
Recebido em: 28/07/2017
Aprovado em: 30/07/2017

Editor Respo.: Veleida Anahi
Bernard Charlort

Método de Avaliação: Double
Blind Review

E-ISSN:1982-3657
Doi:

IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA FERRAMENTAS COMPUTACIONAIS PARA O ENSINO DE QUÍMICA NA FORMAÇÃO
INICIAL DE PROFESSORES

JOÃO PAULO MENDONÇA LIMA
VELEIDA ANAHÍ DA SILVA

EIXO: 20. EDUCAÇÃO E ENSINO DE MATEMÁTICA, CIÊNCIAS EXATAS E CIÊNCIAS DA NATUREZA

Resumo: Este trabalho apresenta um relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas na disciplina Ferramentas
Computacionais para o Ensino de Química. A disciplina ofertada pelo curso de licenciatura em Química da Universidade
Federal de Sergipe (UFS/Campus de São Cristóvão), foi incluída ao Projeto Político Pedagógico (PPP) em 2006. Dentre as
atividades realizadas destaca-se: Reflexão sobre a importância da preparação dos professores para inserção das TIC em suas
aulas; Problematização sobre o papel da internet no ensino de Química; O papel do vídeo didático nas aulas de Química;
Avaliação de Softwares para uso em aulas de Química. Os resultados mostram a importância das atividades para preparar os
futuros professores para utilização das TIC em sua prática docente.

Palavras-chave: TIC. Formação de professores. Ensino de Química.

Abstract: The aim of the current study is to present a report about an experience involving activities developed for the
discipline Computational Tools for Teaching Chemistry. The discipline, which is taught in the Licentiate Chemistry course of
Federal University of Sergipe (UFS / São Cristóvão Campus), was included in the Pedagogical Political Project (PPP) in 2006.
Among the developed activities, it is worth highlighting the reflection on the importance of preparing teachers to insert ICT in
their lessons; the analysis of the role played by the Internet in Chemistry teaching; the role played by didactic videos in
Chemistry classes; and the evaluation of the software to be used in Chemistry classes. The results show the importance of
these activities for the preparation of future teachers in using ICT in their teaching practice.
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1. INTRODUÇÃO

A inserção de disciplinas que preparem os futuros professores para uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC),
na matriz curricular dos cursos de licenciatura, representa a possibilidade da utilização dessas ferramentas na prática docente.
A sua inclusão pode ser considerada recente, pois foi a partir das Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2002) que o Ministério da
Educação (MEC) mostrou a sua necessidade na formação inicial.

No curso de licenciatura em Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS/Campus de São Cristóvão), a disciplina
incluída ao Projeto Político Pedagógico (PPP) é a Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química (SERGIPE, 2006).
Com carga horária de 60 horas, no primeiro momento a disciplina foi ofertada no sétimo período. Atualmente ocorre no quarto
período (SERGIPE, 2009). A análise de sua ementa revela a preocupação em discutir questões que envolvem: a relação entre
educação e tecnologia; e a preparação dos alunos em formação inicial para uso do computador, internet e softwares nas aulas
de Química.
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Almeida e Lima (2014) identificou as concepções sobre uso das TIC de 52 alunos matriculados na disciplina Ferramentas
Computacionais para o Ensino de Química (FCEQ), nos períodos 2012/2 e 2013/2. A coleta de dados ocorreu no primeiro dia
de aula da disciplina. Os autores observaram que os sujeitos da pesquisa usavam a internet para buscar informações em
Química, porém faziam isso basicamente em apenas dois periódicos da área (Química Nova e Química Nova na Escola) e em
sites de busca como google e yahoo. Em relação ao uso de programas para baixar vídeos e o tipo de material usado na
busca. Percebeu-se uma baixa procura por materiais de cunho educativo, representando apenas 25% dos alunos. Por fim,
observou-se pequeno conhecimento sobre a existência de softwares que poderiam ser usados na aprendizagem de conceitos
químicos e no ensino desta Ciência.

