necessidade de aliar os novos recursos a sua metodologia de ensino, e
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ao que realmente possa instigar no aluno possibilidades de criação e reorganização das suas estruturas cognitivas,
permitindo que ele aprenda.
Ao partirmos do pressuposto de que o ensino deve acompanhar o avanço das informações em tempo real, com o intuito
de gerir aprendizagem, torna-se, essencial que a adequação do que está proposto nos currículos escolares, seja
legitimamente compreendido na sala de aula, através dos recursos escolhidos.
Nesse sentido, há um desafio a ser vencido principalmente no que se faz referência aos processos educativos e a
inserção das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) ocorridas no contexto educacional. Verifica-se, que estas
mudanças estão estampadas em diversas áreas do conhecimento, e no campo do ensino de química, não é diferente,
pois, a inserção das novas tecnologias, por exemplo, consegue reconfigurar o modo como o aluno aprende
determinados conceitos propostos.
Dessa forma, ao propor que esses experimentos sejam trabalhados em sala de aula, o professor poderá, comumente,
propor estratégias como, por exemplo, a utilização de softwares educativos para administrar a compreensão do aluno. A
partir desse momento, a visão do professor precisará ser ampliada. Apenas o repasse o conhecimento não será mais
validado, pois, as informações deverão ser levadas ao aluno por outros caminhos, por recursos e estratégias que
incitem o pensamento lógico e as competências e habilidades do estudante.
A utilização de softwares para o ensino apoia-se em dois parâmetros que devem ser levados em consideração. A
pedagogia a ser empregada se traduz como um importante aliado no ensino, visto que, existe uma necessidade em
planejar e sistematizar as aulas sob a necessidade da turma. A capacitação docente é outro fator preponderante nesta
utilização, pois permitirá que o professor consiga determinar quais os caminhos deverão ser seguidos ao aplicar o
recurso.
 Nesse sentido, ao utilizar um software no ensino de química permite-se que os alunos criem suas próprias soluções,
refletindo e sistematizando o conteúdo estudado, a saber, que esse recurso consegue estimular o processo de ensino e
aprendizagem valorizando aspectos cruciais como a criatividade, a criticidade e os de cunho social e emocional. O
objetivo deste estudo foi facilitar o aprendizado da química utilizando os softwares de simulação do PhET da
Universidade do Colorado em Boulder como forma de possibilitar estratégias de aprendizagem para alunos do 8° ano do
ensino fundamental II. Tendo como motivação o fato das TIC’s serem poderosas ferramentas que quando utilizadas de
forma correta, estingam a aprendizagem em todos os níveis. 
 
