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RESUMO

Utilizar metodologias de ensino diferenciadas se torna cada vez necessário diante das exigências da
sociedade. As informações circulam a cada dia de forma mais rápida e eficiente e a escola, como espaço
da construção do conhecimento deve estar preparada para dotar o aluno de competências e habilidades
pertinentes ao uso de novas tecnologias. Este trabalho teve como objetivo analisar o uso e aceitação de
blogs como ferramenta pedagógica no ensino de FísicoQuímica, à luz da aprendizagem significativa. A
pesquisa foi realizada com alunos do ensino médio matriculados numa escola da rede estadual de ensino.
Os alunos foram divididos em grupos, sendo que um grupo somente teve aulas de Química no qual o
professor utilizou métodos tradicionais, enquanto o outro grupo teve acesso a um blog criado
especialmente para o desenvolvimento deste trabalho. Os resultados mostraram que a implantação de
aulas diferenciadas com o uso de blog desperta a curiosidade e podem favorecer a busca pelo
conhecimento. Contudo, o profissional em educação deve estar preparado para escolher o método
educacional de acordo com as possibilidades sociais e econômicas do espaço onde desenvolve seu
trabalho.

Palavras-chave: Ensino de Química, método tradicional de ensino, Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC).

ABSTRACT

Use methodologies teaching different become increasingly necessary given the demands of society.
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Informations circulates every day the form faster and faster efficient at school, as a space of knowledge
construction should be prepared to provide the student with skills and abilities important the use of new
technologies. This work had as objective analyze the use and acceptance of blogs as pedagogical tool in
teaching Physical Chemistry, in the light of learning significantly. The research was conducted with high
school students enrolled in public school of the network. Students were divided into groups, with one
group only had Chemistry classes in which the teacher used traditional methods, while the other group had
access to a blog created especially for the development of this work. The results showed that the
implementation of lessons differentiated using blog arouses curiosity and can facilitate the search for
knowledge. However, the professional education must be prepared to choose the educational method
according to the social and economic possibilities of the space where their work develops.

Keywords: Teaching Chemistry, traditional teaching method, the Information Technology and
Communication (ICT).

INTRODUÇÃO

A Química é uma ciência que apresenta conceitos abstratos, e apenas o uso do ensino tradicional se torna
inadequado, principalmente quando os conceitos são apresentados através de uma metodologia
unicamente verbal ou textual, apresentando frequentemente falhas no processo de ensinoaprendizagem.
Isso decorre ainda do fato do Ensino de Química ser voltado, muitas vezes, para a memorização de
definições e a utilização mecânica de expressões matemáticas, sem nenhuma compreensão de seu
significado no estudo dessa disciplina. Para Krasilchik (2004), a maneira unidirecional como é lecionada
uma aula tradicional, além de em sua maioria, serem dissociadas do cotidiano dos alunos, causa o
desinteresse desses estudantes pelo conteúdo e consequentemente um baixo rendimento escolar,
tornando o ensino ineficiente.

Diante disso, evidenciase a necessidade de mudanças na forma de abordar os conteúdos químicos,
primando pela construção do conhecimento, levando o educando a compreender que o ensino dessa
disciplina contribui de maneira eficaz para o pleno exercício da cidadania. Isso ocorre quando o aluno é
capaz de relacionar os conceitos científicos entre si e as suas consequências socioeconômicas, culturais,
ambientais e tecnológicas.

É também comum em todas as salas de aula encontrar alunos que apresentam diversidade na capacidade
de aprendizagem, onde com a ajuda do professor se apropriam dos conteúdos, associando os mesmos ao
cotidiano. Essa aprendizagem é significativa, quando a nova informação “ancorase” em conhecimentos
especificamente relevantes (subsunçores) preexistentes na estrutura cognitiva desses alunos. Ou seja,
novas ideias, conceitos, proposições podem ser aprendidos significativamente (e retidos) na medida em
que outras ideias, conceitos, proposições relevantes e inclusivos estejam adequadamente claros e
disponíveis na estrutura cognitiva do indivíduo e funcione, dessa forma, como ponto de ancoragem para os
primeiros (MOREIRA, 1999). No entanto, existem alunos que tem dificuldade de compreender o conteúdo
que lhe é apresentado.