Os dados apresentados por Almeida e Lima (2014) reforçam a necessidade da disciplina na capacitação dos futuros
professores para identificação, análise e aplicação de recursos didáticos relacionados às TIC nas aulas de Química. Neste
contexto é importante problematizar a importância, dificuldades e formas de utilização de recursos como: vídeo didático,
internet, softwares, aplicativos. É preciso entender como selecioná-los e aplicá-los em situação de aprendizagem, mostrando
que a tecnologia pode ser utilizada de forma potencial e como apoio pedagógico na prática docente, especialmente no ensino
de Química. Vale ressaltar ainda que esta Ciência, necessita de diálogo entre fenômenos visíveis e os modelos científicos que
explicam os acontecimentos.

Vosgerau e Romanoski (2014) ao apresentar resultados de uma pesquisa desenvolvida por Tounder et al. (2011), mostra que
a preparação de professores para uso da tecnologia necessita de:

1) alinhamento entre teoria e prática; 2) uso do professor como modelo; 3) reflexão de suas
atitudes sobre o papel da tecnologia na educação; 4) aprendendo tecnologia por meio do
planejamento de suas aulas; 5) pela colaboração entre pares; 6) sendo apoiado na realização de
experiências autênticas com tecnologia; 7) oferta de feedback contínuo, pelos formadores sobre o
uso da tecnologia, em vez de realização de avaliações somativas sobre o uso (VOSGERAU;
ROMANOSKI, 2014, P. 179-180).

Essa afirmação ocorreu a partir de revisão de literatura sobre o tema realizado originalmente por Tounder et al. (2011). As
categorias construídas mostraram a importância dos alunos observar e participar de propostas que faça uso da Tecnologia de
Informação e Comunicação durante a formação. Não basta fazer uso do discurso em favor do uso desses recursos, foi
necessário perceber de forma prática as ferramentas sendo aplicadas pelo formador durante a graduação. Outro ponto a ser
considerado é a necessidade de teorizar e refletir criticamente sobre o papel da tecnologia no processo de ensino e
aprendizagem, incorporando atividades de planejamento, discussão e apoio a realização de intervenções. Além de diálogo
constante entre formador e alunos.

O fortalecimento da preparação para uso da TIC pelos futuros professores, pode ocorrer se os formadores que ministram
aulas nos cursos de licenciatura fizerem uso desse recurso em suas aulas. Desta forma, a problematização sobre o papel da
TIC não ficaria apenas em uma disciplina do curso, mas estender-se-ia durante toda a formação. Nesse aspecto ocorre uma
melhor articulação entre a atividade instrumental de manipular os recursos tecnológicos e a discussão teórica da importância
do seu uso.

Outro aspecto importante é a orientação para uma prática docente crítica, reflexiva e investigativa. Que favoreça uma revisão
sobre a forma que o ensino está ocorrendo, o que poderá contribuir para mudanças de postura sobre a prática realizada no
interior das escolas de Educação Básica. De acordo com Freire (2007), a reflexão crítica sobre a prática pode contribuir para
superar saberes ingênuos sobre a atividade docente. Algo importante, tendo em vista que a função do professor, muitas
vezes, parece ainda ser vista como de mero transmissor de informações e fonte primária e única.

Diante do exposto, vale destacar que para Sácristan (2000), a consolidação e acesso aos meios de comunicação, através de
recurso audiovisual, tornou o processo de escolarização ainda mais tradicional. É mais atraente ter acesso a informação por
meio desses recursos, do que na própria escola. O amplo acesso as informações no contexto atual, potencializado pelo
advento da internet, modifica a função reprodutora do ensino, e mostra a necessidade da tecnologia ser usada potencialmente
para construção de conhecimento e desenvolvimento do pensamento crítico.

Problematizar a preparação na formação inicial e continuada de professores para uso das TIC é um caminho a ser percorrido
e que mostra a necessidade de recursos humanos, pois mesmo em escolas que possuem infraestrutura adequada para uso
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das TIC e de laboratórios de informática, os espaços são pouco utilizados Lima (2009). Isso pode ocorrer por conta das
próprias limitações da formação do professor. De acordo com Leite (2015), a TIC precisa ser compreendida e apropriada pelos
professores, a fim de que os mesmos possam realizar modificações efetivas no processo de ensino e aprendizagem. O autor
destaca ainda que não é em todos os contextos que o uso da tecnologia se torna viável e que a sua importância para
aprendizagem é relacionada à como será usada (LEITE, 2015).

Apresenta-se nesse trabalho as atividades desenvolvidas na disciplina Ferramentas Computacionais para o Ensino de
Química, a fim de preparar futuros professores de Química para uso da TIC em suas aulas. Espera-se com essa reflexão
inicial apresentar possibilidades da utilização da TIC no processo de formação inicial dos professores.

2. METODOLOGIA

A presente pesquisa se constitui como um relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas na disciplina Ferramentas
Computacionais para o Ensino de Química. A sua abordagem é de cunho interpretativo e tem o pesquisador como principal
instrumento de coleta e interpretação dos dados no ambiente natural em que a pesquisa se desenvolve (CRESWELL, 2010).

O primeiro autor deste trabalho ministrou a disciplina Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química no curso de
Química Licenciatura da Universidade Federal de Sergipe/Campus de São Cristóvão nos períodos letivos 2011/3; 2012/2;
2013/2 e 2014/2. Ofertada para alunos matriculados no quarto semestre, a FCEQ faz parte do bloco de disciplinas de
conteúdo profissional, caracterizando-se como necessária a problematização do uso das TIC nas aulas de Química.

A organização das atividades contemplou:

1. Reflexão sobre a importância da preparação dos professores para inserção das TIC em suas aulas; 2. Problematização
sobre o papel da internet no ensino de Química; 3. O papel do vídeo didático nas aulas de Química; 4. Avaliação de
Softwares para uso em aulas de Química.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção será discutida cada uma das atividades que fazem parte da disciplina FCEQ.

3.1 Da Reflexão sobre a importância da preparação dos professores para inserção das TIC em suas aulas.

Inicialmente os alunos foram levados a refletir sobre os motivos do uso ou não das TIC nas aulas de Química. Isso ocorreu
através de questões que problematizam, verificação de suas concepções, confrontos com textos e resultados de pesquisa
sobre o tema. A ideia central é mostrar que apesar da importância de as escolas possuírem estrutura adequada para uso da
TIC, o fator mais determinante para sua inserção nas aulas está relacionado a formação do professor. Este profissional precisa
de formação adequada para uso destes dispositivos. Um dos textos discutido na disciplina problematiza justamente essa
questão.

O texto de Lima, Wartha e Jesus (2009) mostra que apesar de professores de Química, Física e Biologia possuírem em sua
escola um laboratório de informática, com boa estrutura física, computadores novos, sala climatizada, o espaço é subutilizado.
Isso reforça a necessidade de melhoria das concepções dos professores sobre uso e potencialidade das ferramentas advindas
do computador. Além de desenvolvimento de conhecimento e habilidades sobre a manipulação de TIC específicas para o
ensino de determinados conteúdos, do contrário os investimentos materiais não atingirão as metas estabelecidas.

Esse exercício de leitura, reflexão e discussão sobre as potencialidades e limites do uso das TIC acompanha toda a disciplina,
sempre buscando uma relação dialógica e problematizadora entre professor e alunos. Além de registros escritos através de
elaboração de resenhas e apresentação oral de ideias.

3.2 Problematização sobre o papel da internet no ensino de Química.

Ao iniciar a discussão sobre o papel da internet no ensino de Química, percebe-se que os alunos reconhecem a sua
importância, mas ainda possui limitações em relação a busca de informações confiáveis e sobre a existência de endereços
eletrônicos e que possam ser usados para auxiliar a prática do professor e aprendizagem de conceitos químicos. Para Giordan
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(1998), há necessidade de atentar-se a confiabilidade da fonte de informação e quem a produziu. Neste sentido, é importante
que o professor realize um filtro de sites que possam ser usados, especialmente quando se trata de alunos da Educação
Básica, para que estes evitem endereços que dispersem atividades ou que possuam erros conceituais.