REFRENCIAL TEÓRICO
Sabe-se que o desenvolvimento tecnológico alcançou grandes proporções, basta observamos o nosso cotidiano e logo
percebemos que a tecnologia está cada vez mais inserida em nossa rotina diária como é o caso dos aparelhos
celulares, computadores e outros aparelhos modernos (TAVARES, SOUZA e CORREA, 2013).
Costa (2012) refere-se às tecnologias, como ferramentas ideais para o processo de ensino-aprendizagem nas escolas.
E que essa contribuição deve ser explorada partindo de vários aspectos, como a internet e o computador, perfazendo os
principais meios de comunicação entre os personagens professor e aluno. 
Denomina-se TIC, todos os recursos tecnológicos que envolvam a Tecnologia da Informação e Comunicação capaz de
contribuir com a comunicação entre diversos processos de diversas áreas, possuindo notável relevância principalmente
no ensino e pesquisa. As TIC’s possuem caráter bastante peculiar que vão desde a disponibilização ao
compartilhamento de informações contidas em site de web, na informática com uso de hardware e software e demais
tecnologias (PEIXOTO e ARAUJO, 2012).
Cabe ressaltar que ao inserir as TIC’s no processo de enzino-aprendizagem, torna-se necessário que os professores
busquem por uma formação em informática. Visto que este novo processo pode acarretar inicialmente em dificuldades
de utilização e instrumentação. Haja vista a falta de um padrão a ser seguido (MELO, 2007).
Através da Tecnologia Educativa, busca-se impreterivelmente por processos que determinem e melhorem a
aprendizagem. O computador e a internet são sem sombra de dúvidas os recursos técnicos mais favoráveis no
processo educativo (MIRANDA, 2007).
Sabe-se que a química é uma disciplina de grande relevância no ensino, e que trata de uma forma peculiar através de
processos bioquímicos a existência da vida. Essa ciência é responsável por aumentar a expectativa do homem moderno
e, por conseguinte, ter seu papel de destaque no meio educacional (LIMA e MOITA, 2011).
Segundo Tavares, Souza e Correia (2013, p.159) “Apesar de que a química é uma ciência relativamente experimental,
mostra-se também um lado visual. Muitas das teorias utilizadas para explicar as reações químicas e a reatividade das
substâncias na escala subatômica necessitam de um modelo, como por exemplo, orbitais atômicos, orbitais
moleculares, ressonância magnética nuclear, espectroscopia eletrônica”. Dessa maneira, torna-se claro o quão a
tecnologia seja uma aliada essencial para a química, ensino e seu aprendizado.
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O ensino de química se insere no contexto educacional através de aulas que segundo Bona (2009) carecem de uma
apropriação da prática como forma de condicionar e proporcionar no aluno resoluções de problemas e noções mais
concretas dos conceitos abordados em sala de aula. Embora, as aulas de químicas possuam um caráter experimental,
ela também consegue abordar conteúdos de alto grau de compreensão e que carregam noções abstratas.
Ao conferir este último parâmetro, Araújo (2005) completa essa reflexão ao enfatizar que a velocidade com que a
sociedade vem se desenvolvendo, existe o forte apelo para uma boa formação em Ciências e Tecnologia no campo da
docência. Essa tendência tecnológica que tanto atrai os jovens reconfigura o ambiente escolar e servem como
motivadores, proporcionando um ensino mais efetivo e atrativo. Mercado (1999) discorre que as inclusões de novas
metodologias em sala de aula só corroboram para a criação de um ambiente mais propicio a aprendizagem como,
facilita a criação de projetos pedagógicos, melhorando dessa forma o relacionamento entre aluno e professor.
 