Para as escolas, esse problema vem sendo compartilhado em diversas instâncias chegando a envolver
desde as práticas em sala de aula, alunos, professores, gestores e até familiares que muitas vezes não
sabem como proceder diante de situações com adolescentes desestimulados e com elevado déficit de
aprendizagem. A prática da “recuperação”, na maioria dos casos, não passa de uma prática que não
recupera conteúdo, quando muito, apenas a nota.

A escola para efetivar seu objetivo educacional, deve optar por adotar metodologias de ensino variadas e
modernas, adequadas aos diferentes níveis de ensino, que contemplem o desenvolvimento dos conteúdos
conceituais, atitudinais e procedimentais. Desta forma, durante as aulas, os educandos, orientados por
seus professores, serão levados a aumentar a capacidade de observação na perspectiva de compreender e
analisar os conceitos do contexto em que vivem. A escola comprometida com a educação deve realizar
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atividades que desenvolvem conceitos de química reafirmando o compromisso com a aprendizagem.

Concordamos com Balbinot (2005) quando enfatiza que a escola deve ser mais ousada, inovadora e
prazerosa, para que o aluno construa seus saberes, com alegria e prazer, possibilitando a criatividade e o
pensar criticamente. As aulas devem transpor os limites do ensino tradicional, das aulas condutivistas e
livrescas e permitir aos alunos vivenciar os conteúdos além das salas de aula.

Considerando que a aprendizagem dos alunos é um dos desafios a ser enfrentado por professores no
ensino médio, resolveuse investigar, nesse trabalho, o que poderia ser implementado para melhorar a
qualidade dessa aprendizagem. Observouse que a dificuldade de aprendizagem perpassa várias áreas das
ciências naturais, apontando sempre para dificuldades que envolvem diversos alunos nas ciências exatas e
mais especificamente em FísicoQuímica, devido à dificuldade na percepção de muitos conceitos ligados
não somente a Química, como também a Física e a Matemática.

Diante do exposto, veio as seguintes reflexões:

a. Como revolucionar a forma como o ensino é ministrado
b. Como tornar as aulas de FísicoQuímica mais atrativas, quando o quadro e o giz já não são

suficientes para proporcionar aprendizagem

c)Como o conceito de aprendizagem significativa pode ser aplicado ao ensino de FísicoQuímica

d)O que é aprender FísicoQuímica de maneira significativa

Propõese como hipótese que para melhoria do ensino de FísicoQuímica fazse necessário o uso de
metodologias/ferramentas que privilegiem a utilização de dados da realidade cotidiana, com o uso de
linguagem simples e acessível que desperte no aluno um caráter investigativo, fazendo com que eles,
trabalhando em equipes, se tornem agentes no processo de aprendizagem.

Sabese que, fora da escola, professores e alunos, estão permanentemente em contato com tecnologias
cada vez mais avançadas. Eles vivem e atuam nesta realidade como cidadãos participativos, mas não
conseguem introduzilas no contexto educacional. Entretanto, vários estudos apontam como uma das
possíveis soluções para o déficit de aprendizagem o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação
(TIC), as quais se tornaram cada vez mais comum na vida das pessoas, sendo evidente o fascínio que
exercem frente os adolescentes, o uso de computadores, internet, games, etc. Devemos aproveitar estes
instrumentos para reconquistar a atenção e interesse dos alunos para a escola, tornandoa mais dinâmica
e motivadora. Estimase que grande parte dos alunos do ensino secundário tem computador em suas
casas, sendo jogar aquilo que mais gostam de fazer. Assim, tal como refere PAIVA (2005), convém não
“lutarmos” contra o computador apesar de muitas vezes a utilização do computador pelos alunos poder
não ser a mais correta. Podemos “aliarmonos” a ele, desenvolvendo estratégias pedagógicas criativas e
bem fundamentadas. Por outro lado, o ambiente virtual auxilia o ensino, pois prioriza as pesquisas e
facilita a realização de projetos em todas as séries do Ensino Médio.