Para problematizar ideias de professores sobre uso da internet é discutido o texto “Concepções relativas à internet:
investigação de professores de Química do Ensino Médio”, de Costa, Oliveira e Medeiros (2010). A atividade oportuniza um
confronto entre as ideias dos alunos e os resultados da pesquisa. A sequência de atividades ocorre com discussão do artigo
de Michel; Santos e Greca (2004), que mostra uma lista de endereços de sites educacionais e softwares que podem ser
usados nas aulas de Química. Além de uma análise crítica dos recursos apresentados no artigo.

O artigo de Michel; Santos e Greca (2004) contribui para uma atividade de análise e visita aos sites apresentado no artigo e
em outros endereços apresentados pelo professor, tais como os listados no quadro 1.

Quadro 1: Lista de alguns endereços eletrônicos indicados para visitação.

Informações sobre o site Endereço eletrônico
Universidade Federal do Pará http://www.ufpa.br/eduquim/
Universidade Federal do Paraná http://www.eduquim.ufpr.br/
Sociedade Brasileira de Química (SBQ) www.sbq.org.br
Revista Química Nova na Escola http://qnesc.sbq.org.br/
Site infanto juvenil da SBQ http://quid.sbq.org.br/
Revista Química Nova http://quimicanova.sbq.org.br/index.php
Associação Brasileira de Química (ABQ) http://www.abq.org.br/
Revista Eletrônica do Departamento de Química
da Universidade Federal de Santa Catarina http://www.qmc.ufsc.br/quimica/index.html

Site do professor Emiliano Chemello http://www.quimica.net/emiliano/
Blog do ensino de Química http://www.ensquimica.blogspot.com/
Blog XQUIMICA http://xquimica.blogspot.com/
Como tudo funciona http://ciencia.hsw.uol.com.br/
Dúvidas de Química http://www.quiprocura.net/
Grupo de Pesquisa em Ensino de Química
(Universidade de São Paulo) http://gepeq.iq.usp.br/

Laboratório de Educação Química e Atividades
Lúdicas (Universidade Federal de Goiás) http://www.lequal.com.br/

A visitação por parte dos alunos ocorre a partir do preenchimento de um roteiro apresentado pelo professor. Esse exercício é
realizado com o intuito dos alunos perceberem a necessidade de selecionar e avaliar criticamente os sites existentes.

Dentre as questões investigadas no roteiro busca-se identificar: elementos que dispersam as atividades de pesquisa; a
adequação do conteúdo a determinado nível educativo (ensino fundamental, médio, superior); a organização e estrutura do
site; tipo de atividade e informação presente; possibilidade de interações entre o visitante e atividades propostas; identificação
de quem mantém o site. Ao final do preenchimento do roteiro os alunos devem escrever um relato com no máximo uma lauda,
indicando aspectos positivos e negativos do uso do site como ferramenta de busca e aprendizagem. Além de explicar os
motivos de utilizar ou não o endereço analisado com seus futuros alunos da Educação Básica.

A apresentação da atividade ocorre na página da disciplina criada para manutenção de um diálogo fechado entre alunos e
professor e de forma presencial. A criação de uma página fechada para disciplina no facebook foi uma alternativa encontrada
para manter diálogo com a turma em horários alternativos, para realização de fóruns e socialização de opiniões e informações
relacionadas ao conteúdo da disciplina. Foi importante também para estabelecer um horário para visitação aos endereços
eletrônicos fora da universidade. Pois, a existência de um espaço adequado para realizar a atividade em conjunto com todos
os alunos foi limitada pelas condições da Instituição.
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3.3 O papel do vídeo didático nas aulas de Química.

De acordo com Chassot (2004) o ensino e a aprendizagem em Química deve ser útil e prazeroso. Um recurso que pode tornar
o ensino mais atrativo é o vídeo didático. Para tal é importante compreender sua importância, formas de selecionar e
adequação ao conteúdo que compõe o currículo.

O acesso a informações através de recurso audiovisual é capaz de promover interesse dos alunos pela aprendizagem.
Contribuindo para seu desenvolvimento intelectual e melhorando a aceitação de determinada disciplina. Sua potencialidade é
tamanha que concorre com as aprendizagens realizada na escola, podendo até sobrepô-las.

Os meios de comunicação, especialmente a televisão e o vídeo, através de determinados
programas sobre a natureza, por exemplo, são uma fonte de conhecimento e cultura mais atrativa e
eficaz que muitos programas, livros escolares e professores [...] Alguns oportunos programas
televisivos sobre o mundo animal ou sobre a natureza em geral fizeram mais pelo conhecimento de
uma cultura ecológica, pela sensibilização frente à degradação da vida vegetal e animal, do que
muitos anos de ensino das Ciências da Natureza em nossas escolas (SACRISTÁN, 2000, p. 72).

A afirmação de Sacristán (2000) mostra a importância de levar em consideração o uso do vídeo didático no planejamento de
ensino de qualquer disciplina. Na Química o recurso é fundamental para reprodução de experimentos, técnicas usadas na
indústria Química e para incluir temas sociais pertencentes a cultura dos estudantes.

A problematização em torno do uso do vídeo didático ocorre a partir da leitura e discussão do artigo de Arroio e Giordan
(2005). Neste trabalho os autores discutem, o papel da linguagem audiovisual, aspectos da cultura e a sua inserção no
contexto escolar. Funções do vídeo didático são apresentadas. Além de mostrar um exemplo prático de seu uso a partir de um
vídeo sobre química da atmosfera.

São apresentados e discutidos também, textos que apresentam resultados empíricos de intervenções realizadas com apoio do
vídeo didático. Os artigos “A utilização de vídeos didáticos em aulas de Química no Ensino médio para abordagem histórica e
contextualizada do tema vidros” de Silva et al. (2012) e “Leitura e demonstração de experimentos por meio de vídeos: análise
de uma proposta a partir da escrita dos estudantes” de Francisco e Francisco Jr (2013). São exemplos de leituras que podem
contribuir para ampliação do conhecimento sobre uso do vídeo nas aulas de Química e acerca das ideias dos alunos em
relação a conceitos químicos.

Em relação a seleção e download de vídeos é trabalhado o software aTube Cather. A ferramenta é de fácil utilização e pode
converter vídeos da internet. Pode ser baixado através do endereço: http://www.baixaki.com.br.

Após a discussão dos artigos e apresentação do aTube Cather o professor reproduz alguns vídeos. Dentre estes, o vídeo
didático “As águas do planeta terra” que faz parte de uma série de programas de TV produzidos pela Química Nova na Escola
(QNESC). O vídeo tem duração de 17min e 22s. Porém, para a atividade são discutidas as informações apresentadas nos
primeiros 8 minutos, com foco principal na densidade da água e na sua importância para manutenção de seu ciclo. Esse vídeo
é interessante para problematizar o conhecimento dos alunos em relação a densidade da água e o comportamento de suas
moléculas nos diferentes estados físicos.

A discussão dos conceitos presentes no vídeo é problematizada a partir de questionamentos feitos aos alunos e de resultados
de pesquisa apresentados por Matos e Lima (2014); Mattos, Souza e Lima (2014). A análise desses trabalhos mostra a
importância do vídeo para compreensão da organização das moléculas de água nos diferentes estados físicos da matéria.
Além de perceber a formação do retículo cristalino do gelo e a representação de sua organização a nível atômico-molecular.
Na discussão o professor deixou claro a dependência da mediação do docente no processo de ensino e aprendizagem. Não
basta reproduzir o vídeo. É preciso explorar as informações com questões, ouvindo, argumentando e contrapondo as ideias
que permeiam o debate.

Outro ponto importante é a compreensão de que o vídeo pode ser trabalhado e usado em articulação com outros recursos
didáticos. A exemplo de leitura de textos, experimentos, jogo didático, entre outros. O uso de diferentes recursos para planejar
uma sequência de atividades nas escolas é algo que contribui para inclusão, motivação e aprendizagem dos alunos da
Educação Básica sobre diferentes conceitos químicos. E pode ser evidenciado em pesquisas realizadas em nosso contexto
(SILVA, ALVES, LIMA, 2015).
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Por fim, é solicitado aos alunos que formem grupos e selecionem vídeos para serem apresentados na aula. Sua escolha
obedece alguns critérios: qualidade do som e imagem; duração de exibição máxima de 20 minutos e que privilegie a
contextualização dos conceitos químicos.

Os alunos devem também preencher um roteiro com informações sobre: o endereço eletrônico e programa usado para
encontrar o vídeo; conceito químico central a ser trabalhado; justificativa para escolha do vídeo; relação dos conceitos com
nível educativo a ser ensinado; o vídeo desperta motivação; temas e conceitos apresentados são contextualizados;
identificação de quem produziu o vídeo. Alguns endereços disponibilizados para identificação de vídeos foram:

http://www.pontociencia.org.br/index.php

http://www.periodicvideos.com/index.htm

http://www.casadaciencia.ufrj.br/

A partir das informações presentes no vídeo os alunos devem elaborar uma questão de conhecimento prévio que esteja
relacionado ao conceito químico central e aplicar a turma. Após coleta das respostas o vídeo é reproduzido e uma nova
pergunta relacionada a questão anterior é realizada. Após discussão a viabilidade do uso do vídeo com alunos da Educação
Básica é problematizada.

Durante a apresentação dos grupos percebe-se as dificuldades de planejamento da atividade. Apesar dos alunos estarem
encaminhando-se para a metade do curso, alguns conceitos básicos que devem ser ensinados na Educação Básica parecem
ainda não ter sido compreendidos. Outra dificuldade está relacionada a elaboração de questões que representem o conteúdo
do vídeo. Muitas vezes as perguntas realizadas não conseguem ser respondidas de acordo com informações apresentadas.
Essa situação é então discutida e mostra a necessidade de um cuidado com o planejamento das atividades. Esse é um
momento importante também para problematizar a formação inicial dos graduandos, uma vez que os cursos de licenciatura
devem articular-se melhor com as necessidades formativas de quem será professor de Química na Educação Básica. Os
vídeos apresentados e comentários são postados na página da disciplina.

3.4 Avaliação de Softwares para uso em aulas de Química.

O último recurso abordado foi o software. Semelhante ao que ocorre em torno do trabalho com a internet e vídeo didático, a
discussão inicial começa com leitura e discussão de artigos. O objetivo é compreender o seu papel no ensino de Química,
além de realizar identificação e avaliação de softwares produzidos sobre conceitos químicos.

O texto “A arte de envolver o aluno na aprendizagem de ciências utilizando softwares educacionais” de Fialho e Matos (2010)
é usado para discutir critérios para caracterizar o software como educacional. Os autores destacam a necessidade de seleção
cuidadosa do software e de percebê-lo como aliado no envolvimento do aluno com os processos de ensino e aprendizagem.
Além de discussão teórica, os autores apresentam três softwares que podem ser considerados educativos.

O artigo “Softwares educativos livres para o Ensino de Química: Análise e Categorização” de autoria de Santos, Wartha e Filho
(2010), é outro texto trabalhado. A sua discussão torna-se importante, pois os autores se propõe a apresentar softwares livres
para utilização em aulas de Química. Além de estabelecer uma análise crítica e de construir categorias para exemplificar cada
tipo de software.

Alguns artigos que apresentam resultados de intervenção com uso dos softwares, são mostrados para orientar o planejamento
e discussão do recurso por parte dos alunos, dentre estes o de Raupp et. al, (2010); Santos, Greca e Serrano (2003).

Após discussão inicial, o professor mostra repositórios usados para identificação de softwares no ensino de Química, conforme
quadro 2.

Quadro 2: Lista de repositórios usados para identificação de softwares.

Repositório Endereço eletrônico
Laboratório de Pesquisa em Ensino de
Química e Tecnologias Educativas http://www.lapeq.fe.usp.br/

Laboratório Didático Virtual da
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Universidade de São Paulo http://www.labvirt.fe.usp.br/

Projeto PhET - Simulações Interativas da
Universidade de Colorado https://phet.colorado.edu/pt_BR/simulations/category/chemistry

Banco Internacional de objetos
educacionais: http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/

Portal de Ensino e das Ciências e da Cultura http://www.mocho.pt/
Área de Educação em Química do
IQ-UFRGS http://www.iq.ufrgs.br/aeq/softwares.php

Instituto de Química da UNESP http://www.e-quimica.iq.unesp.br/

Em seguida ocorre apresentação, análise e funcionamento do “software acidez do vinagre na salada”. O recurso está
disponível no site do Laboratório Didático Virtual da Universidade de São Paulo:
http://www.labvirtq.fe.usp.br/simulacoes/quimica/sim_qui_vinagre.htm

A caracterização da ferramenta é realizada, levando em consideração principais conceitos a serem abordados, pontos
positivos e negativos do seu uso em uma aula de Química.

O software possibilita a abordagem do conceito de Titulação. Essa técnica é uma das principais na indústria química por
permitir a identificação de concentração de soluções a partir de uma solução de concentração definida. Cada etapa da
titulação foi abordada a partir do diálogo que envolve o professor, uma aluna e a sua mãe. Para compreensão da técnica a
ferramenta simula a titulação do vinagre. O software permite o reconhecimento de vidarias, realização de cálculos e a
problematização sobre o teor de ácido acético presente na solução de vinagre.

Como aspectos positivos de seu uso destaca-se: baixo custo, diálogo estabelecido entre os atores, fácil acesso, simulação de
experimento, funcionamento sem estar conectado à internet, importância da aprendizagem em química, para identificação da
concentração e composição das substâncias, desenvolvimento de competências e habilidades. Dentre os aspectos negativos
observou-se: poucas informações sobre o vinagre, a realização de cálculo de apenas uma amostra da solução e a
necessidade de mais informações sobre a importância da Titulação para o desenvolvimento da Química.

Após apresentação e discussão sobre uso do “acidez do vinagre na salada”, os alunos devem identificar outros softwares e
apresentá-los. A atividade é realizada em grupo.

A seleção do software ocorre com preenchimento de informações sobre: nome; identificação de quem o desenvolveu; onde foi
localizado; objetivo do seu uso; características gerais; atende melhor ao trabalho em turmas de qual nível educativo O uso do
software despertou o seu interesse pelo uso Quais os principais conceitos abordados O número de informações é suficiente
para compreensão dos conceitos

Além da elaboração de uma análise crítica, indicando aspectos positivos e negativos do uso do software em uma aula de
Química na Educação Básica.

A apresentação da análise e funcionamento de diferentes softwares para a turma poderá favorecer sua incorporação a prática
pedagógica dos futuros professores. Sempre refletindo sobre a importância do planejamento, organização e critérios bem
definidos para uso da TIC. O momento é rico para compreensão de conceitos e descoberta de ferramentas que auxiliam a
atividade do professor e o seu próprio desenvolvimento no curso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A incorporação da disciplina Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química, representou avanços em relação a
problematização do uso da TIC na formação inicial de professores. Especialmente por permitir aos graduandos a reflexão
sobre a necessidade de inserir esses recursos na prática docente. A articulação entre teoria e prática, debate, apresentação
oral e escrita são importantes na construção de conhecimento.
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Contudo torna-se necessário que os alunos vivenciem propostas de uso dessas tecnologias, em outras disciplinas. Inclusive
nas técnico-científicas, pois além da discussão pedagógica sobre as TIC, poderão ampliar seu olhar sobre a importância
destas para aprendizagem.

Outro ponto a ser refletido é sobre a necessidade de incluir a discussão sobre uso de aplicativos, tendo em vista o seu recente
e rápido desenvolvimento em celulares.

Por fim, é importante continuar a reflexão e investigação sobre a relação entre a formação oferecida para uso da TIC e seu
uso pelos alunos em quanto graduandos e para os que já atuam como professores de Química.
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