METODOLOGIA
A pesquisa foi desenvolvida em um colégio da rede particular de ensino, situada na cidade de Maceió-Alagoas, sendo
aplicado aos alunos de uma turma do 8º ano do Ensino Fundamental II. A mesma trata-se, conforme retratam Bogdam e
Biklin (1994), de uma pesquisa de cunho qualitativo, uma vez que esta busca contribui para o desenvolvimento do
processo de ensino-aprendizagem do alunado.
Para execução desta pesquisa foi previamente empregado três etapas: a) pesquisa sobre simuladores gratuitos e de
total domínio público para que pudesse ser utilizado pela turma. Nesta etapa, foi definido o uso de um conjunto de três
simuladores do PhET com fácil manuseio e entendimento para os discentes. No simulador (1), foi abordado solução de
sal e açúcar; no simulador (2): sal e solubilidade; e por último o simulador (3) que teve como objetivo, trabalhar o
conceito de concentração retratando os termos de solução insaturada, saturada e supersaturada.
A segunda etapa foi constituída na análise dos recursos básicos necessários para a execução da pesquisa e se a
escola possuía tais recursos. Essa avaliação inicial levou em consideração apenas os três simuladores utilizados, além
de trinta e seis computadores disponíveis no laboratório de informática na instituição de ensino. Os simuladores foram
então instalados nos computadores para auxiliar o professor da turma na transmissão dos conteúdos pedagógicos.
Antes do processo de demonstragem e prática dos simuladores, produziu-se um questionário para diagnosticar o nível
de conhecimento da turma considerando o conteúdo exposto. Na etapa prática do projeto, realizou-se um novo
questionário objetivando verificar a eficiência dos simuladores como ferramenta auxiliar no processo de
ensino-aprendizagem.
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Os resultados obtidos através dos questionários pré-simulador indicaram que o alunado detém parte do conteúdo,
entretanto, a medida com que o conteúdo avança surgem dificuldades em diferenciar soluções saturadas, instauras e
supersaturadas.
Ao se perguntar “o que eles entendem como uma solução” a maior percentagem que correspondeu a 69,44% foram
assertivos a esse questionamento.  Um total de 8,33% não respondeu de forma satisfatória, e outros 22,22% deixaram a
questão em aberto. Quando questionados sobre “os tipos de soluções existentes” 88,89% dos alunos responderam de
forma adequada, 2,78% responderam erroneamente e outros 8,33% não responderam. Entretanto, ao solicitar que os
alunos “exemplificassem cada tipo de solução” foram reportados que 37,04% responderam de maneira errada, sendo
que 36,11% não se pronunciaram e os demais 26,85% demostraram-se corretos na exemplificação.
O segundo bloco de perguntas foi realizado contemplando a área de tecnologia de maneira geral. Ao se perguntar se
eles “já fizeram o uso de vídeos do You Tube ou de algum outro site” 77,78% responderam que sim e 22,22%
responderam que não. Quando questionados se “Um ou mais professores já fizeram uso de mídias (site ou vídeo) ”
61,11% responderam que sim e 38,89% que não. Diagnosticou-se também que 5,56% dos alunos “fizeram uso de
simuladores de laboratórios” 94,44% nunca fizeram uso desse tipo de software. O que foi possível constatar que os
discentes não tiveram contato anteriormente com esse tipo de contextualização em sala de aula, e que, a maioria nunca
teve noção de laboratório de química. Ao perguntarmos se eles já “fizeram algum tipo de uso de jogos online que
envolva alguma disciplina” cerca de 75% responderam que sim e outros 25% que não.
Toda análise e diagnóstico reportados no questionário pré-simulador, levou a percepção de que existem muitas lacunas
no processo de ensino, e dessa forma, a educação de modo geral, carece de ser preenchida com ferramentas
auxiliadoras e estimuladoras da aprendizagem. Que essas tecnologias sejam acrescentadas não de modo a substituir
os professores, mas que venham em sinergismo ao educador, contribuir na educação desses alunos que se preparam
para entrada no ensino médio.
A inclusão dos simuladores no conteúdo didático provou-se satisfatório, uma vez que o alunado apresentou grande
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interesse em interagir mais na aula. A fuga do ambiente tradicional para um novo ambiente, nesse caso o laboratório de
informática, teve como função despertar os alunos para aquisição facilitada do conhecimento. O questionário a seguir,
foi realizado após o uso dos simuladores.
“O que é uma solução? ” 77,78% responderam corretamente, 22,22% responderam errado e/ou não responderam.
“Classificassem os tipos de soluções existentes” por unanimidade 100% acertaram a resposta. Percebe-se aqui, o quão
o simulador contribuiu para que os discentes apresentassem maior conhecimento sobre soluções e suas respectivas
classificações.
“Exemplifiquem os tipos de soluções” 63,89% dos alunos responderam corretamente e 36,11% erroneamente. O que
traduz os simuladores como boas ferramentas para aquisição de conhecimentos iniciais de química.
“Houve dificuldade em manusear os simuladores” 80,56% dos alunos não tiveram nenhum tipo de dificuldade em
manusear os simuladores e apenas 19,44% responderam que tiveram um pouco de dificuldade com os simuladores,
sendo que esses não participaram da aula introdutória dos simuladores.
“ Em sua opinião, qual seria o melhor simulador? ” 53,85% optaram pelo primeiro simulador e 46,15% preferiram o
simulador 2. Ao perguntarmos se os simuladores estavam coerentes com os assuntos abordados em sala de aula todos
os alunos disseram que sim.
 
CONCLUSÃO
O uso dos simuladores no processo de ensino-aprendizagem demonstrou-se um método efetivo para aquisição de
novos conhecimentos, em tempo que se configuram um aliado importante a favor do ensino. De tal forma,
diagnostica-se que as tecnologias como computadores e internet estão entre os jovens desde muito cedo, e como
consequência, temos esses recursos tecnológicos bem vistos por parte do alunado e pelo professor em sala de aula
como um método de aprendizagem. 
 

ARAÚJO, S. B. N. Análise de Softwares Educacionais Aplicados ao Ensino de Química. Monografia Final
(Graduação) – Instituto de Química - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2005, 59 p.
 