Reconhecendo o valor e a importância das tecnologias de informação e comunicação (TIC`s) nas aulas de
Química, o presente trabalho teve como objetivo analisar o uso e aceitação de blogs como ferramenta
pedagógica no ensino de FísicoQuímica, à luz da aprendizagem significativa.

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) no Ensino de Química

A sociedade é continuamente modificada à medida que vão sendo desenvolvidas novas tecnologias. As
mudanças que ocorriam na sociedade, em epócas passadas, demoravam a chegar até nós e, devido às
limitações dos meios de comunicação, as informações transmitidas pelos professores em sala de aula
permaneciam atuais e eles eram considerados os detentores do conhecimento. Hoje, essa realidade
mudou. Com o uso cada vez maior da Internet e da tecnologia da comunicação mediada por computador,
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as informações, que antes demoravam a ser repassadas, nos dias atuais nos chegam de forma rápida e
dinâmica. Não apenas as informações podem ser acessadas pelos jovens, como eles têm a sua disposição
um elevado leque de possibilidades, como fóruns, batepapos, arquivos com imagens e sons, etc., que
proporcionam muito mais prazer e entretenimento, de modo a sobrepujarem os tradicionais recursos
escolares.

Assim, as tecnologias de informação e comunicação (TIC) assumem papel relevante na vida societária,
merecedor de investigação, a fim de se perceber sua influência e incorporação nos processos pedagógicos.
Este desenvolvimento tecnológico tem modificado profundamente o cotidiano das pessoas, e a escola não
pode ficar alheia a essa realidade, ela precisa se adaptar e ensinar ao aluno como conviver com essas
novas tecnologias (TIC`s), para que ele possa atuar como cidadão participante dentro e fora do contexto
educacional.

Para Moram (2009) o uso das TIC’s na educação pode proporcionar processos de comunicação mais
participativos, tornando a relação professoraluno mais aberta e interativa.

De acordo com Almeida (2003) em seu trabalho sobre os recursos digitais no ensino de Química, dentre as
potencialidades reais que as TIC’s oferecem para o ensino, podem ser destacadas: permitir que o
aprendizado do aluno seja ativo; promover o desenvolvimento cognitivo e intelectual; possibilitar ao
professor ser um mediador entre os alunos e a informação; aumentar a motivação de alunos e
professores; proporcionar a interdisciplinaridade e enriquecer as aulas com a diversificação das
metodologias de ensino.

Dentre as possibilidades pedagógicas envolvendo as TIC’s podese citar a criação de blogs, espaço da rede
mundial de computadores no qual seus usuários podem expor ideias e compartilhar experiências. A
interatividade proporcionada pela internet e o grande volume de informações pode levála a um patamar
importante na construção do conhecimento dentro dos processos educacionais.

Segundo Murano (2011, p. 32),

A palavra “blog”, redução de web log, foi criada em 1997 para designar sites cuja
estrutura dinâmica e interface amigável facilitam a publicação imediata de textos,
imagens e sons, sem a mediação de webmasters ou especialistas em tecnologia.
Sua estrutura favorece a ordem cronológica, cabendo ao post mais recente o
lugar de destaque no topo da lista. Atualmente há milhões de blogs em atividade
na internet e sobre os mais variados temas. Temse atribuído um papel
importante aos chamados “blogueiros” na mídia de hoje, veiculando informações
exclusivas e conteúdos que dificilmente seriam publicados em veículos de
expressão, seja por razões ideológicas ou por serem de interesse muito
específico.

O que distingue o blog de um site convencional é a facilidade com que se podem fazer registros para a sua
atualização, o que o torna muito mais dinâmico e mais simples do que os sites, pois sua manutenção é
apoiada pela organização automática das mensagens pelo sistema, que permite a inserção de novos textos
sem a dificuldade de atualização de um site tradicional (BARRO, FERREIRA, QUEIROZ, 2008).

Segundo os pesquisadores Browntein e Klein (2006) é importante determinar o propósito do blog. Há
duas modalidades de blogs – Aprendizado e Interação – A cada um dos conceitos encontramse vinculados
temas subordinados. Portanto, os temas designados “Argumento”, “Comentários”, “Pesquisas” e “Escrita”
estão relacionados à modalidade de blogs de Aprendizado e os temas “Comunicação”, “Discussão”, “Pares”
e “Comunidade” estão relacionados à modalidade de blogs de Interação.

O uso de blogs no ensino tem sido alvo de interesse de muitos estudiosos que advogam em favor das suas
potencialidades educativas, entretanto a sua utilização como meio de promover debates e discussões,
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resultando em uma aprendizagem mais efetiva, ainda é pequena. Para os pesquisadores Barro e Queiroz
(2010) ao realizarem um trabalho sobre blogs no Ensino de Química, onde avaliaram doze trabalhos
apresentados em eventos científicos no período de 2006 a 2009, foi possível chegar as seguintes
conclusões:

Os blogs têm sido utilizados no Ensino de Química principalmente com o objetivo
de servirem como repositórios de informação e de promoverem a construção do
conhecimento, enquanto que em outras áreas de ensino, os blogs têm sido
utilizados tendo em vista uma gama maior de objetivos, dentre as quais
destacase o objetivo de promover as aprendizagens reflexiva, colaborativa e
cooperativa, a exploração didática e pedagógica dessa ferramenta na formação de
professores e a prática reflexiva dos mesmos.

Portanto, essa ferramenta virtual pode ser essencial na construção do conhecimento de FísicoQuímica,
pois desenvolve habilidades como a leitura e a escrita, que são importantes na hora da compreensão dos
conteúdos e resolução de exercícios dessa disciplina, proporcionando uma aprendizagem significativa, em
contraposição a aprendizagem mecânica.

Aprendizagem Significativa e Ações em Sala de Aula

A teoria da aprendizagem significativa do psicólogo norteamericano David Ausubel, cujas formulações
iniciais são dos anos 60, é uma abordagem cognitivista da construção do conhecimento.

A aprendizagem é significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às estruturas de
conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com seu conhecimento prévio.
Ao contrário, ela se torna mecânica ou repetitiva, uma vez que se produziu menos essa incorporação e
atribuição de significado, e o novo conteúdo passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de
associações arbitrárias na estrutura cognitiva. (PELIZZARI et al, 2002).

Para que haja uma aprendizagem significativa, segundo Ausubel (apud Moreira, 2006) é necessária que as
novas metodologias utilizadas proporcionem ao aluno o poder de relacionar a nova informação com os
conhecimentos prévios trazidos na sua estrutura cognitiva.

De acordo com Ausubel (1978, p.41),

A essência do processo de aprendizagem significativa é que ideias simbolicamente
expressa sejam relacionadas, de maneira substantiva (nãoliteral) e
nãoarbitrária, ao que o aprendiz já sabe, ou seja, a algum aspecto de sua
estrutura cognitiva especificamente relevante (i.e., um subsunçor) que pode ser,
por exemplo, uma imagem, um símbolo, um conceito ou uma proposição já
significativos.

Para Ausubel (1978 apud Moreira, 1999, p. 13)

À aprendizagem significativa contrapõese a aprendizagem mecânica (ou
automática), definindo a segunda como sendo aquela em que novas informações
são apreendidas praticamente sem interagir com conceitos relevantes existentes
na estrutura cognitiva, sem se ligar a conceitos subsunçores específicos. Isto é a
nova informação é armazenada de maneira arbitrária e literal, não interagindo
com aquela já existente na estrutura cognitiva e pouco ou nada contribuindo para
sua elaboração e diferenciação.
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Assim, se a pessoa decora as fórmulas, as leis, os conceitos, mas esquece&8208;os após a avaliação,
houve uma aprendizagem mecânica e não significativa, pois o novo conteúdo passa a ser armazenado
isoladamente ou por meio de associações arbitrárias na estrutura cognitiva. Para haver uma aprendizagem
significativa, Ausubel detalha que são necessárias duas coisas primordiais: a primeira é que o aluno deve
ter a vontade e a disponibilidade de aprender, e a segunda, é que o conteúdo a ser ministrado ao aluno
tem que ser potencialmente significativo (PELIZZARI et al, 2002). Devese salientar que isso muda de
pessoa para pessoa, pois um conteúdo pode ser significativo para um aluno, mas não ser necessariamente
significativo para o outro. A aprendizagem significativa pode ser obtida tanto por meio da descoberta,
como por meio da repetição. E de acordo com Ausubel, o conhecimento que é obtido de maneira
significativa é retido e lembrado por mais tempo, aumentando a capacidade de aprender novos conteúdos
de maneira mais fácil, como também, facilitando a reaprendizagem, se a informação original for
esquecida.

A ideia parece muito simples. Se a pretensão do educador é ensinar significativamente, basta que este
avalie o que o aluno já sabe e então ensine de acordo com esses conhecimentos.

Para Santos e Schnelzler (2010), considerando que o objetivo geral para a educação básica é o preparo
para o exercício da cidadania, tornase fundamental a contextualização do ensino, de modo que ele tenha
algum significado para o estudante, pois assim ele se sentirá comprometido e envolvido com o processo
educativo, desenvolvendo a capacidade de participação.

Haydt (1995) ensina que a aprendizagem será mais eficiente, isto é, mais significativa e duradoura, se o
aluno puder construir o objeto do ensino por meio de sua atividade mental e se o ensino partir das
experiências, vivências e conhecimentos anteriores dos alunos. Assim, algumas normas didáticas podem
nortear o trabalho docente. São elas:

a) Incentivar a participação dos alunos, criando condições para que eles se mantenham

numa atitude reflexiva;

b) Aproveitar as experiências anteriores dos alunos, para que eles possam associar os novos conteúdos
assimilados às suas vivencias significativas;

c) Adequar o conteúdo e a linguagem ao nível de desenvolvimento cognitivo da classe;

d) Oferecer ao aluno oportunidade de transferir e aplicar o conhecimento aprendido a casos concretos e
particulares, nas mais variadas situações;

e) Verificar constantemente, por intermédio da avaliação contínua, se o aluno assimilou e compreendeu o
conteúdo desenvolvido.

Apesar de a ideia parecer muito simples, as suas implicações são complexas. Primeiro, para ensinar
significativamente, é necessário conhecer o que o aluno já sabe, embora o saber pertença à estrutura
cognitiva do sujeito e seja de natureza idiossincrática. Isso significa que não é um processo simples avaliar
o que o sujeito sabe para em seguida agir de acordo. No entanto, é possível encontrar vestígios dos
conhecimentos existentes na estrutura cognitiva do aprendiz. O enfrentamento de problemas pode ser um
momento em que o professor pode encontrar tais vestígios, pois para enfrentar os problemas, não basta
ao aprendiz ter memorizado os conceitos, as informações. É necessário transformar o conhecimento
original em ações e expressálo em forma de linguagens oral ou escrita. Situações que permitem ao
educador ter indícios daquilo que o aluno já sabe são aquelas que exigem transformações do
conhecimento aprendido. Essas situações podem ser criadas a partir de um problema real ou até de uma
questão de prova escrita a qual não pode ser do tipo que exige uma resposta direta e memorizável, mas
sim uma situação nova que exija transformação do conhecimento original (GUIMARÃES, 2009).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho tratouse de uma pesquisa de natureza descritiva/bibliográfica/campo/estudo de caso.

A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2012, com 130 alunos da 2ª série do ensino médio de uma escola
da rede pública estadual da cidade de Maracanaú (CE), em três turmas denominadas A, B e C. Nas turmas
A e B foram trabalhadas usando a ferramenta blog e a turma C que teve aulas de Química seguindo o
método tradicional de ensino, ou seja, sem a utilização de qualquer outro recurso que não fosse o livro
didático. O estudo constou de cinco etapas:

a)Diagnostico sobre o Ensino de Química desenvolvido na escola selecionada;

b)Aplicação de um questionário para investigar o nível de conhecimento de FísicoQuímica dos
estudantes a ser pesquisados;

c)Aplicação de um questionário para avaliar os conhecimentos prévios sobre as ferramentas de
internet, particularmente de blogs;

d) Criação e utilização do blog por parte dos alunos e da professora;

e)Aplicação de instrumentos de avaliação para verificar o nível de aprendizagem do conteúdo
estudado e aceitação do blog como ferramenta pedagógica.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Analisaramse os dados obtidos através de questionários aplicados, antes da utilização de blogs, para
avaliação do perfil dos estudantes investigados com relação aos itens:

a. O uso do computador e da internet;
b. Como é visto o Ensino de Química pelos educandos;
c. Os conhecimentos prévios dos estudantes acerca do tema Soluções.

Após a utilização do blog, realizaramse novamente novas avaliações com vistas a:

a. O uso e aceitação de blogs no Ensino de Química;
b. A aprendizagem do conteúdo Soluções após o uso da técnica pedagógica blog.

Após análise dos resultados, constatase que o computador já faz parte do cotidiano do aluno (como era
esperado), o qual é utilizado para fins educacionais por 52% dos alunos. Esse dado revela que o
computador pode funcionar como uma forte ferramenta para promover a aprendizagem, uma vez que os
estudantes já estão familiarizados com o seu uso para auxiliar nas atividades escolares.

Assim, a introdução do computador em sala de aula pode significar uma importante ferramenta para o
desenvolvimento cognitivo do aluno. Para Vrankar (1996 apud Medeiros e Medeiros, 2002) mesmo
existindo dúvidas sobre as vantagens do uso do computador, o seu proveito no campo educacional do
pensamento lógico seria inquestionável. Parte dessa vantagem em utilizar o computador no ensino de
Química está na capacidade de alguns alunos em não possuírem um nível de abstração mais elaborado.
Ferramentas gráficas, planilhas, animações, simulações e o acesso à rede mundial de computadores são
exemplos de ferramentas que o computador pode oferecer para que professor possa fazer uso com vistas
a melhorar a aprendizagem.

Constitui um fator importante também o fato de um número crescente de alunos
disporem de computadores e de ligações internet nas suas casas, podendo gerar
um tipo de rede, flexibilizar usos fora de horário da escola, estimular trabalhos
extraescolares que aproveitem estas disponibilidades, além de criar, fato de
crescente importância, uma rede de relações entre a escola e a comunidade
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(DOWBOR, 2001, p. 50).

Foi criado um blog para o desenvolvimento das atividades dessa pesquisa, cujo título é “Solução
FísicoQuímica”, podendo ser acessado no endereço eletrônico:
http://solucoesfisicoquimica.blogspot.com.br/.

Após a apresentação do blog pela professora orientadora para as turmas pesquisadas no ambiente virtual,
momento em que puderam conhecer a implementação dessa ferramenta nas aulas de FísicoQuímica, o
cronograma de atividades e elucidação de todas as dúvidas, seguiuse a postagem da primeira pergunta a
ser respondida:

• Por que as pipocas estouram

Após as postagens dos alunos para a 1ª pergunta, foram lançadas mais duas novas perguntas:

• Você sabe por que a Coca-Cola é um ótimo desentupidor de pia
• Você sabe qual é o combustível de um ônibus espacial

Em seguida, foram postadas três aulas no blog sobre o tema Soluções (FísicoQuímica), abordando esse
conteúdo de forma contextualizada, procurando incentivar os educandos a fazer interações com o
professor e com os colegas, através das sessões virtuais e assim, alcançar a construção do conhecimento
no tema pesquisado. Após a leitura, o tema proposto foi discutido também em sala de aula. Ao término
das atividades, os alunos foram submetidos a uma avaliação para quantificar a aprendizagem na
disciplina.

Dos dados do questionário sobre “O uso de blogs no Ensino de Química”, constatase que 71% dos alunos
pesquisados acham importante usar o blog como ferramenta auxiliar do professor nas aulas de Química,
5% afirmaram que não entenderam e 14% afirmaram que às vezes.

Com relação ao uso do blog como ferramenta motivacional, concluise que 36% dos alunos pesquisados
acham que o uso de blog torna as aulas de Química mais motivadora, 24% acham que não há motivação e
40% acham que às vezes ocorre motivação, dependendo do assunto trabalhado em sala.

Apenas 22% dos alunos pesquisados tiveram dificuldades em usar o blog sobre Química, pois
desconheciam essa ferramenta e suas funcionalidades, ou seja, não conseguiram entender e fazer uso
adequado dessa metodologia. Entretanto, uma grande parcela dos alunos, 64% do total questionados se
mostrou bastante a vontade em utilizar o blog, o que demonstra a aceitação do aluno com relação à
inserção de elementos computacionais para auxiliar no ensino.

Outro parâmetro de extrema importância para avaliação do sucesso da metodologia aplicada diz respeito à
visão do aluno com relação ao entendimento do conteúdo estudado quando se faz uso da ferramenta blog.
Quando questionados com relação a isso, os resultados encontrados não são coerentes com os dados
apresentados anteriormente, uma vez que 50% dos alunos pesquisados afirmaram que entenderam o
conteúdo estudado de forma fácil e agradável usando o blog, 25% disseram que não entenderam e 25%
afirmaram que às vezes. Por outro lado, ao serem indagados se eles haviam solicitado o auxílio do
professor para aplicar a prática virtual (blog) e também entender o conteúdo, somente 60% responderam
positivamente.

Ao se avaliar o nível de conhecimento dos estudantes com relação ao conteúdo de FísicoQuímica
estudado, após a aplicação da técnica pedagógica utilizada na pesquisa, verificouse que nas questões que
demandavam menor aprofundamento, aproximadamente 70% dos alunos acertaram. Para a turma na qual
foi usada a metodologia tradicional, apenas 35% dos alunos acertaram tais questões, indicando que os
educandos que usaram o blog conseguem elaborar estratégias para equacionar e resolver tais questões
com mais habilidade. Entretanto, nas questões que envolvem uma maior complexidade, os dados indicam
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que os alunos envolvidos na pesquisa sofreram uma queda no rendimento da aprendizagem, ficando todas
as turmas com % de acerto abaixo de 50%, evidenciando suas dificuldades em reconhecer e interpretar
algumas das situaçãoproblema.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As TIC`s podem gerar um Ensino de Química mais dinâmico e mais próximo das transformações que a
sociedade tem vivenciado, contribuindo para valorizar e desenvolver a aprendizagem autônoma, o debate,
a discussão, o pensamento crítico e a construção do conhecimento.

A utilização do blog mostrase positiva, pois é uma atividade prazerosa para a maioria dos alunos,
instigandoos a curiosidade sobre temas relacionados à Química. O grande volume de informações que o
aluno tem acesso com a Internet, torna esse ambiente fascinante e pode funcionar como um estímulo para
a busca de novas informações. Inovar nas metodologias de ensino é importante pra criar um clima de
conforto, chamar a atenção do aluno, mas quando esse método se torna demasiado o aluno tem a
impressão que o professor está “matando” aula.

Podemos constatar que as TIC’s não se tratam de uma solução para toda e qualquer necessidade
educacional, uma vez que trazem uma série de possibilidades, mas também apresentam limitações.
Dentre os pontos negativos da utilização da ferramenta blog está o fato de que muitos alunos ainda
apresentam dificuldades de acesso à Internet e também não possuem habilidades suficientes para utilizar
as ferramentas disponíveis no blog. A capacitação do professor e a carga excedente de trabalho também
podem ser citadas como fatores limitantes para a utilização das TIC’s no ensino.

Com o intuito de promover um ensino e uma aprendizagem significativa em Química, o profissional em
educação deve estar preparado para enfrentar diferentes fatores que podem influenciar no resultado final
desse processo e escolher o método de acordo com as possibilidades sociais e econômicas do espaço onde
desenvolve seu trabalho.
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