BOGDAN, R. C. e BIKLEN, S. K. Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos.
Porto: Proto Editora, 1994
BONA, B. O. Análise de softwares educativos para o ensino de matemática nos anos iniciais do ensino fundamental.
Experiências em Ensino de Ciências, vol.4, n. 1, pp.35-55, 2009.
 
BRASIL. Ministério da Educação. Parâmetros curriculares nacionais: ensino médio. Brasília, DF: MEC, 1999. v.3.
Disponível em: ,http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/CiencciasNatureza.pdf> Acesso em: 15 de julho de 2015.
COSTA, S. S. O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ÂMBITO PEDAGÓGICO E
ADMINISTRATIVO. I Simpósio Regional de Educação/Comunicação. Anais Eletrônicos. Nov – Dez. de 2010. Disponível
em: http://www.ead.unit.br/simposioregional/index.php?link=arquivos. Acesso em: 20 de abril.2013.
EICHLER, M. L.; DELPINO, J. C. Popularização da ciência e mídia digital no ensino de química. Revista Química Nova
na Escola, São Paulo, p. 24-27, maio 2002.
Home Page: Interactive simulations, University of Colorado-Boulder. Acesso: 02/07/2015, link:
<http://phet.colorado.edu/>
LIMA, E. R. P. O.; MOITA, F. M. G. S. C. A tecnologia e o ensino de química: jogos digitais como interface
metodológica. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 279 p. Disponível em: http://books.scielo.org/id/6pdyn/06. Acesso em:
18 de julho.2015.
MARKS. R e EILKS. I. Promoting scientific literacy using a sociocritical and problen-oriented approach to chemistry
teach-ing: concept, examples, experiences, Internacional Journal of Envronmental & Science Education, v.4, n.3,
p.231-245, 2009,
MELO, J. R. F. Formação Inicial do Professor de Química e o uso das novas tecnologias para o ensino: Um olhar
através de suas necessidades. Dissertação (Mestrado em Ensino de Ciências Naturais e Matemática) Natal – RN,
2007.
MERCADO, P. L. P. Aprendizagem em telemática educativa; uma proposta de trabalho com projetos
colaborativos. Anais do 40. Fórum de informática educativa, Fortaleza, CE, agosto de 1999.
MIRANDA, G. L. Limites e possibilidades das TIC na educação. Sisifo/Revista de Ciências e Educação. 03.
Faculdade de Psicologia e de Ciencias da Educacao da Universidade de Lisboa. Lisboa-Portugal, 2007

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/aplicacao_de_simuladores_como_ferramenta_de_contextualizacao_no_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.4-5,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



PEIXOTO, J.; ARAUJO, C. H. S. TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O DISCURSO
PEDAGÓGICO CONTEMPORÂNEO. Educ. Soc. vol.33 no.118 Campinas Jan./Mar.2012, p.4. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-73302012000100016&script=sci_arttext. Acesso em: 18.jul.2015
SILVEIRA, L. F.; NUNES, P.; SOARES, A. C. Simulações virtuais em Química. Revista de Educação, Ciência e
Cultura. Canoas, v.18, n.2, julho/dezembro 2013.
TAVARES, R., SOUZA, R. O. O., CORREIA, A. O. UM ESTUDO SOBRE A “TIC” E O ENSINO DE QUÍMICA.  Revista
GEINTEC. São Cristóvão/SE – 2013. Vol. 3/n. 5/ p.155-167
 

Graduanda em Química Licenciatura – Laboratório de Cristalografia e Modelagem Molecular – Universidade Federal de
Alagoas – Campus Maceió – claudia.lopes@iqb.ufal.br
Doutorando em Química e Biotecnologia – Universidade Federal de Alagoas - Campus Maceió -
kledsonlopesb@gmail.com
Graduando em Pedagogia – Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Pólo Maceió -
thiago.epidemiologia@gmail.com
 

Recebido em: 18/07/2015
Aprovado em: 20/07/2015
Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort
Metodo de Avaliação: Double Blind Review
E-ISSN:1982-3657
Doi:

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/aplicacao_de_simuladores_como_ferramenta_de_contextualizacao_no_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.5-5,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio


