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Resumo   

O  avanço  exponencial  da  tecnologia  nos  últimos  séculos  vem  fazendo  com  que  o  nosso                

modo  de  vida  mude  cada  vez  mais  rápido,  e  para  que  a  educação  possa  acompanhar  o  progresso,  é                    

necessário  que  se  façam  constantes  atualizações  no  fazer  pedagógico.  Uma  destas  é  a  adoção  de                 

tecnologias  da  comunicação,  como  o  vídeo,  para  que  o  ensino  possa  se  tornar  atrativo  e                 

contextualizado.  Buscando  despertar  o  interesse  dos  estudantes,  foi  produzida  uma  sequência             

didática,  juntamente  com  um  vídeo,  em  que  este  atua  um  recurso  mediador  da  aprendizagem.  Os                 

conceitos  e  conteúdos  ministrados  na  sequência  didática  são  trabalhados  à  medida  que  se  mostram                

necessários  para  que  sejam  explicados  os  fenômenos,  que  utilizam  o  limão,  apresentados  pelo               

vídeo.  As  diversas  utilidades  do  limão  apresentam  potencial  contextualizador  de  diversos  conceitos              

de  química,  portanto,  neste  trabalho  é  analisada  a  viabilidade  do  uso  de  vídeo  como  recurso                 

didático,  cujo  tema  é  a  química  do  limão,  e  como  a  educação  a  distância,  provocada  pela  pandemia                   

de   2020   a   alterou.   

Palavras-chave:    vídeo   no   ensino   de   ciências;   química   do   limão;   contextualização   
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Abstract   

The  exponential  advancement  of  technology  in  the  last  centuries  has  been  causing  a  quick                

change  in  our  way  of  life,  and  for  education  to  keep  up  with  progress,  it  is  necessary  to  make                     

constant  updates  in  the  pedagogical  practice.  One  of  these  is  the  adoption  of  communication                

technologies,  such  as  the  use  of  videos,  so  that  learning  can  become  more  attractive  and                 

contextualized.  Seeking  to  arouse  interest  of  students,  a  didactic  sequence  was  produced,  together               

with  a  video,  in  which  this  mediates  the  learning  process.  The  concepts  and  contents  taught  in  the                   

didactic  sequence  are  worked  on  as  they  are  necessary  to  explain  the  phenomena,  which  use  lemon,                  

presented  by  the  video.  The  various  uses  of  lemon  have  the  potential  to  contextualize  several                 

concepts  of  chemistry,  therefore,  this  work  analyzes  the  feasibility  of  using  video  as  a  teaching                 

resource,  whose  theme  is  the  chemistry  of  lemon,  and  how  the  remote  education,  caused  by  the                  

2020   pandemic   changed   it .   

Keywords:    video   in   science   education;   lemon   chemistry;   contextualization   
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1. Introdução   

O  vídeo  como  recurso  didático  sempre  permeou  minha  trajetória  escolar  e  acadêmica,              

tornando  os  assuntos  abordados  mais  atrativos  e  o  aprender  mais  prazeroso.  Até  mesmo  fora                

destes  ambientes,  vídeos  educativos  e  de  divulgação  científica  sempre  me  estimularam  a  continuar               

aprendendo.     

A  Química  possui  grande  potencial  como  instrumento  da  formação  humana,  ampliando  os              

horizontes  culturais  e  a  autonomia  no  exercício  da  cidadania.  Assim,  o  conhecimento  químico,               

apresentado  como  ciência,  com  seus  conceitos,  métodos  e  linguagens  próprios,  e  como  construção               

histórica,  relacionada  ao  desenvolvimento  tecnológico  e  aos  muitos  aspectos  da  vida  em  sociedade               

é  um  dos  meios  de  enxergar  e  interpretar  o  mundo,  além  de  permitir  a  intervenção  na  realidade                   

(LEITE   2015).   

A  sociedade  vem  se  transformando  cada  vez  mais  rápido  e  isso  se  dá  pelo  avanço                 

exponencial  da  tecnologia,  o  que  traz,  como  consequência,  uma  demanda  constante  de  atualizações               

no  fazer  pedagógico.  Toda  a  educação  se  altera  com  base  em  sua  época  e  pela  estrutura  da                   

sociedade   em   que   está   inserida.     

Foi  desta  forma  que,  nas  décadas  de  1920  e  1930  o  cinema  começou  a  ser  introduzido  nas                   

escolas  na  forma  de  cinema  educativo  (CATELLI  2005).  Contudo,  uma  outra  análise  do  tema                

afirma  que  a  inserção  de  recursos  audiovisuais  no  campo  da  educação  tem  seu  marco  nos  Estados                  

Unidos,  durante  a  década  de  1940,  cujo  objetivo  era  capacitar  os  militares  (ALTOÉ,  2005).                

Independente  do  marco  referencial  para  o  início  do  uso  desta  ferramenta  no  ensino,  o  importante                 

para  esta  pesquisa  é  reparar  que,  apesar  de  ter  seu  uso  no  espaço  escolar  desde  o  início  do  século                     

XX,   até   hoje   nota-se   que   alguns   docentes   se   sentem   reticentes   com   o   seu   uso.   

O  uso  de  tecnologias  é  intrínseco  aos  seres  humanos,  e  o  dever  da  escola,  como  instituição                  

sociopolítica,  é  viabilizar  o  encontro  dos  estudantes  com  as  Tecnologias  da  Informação  e               

Comunicação  (TIC).  No  entanto,  por  mais  que  se  beneficiem  com  um  possível  progresso,  as                

instituições  tendem  a  criar  resistência  ao  novo,  como  a  utilização  de  tecnologias  cotidianas,  filmes,                

computadores  e  smartphones.  Foi  preciso  mais  de  7  décadas  para  que  houvesse  um  aumento  no                 

uso   de   filmes   no   processo   de   aprendizagem   (LEAL   2017).   

Como  dito  por  Moran  (1995),  o  vídeo  não  modifica  substancialmente  a  relação              

pedagógica,  mas  ajuda  um  bom  professor  a  cativar  seus  alunos.  Além  de  aproximar  a  sala  de  aula                   

do   cotidiano   e   de   linguagens   de   aprendizagem,   introduz   novas   questões   no   processo   educacional.     

Assim,  o  uso  do  vídeo  no  fazer  pedagógico,  deve  ser  feito  de  maneira  adequada,  e  para                  

isso,  uma  das  proposições  de  Moran  é  que  o  vídeo  seja  utilizado  como  sensibilização,  como  uma                  
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maneira  de  introdução  e  motivação  de  novos  assuntos,  ou  conteúdos  de  ensino,  quando  mostra  um                 

tema   de   forma   orientada   ou   permitindo   diferentes   abordagens   acerca   do   mesmo.   

Nesta  perspectiva,  os  PCN+  Química  (Orientações  Educacionais  Complementares  aos           

Parâmetros  Curriculares  Nacionais)  orientam  a  diversificação  dos  recursos  educacionais  como  o             

uso  de  livros,  atividades  de  campo,  experimentos,  e  o  das  TICs,  como:  tv,  vídeo,  áudios,  internet,                  

celulares   entre   outros. 1   

  Desta  forma,  acredito  que  o  vídeo  é  uma  excelente  forma  de  abordar  um  tema  gerador,  que                  

sensibilize   o   aluno   e   o   permita   a   ter   uma   visão   contextualizada   do   conteúdo   abordado.   

Assim   sendo,   compartilho   da   visão   do   educador   Paulo   Freire   de   que     
A  questão  fundamental,  neste  caso,  está  em  que,  faltando  aos  homens  uma              
compreensão  crítica  da  totalidade  em  que  estão  captando-a  em  pedaços  nos  quais              
não  reconhecem  a  interação  constituinte  da  mesma  totalidade,  não  podem            
conhecê-la.  E  não  o  podem  porque,  para  conhecê-la,  seria  necessário  partir  do  ponto               
inverso.  Isto  é,  lhes  seria  indispensável  ter  antes  a  visão  totalizada  do  contexto  para,                
em  seguida,  separarem  ou  isolarem  os  elementos  ou  as  parcialidades  do  contexto,              
através  de  cuja  cisão  voltariam  com  mais  claridade  à  totalidade  analisada.  (FREIRE,              
1970,   p.   54)   

Portanto,  acredito  que  a  sensibilização  dos  estudantes  com  um  assunto  corriqueiro,  onde  os               

conteúdos  formais  estão  presentes,  os  permite  possuir  uma  visão  totalizada  do  contexto.  Assim               

sendo,   o   tema   do   vídeo   que   será   utilizado   neste   trabalho   é   o   limão   no   cotidiano.   

Acredito  ainda  que  a  Abordagem  Histórico-Cultural  de  Vygotsky  possa  contribuir  para  que              

o  processo  de  Ensino  e  Aprendizagem  seja  mais  efetivo  na  formação  de  cidadãos.  A  utilização  de                  

signos  possui  papel  importante  no  processo  de  aprendizagem,  como  dito  por  Oliveira  acerca  de                

experimentos   realizados   por   Vygotsky   e   seus   colaboradores     
“A  introdução  dessas  marcas  modificou  radicalmente  o  desempenho  das  crianças.            
[...]  As  crianças  passaram  a  focalizar  sua  atenção  nas  marcas,  e  a  selecionar  a  tecla                 
apropriada  a  partir  da  relação  estabelecida  entre  a  figura  mostrada  e  o  signo  que  a                 
representava.  A  relação,  antes  direta,  entre  a  percepção  da  figura  e  a  escolha  da  tecla,                 
passou  a  ser  mediada  pelas  marcas  que  representavam  as  várias  figuras.”             
(OLIVEIRA,   1997,   p.   31)   

Mas  será  que  a  utilização  de  um  vídeo,  numa  aula,  cujo  tema  é  “a  química  do  limão”  pode                    

ser  um  mediador  no  processo  de  aprendizagem?  Mais  à  frente,  neste  trabalho,  será  feita  uma  análise                  

sobre  tal  possibilidade,  e  para  isso  serão  apresentados  os  conceitos  de  Vygotsky,  a  história  do  limão                  

e   os   conteúdos   que   serão   abordados   na   aula.   

  

  

  

1   Atualmente  temos  em  vigor  a  BNCC  (Base  Nacional  Comum  Curricular),  que  orienta  os  parâmetros  educacionais                  
no  Brasil.  Apesar  de  os  PCN+  não  estarem  mais  em  vigência,  estes  ainda  são  amplamente  utilizados  como                   
referência   para   os   professores.   
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1.1.   A   história   do   limão   

A  seguir  será  relatada,  de  forma  linear  e  resumida,  a  história  do  limão.  Com  o  limão                  

presente  no  cotidiano  do  ser  humano  há  milênios,  como  veremos  a  seguir,  é  possível  reafirmar  sua                  

importância  em  nosso  dia  a  dia,  reforçar  o  limão  como  um  signo  para  a  química  do  cotidiano,  além                    

de  trazer  prováveis  abordagens  interdisciplinares  (SECRETARIA  DE  AGRICULTURA,          

IRRIGAÇÃO   E   REFORMA   AGRÁRIA   DA   BAHIA,   2011).   

De  nome  científico  Citrus  x  latifolia  ou  Citrus  x  aurantifolia,  apresenta  várias  espécies,  uma                

delas,   o   limão   siciliano,   que   é   o   mais   antigo   do   mundo.   

A  origem  do  limão  siciliano  apresenta  algumas  incertezas  devido  suas  semelhanças  com              

outra  fruta,  a  cidra.  Desta  forma,  documentos  encontrados  ao  longo  da  história  da  humanidade                

apresentam   algumas   descrições   ambíguas   sobre   a   história   do   limão.   

Levando  em  consideração  esta  ambiguidade,  é  provável  que  o  limão  tenha  origem  no               

sudeste  da  Ásia ,  de  regiões  compreendidas  entre  a  Índia  e  o  sudeste  do  Himalaia.  Da  mesma  forma,                   

também  e xistem  diferentes  versões  sobre  como  o  limão  tornou-se  conhecido  na  Europa.  Alguns               

afirmam  que  ele  foi  introduzido  com  as  primeiras  navegações  dos  romanos  em  direção  às  Índias                 

orientais.  Outros  dizem  que  foi  levado  pelos  muçulmanos  entre  os  séculos  VII  e  IX,  período  em  que                   

ocuparam  grande  parte  do  continente  europeu.  A  partir  daí  a  difusão  do  limão  foi  muito  rápida.  No                   

entanto,  existem  relatos  de  que  os  romanos  já  conheciam  o  limão,  usando-o  como  medicamento,                

mesmo   antes   de   o   fruto   ser   trazido   pelos   árabes   (DRUGS.COM   HERBAL   DATABASE,   s.d.).   

As  primeiras  descrições  claras  do  uso  do  limão  para  fins  terapêuticos  referem-se  às  obras                

de   Teofrasto,   considerado   o   fundador   da   fitoterapia   e   aluno   de   Aristóteles.   

Diz-se  que  Nero,  o  imperador  romano  nascido  em  Dezembro  de  37  depois  de  cristo,  era                 

um  consumidor  regular  desta  fruta,  pois  assim  tentava  se  prevenir  de  um  possível  envenenamento.  Já                 

os  gregos  utilizavam  o  cultivo  de  limoeiros  ou  de  cidreiras  perto  de  oliveiras  para  preservá-las  de                  

ataques   de   parasitas,   além   de   proteger   as   roupas   das   traças.   

O  limão  também  foi  muito  utilizado  no  Mediterrâneo  de  maneira  ornamental  em  jardins               

i slâmicos.  Conhecido  na  China,  Índia  e  civilizações  Mesopotâmicas  por  suas  propriedades             

antissépticas,  antirreumáticas  e  refrescant es.  Era  c onsiderado  sagrado  em  países  muçulmanos  que  o              

utilizavam  como  antídoto  contra  venenos,  amenizador  de  efeitos  disentéricos  e  hemorrágicos  e  até               

mesmo   para   afastar   o   demônio   de   suas   casas   ( INTERNET   ARCHIVE   WAYBACK   MACHINE     s,d)   

Desta  forma,  o  limão  também  se  tornou  alvo  de  estudos  de  alquimistas,  um  deles,  Jabir  ibn                  

Hayaan.  A  descoberta  do  ácido  cítrico  ( Imagem  1 ),  mostrada  a  seguir,  no  oitavo  século  depois  de                  

Cristo,   é   atribuída   a   ele.   
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  Imagem   1:   Molécula   do   ácido   cítrico   

  
  Fonte:   Merck   

O  comércio  de  suco  de  limão  foi  bastante  considerável  em  1104.  Sabemos  a  partir  de                 

documentos  em  Geniza,  comunidade  medieval  judaica  que  existiu  no  Cairo  entre  os  séculos  X  e                 

XIII,  que  as  garrafas  de  suco  de  limão,   qatarmizat ,  foram  feitas  com  muito  açúcar  e  eram                  

consumidas   localmente   e   exportadas.   

A  fruta  também  foi  introduzida  nos  países  do  norte  europeu,  através  de  viagens  marítimas,                

pagando-se  por  ela  com  bens  valiosos  ou  até  mesmo  ouro.  Os  frutos  comprados  eram  revendidos  a                  

preços  muito  elevados  nos  países  do  norte:  o  limão  foi  considerado  um  produto  de  luxo,  sendo                  

usado   principalmente   como   ornamento   e   medicamento.   

Os  egípcios,  no  século  XIV,  conheciam  o  limão.  Ao  longo  da  costa  mediterrânea  do  Egito,                 

bebia-se   kashkab ,  uma  bebida  feita  de  cevada  fermentada,  folhas  de  hortelã,  arruda,  pimenta  preta                

e  limão.  A  evidência  escrita  mais  antiga  do  limão  é  do  Egito,  nas  crônicas  do  poeta  e  viajante  persa                     

Nasir-i-Khusraw,  que  viveu  no  início  do  século  XI.  O  poeta  deixou  um  relato  valioso  da  vida  no                   

Egito   sob   o   mandato   do   califa   fatímida   al-Mustansir     ( ibidem ,   s.d.)   

A  limonada  ajudou  os  franceses  a  combater  uma  epidemia  de  peste  em  1668  graças  a                 

popularidade  de  uma  receita  de  limonada  do  chef  Fra nçois  Pierre  de  La  Varenne,  presente  no  livro                  

“ Le  cuisinier  françois ”,  considerado  base  para  culinária  moderna  francesa.  Com  a  popularização              

da  limonada,  o  consumo  de  limão  aumentou  enormemente,  e  com  isso,  mais  e  mais  cascas  de  limão                   

eram  jogadas  nos  lixos,  rios  e  sarjetas,  lugares  onde  os  ratos  eram  facilmente  encontrados.  Os  ratos,                  

ao  se  alimentarem  destas  cascas,  ingeriram  limoneno  ( Imagem  2 ) ,  uma  molécula  orgânica  que               

eliminou   as   larvas   causadoras   da   peste   dos   ratos   que   a   consumiram.   
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Imagem   2:   Molécula   do   limoneno   

      
  Fonte:   Sigma   aldrich   

  

Séculos  mais  tarde,  em  1742,  os  limões  foram  utilizados  pela  marinha  britânica  para               

combater  o  escorbuto.  Navios  ingleses  foram  obrigados  por  lei  a  carregar  suco  de  limão  suficiente                 

para  uma  onça  por  cada  marinheiro.  Apenas  em  1928  se  obteve  a  ciência  sobre  a  substância  que                   

combatia  tal  doença,  batizado  ácido  ascórbico  ( Imagem  3 )  ou  vitamina  C,  a  qual  o  limão                 

proporciona   em   grande   quantidade   ( ibidem ,   s.d.)   

  

  
Imagem   3:   Molécula   do   ácido   ascórbico   

  
  Fonte:   Sigma   aldrich   

  

Popularizou-se  no  Brasil  durante  a  gripe  espanhola,  epidemia  gripal  de  1918,  atingindo              

preços  elevados,  chegando  a  custar  de  dez  a  vinte  mil  réis  cada  unidade.  Com  a  ineficiência  da                   

medicina  acadêmica,  a  população  recorreu  para  a  medicina  popular,  onde  se  tinha  o  limão  como                 

uma   das   esperanças   para   a   cura   da   gripe.     

As  pessoas  começaram  a  ingerir  água  com  limão  e  até  mesmo  realizavam  gargarejos  com                

ácido  cítrico.  O  consumo  se  tornou  tão  elevado  que  existem  relatos  de  que  não  havia  mais  limões  na                    

cidade   de   São   Paulo   (NETO   2007).     
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Como  pode-se  ver,  a  história  do  limão  é  deveras  extensa  e  riquíssima.  Acompanhando  boa                

parte  da  trajetória  humana  nos  oferece  diversas  possibilidades  de  abordagens  e  até  mesmo               

trabalhos    interdisciplinares    com   outras   disciplinas   como   história   e   geografia.   

  

1.2.    Os   conteúdos   abordados   

A  seguir  serão  apresentados  alguns  dos  conteúdos  que  podem  ser  trabalhados  acerca  da               

história   do   limão   e   dos   experimentos   que   serão   realizados   para   o   vídeo.   

Conceitos  de  ácidos  e  bases,  passando  pelas  definições  de  Bronsted-Lowry  e  Lewis              

elucidadas   a   seguir.     

Segundo  os  químicos,  dinamarquês  Johannes  Bronsted  e  britânico  Thomas  Lowry,  um  ácido              

é  uma  espécie  que  contém  um  átomo  de  hidrogênio  ácido,  ou  próton,  a  outra  espécie,  que  age                   

como  base.  Um  doador  de  prótons  é  conhecido  como  ácido  de  Brønsted  e  um  aceitador  de                  

prótons,   como   base   de   Bronsted   (SKOOG   2006).   

Já  de  acordo  com  o  químico  estadunidense  Gilbert  Newton  Lewis,  os  conceitos  de  ácido  e                 

base  são  mais  amplos.  Um  ácido  de  Lewis  é  um  aceptor  de  pares  de  elétrons  e  uma  base  doadora,                     

com  esta  concepção  muitas  outras  substâncias  podem  ser  classificadas  como  ácidos  ou  bases.               

Quando  uma  base  de  Lewis  doa  um  par  de  elétrons  a  um  ácido  de  Lewis,  as  duas  espécies                    

partilham  um  par  de  elétrons  a  partir  de  uma  ligação  covalente.  Um  próton  (H + )  é  um  aceptor  de  par                     

de  elétrons  e,  portanto,  um  ácido  de  Lewis,  porque  ele  pode  unir-se  a  ("aceitar")  um  par  de  elétrons                    

isolados   de   uma   base   de   Lewis.   

Com  os  conceitos  de  ácidos  e  bases  vistos,  pode-se  trabalhar  as  dissociações  das               

moléculas  1  e  3  em  meio  aquoso  e  seus  papéis  como  eletrólitos,  que  permite  condução  elétrica.                  

Como   mostrado,   respectivamente,   a   seguir,   nas   equações   1   e   2:   
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Equação   1:   Dissociação   do   ácido   cítrico   

 (aq)  ⇆  3H + 
(aq)    +    (aq)       (1)   

Equação   2:   Dissociação   do   ácido   ascórbico   

  

 (aq)  ⇆  2H + 
(aq)    +    (aq)       (2)   

Os  ácidos  de  Bronsted  são  considerados  fracos,  quando  não  se  ionizam  significativamente,              

ou  seja,  quando  um  ácido  fraco  é  dissolvido  em  água,  ocorre  uma  dissolução  parcial,  uma  parte                  

considerável  se  mantém  na  forma  protonada.  Deste  modo,  a  ionização  está  em  função  da  constante                 

de  acidez   K a   definida  pelo  quociente  entre  o  produto  das  concentrações  dos  produtos  e  o  produto                  

das   concentrações   dos   reagentes.   

Com  sua  dissociação  serão  liberados  eletrólitos,  qualquer  substância  que  dissociada  ou             

ionizada  origina  cátions  e  ânions  pela  adição  de  um  solvente  ou  aquecimento,  tornando-se  um                

condutor  de  eletricidade.  Os  eletrólitos  são  capazes  de  transportar  elétrons  numa  solução.  Através               

de  uma  diferença  de  potencial  ocorre  o  deslocamento  das  espécies  carregadas  na  solução,               

eletrólitos  positivos  deslocam-se  para  o  catodo  e  os  negativos  para  o  anodo,  ocorrendo  assim,  um                 

fluxo   de   elétrons   na   solução   (SKOOG   2006).   

O  ácido  ascórbico  (Imagem  3)  também  possui  atividade  antioxidante,  atuando  como  um              

inibidor  de  reações  de  oxidação,  tornando  esta  reação  mais  lenta.  Desta  forma  podemos  observar                

que  há  uma  redução  no  aparecimento  de  manchas  causadas  pela  oxidação  de  alimentos.  A  presença                 

deste  ácido  no  suco  de  limão  faz  com  que  este  suco  seja  muito  utilizado  por  vendedores,  em  saladas                    

de  frutas  e  coco,  com  o  intuito  de  manter  sua  mercadoria  livre  das  manchas  de  oxidação  por  mais                    

tempo.     

É  possível  também  trabalhar  os  conteúdos  de  funções  inorgânicas,  como  visto  acima,  já               

foram  citados  os  conceitos  de  acidez  e  basicidade.  Com  estes  conceitos  já  apresentados,  os                

estudantes  já  possuem  um  embasamento  para  que  sejam  trabalhadas  as  funções  ácido  e  base.  Além                 

destas  funções,  o  fenômeno  da  remoção  de  ferrugem  permite  que  sejam  abordados  sais  e  óxidos.                 

Segundo  o  químico  sueco  Svante  Arrhenius,  sais  são  compostos  iônicos  que,  quando  dissolvidos  em                
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água  liberam,  pelo  menos,  um  cátion  diferente  de  hidrônio  (H 3 O + )  e  um  ânion  diferente  de  hidroxila                  

(OH - ).   Estes   podem   ser   formados   por   processos   de   neutralização   ou   quelação.   

O  citrato  cuja  estrutura  química  está  representada  na   Imagem  4 ,  mostrada  a  seguir,               

proveniente  do  ácido  cítrico,  possui  capacidade  quelante,  moléculas  responsáveis  pela  formação  de              

um  composto  com  estrutura  heterocíclica  através  da  sua  conjugação  por  ligações  covalentes  com               

íons  metálicos.  O  composto  formado  por  todos  estes  constituintes  é  denominado  de  quelato  (Flora                

e   Pachauri,   2010).   

  
Imagem   4:   Estrutura   química   do   citrato   

  

 Fonte:   Sigma   aldrich   
Os  sítios  negativamente  carregados  proporcionam  os  elétrons  para  a  formação  das  ligações              

iônicas  com  cátions  metálicos,  formando  assim,  um  sal.  Esta  propriedade  permite  que  o  suco  de                 

limão   seja   capaz   de   remover   ferrugem   de   superfícies   metálicas .     

Ferrugem  nada  mais  é  que  óxido  de  ferro  (Fe 2 O 3 ),  portanto,  o  citrato  é  capaz  de  interagir                  

com  o  ferro  presente  no  óxido  de  ferro.  Com  a  dissociação  do  ácido  cítrico,  os  cátions  liberados                   

ligam-se  aos  átomos  de  oxigênio  da  ferrugem,  liberando  água  e,  assim,  os  átomos  de  ferro                 

tornam-se  disponíveis  para  a  ligação  com  o  citrato,  formando  um  sal  solúvel  em  água.  Desta  forma,                  

o  conceito  de  solubilidade  também  pode  ser  abordado.  Este  processo  é  amplamente  utilizado  na                

indústria  automobilística  na  remoção  da  ferrugem  de  chassis  dos  carros  produzidos,  além  disso,  o                

ácido  cítrico  apresenta  uma  série  de  aplicações  industriais,  Cerca  de  70%  da  produção  deste  ácido                 

é  utilizada  pela  indústria  de  alimentos,  12%  pela  indústria  farmacêutica  e  18%  por  outras  indústrias                 

(FOOD   INGREDIENTS   BRASIL).   

 Como  pôde  ser  visto  acima,  o  tema  “Limão”  nos  permite  trabalhar  uma  grande  variedades                

de  conteúdos,  porém,  para  que  não  seja  utilizado  apenas  como  ilustração  é  preciso  uma  abordagem                 

diferente  do  tema.  Assim  como  uma  orquestra  é  regida  pelo  maestro,  a  aula  será  regida  pelo  tema                   

trazido  e  pelo  vídeo,  de  forma  que  os  conteúdos  serão  trabalhados  com  o  objetivo  de  trazer                  

respostas   aos   estudantes,   que   devem   ser   provocados   a   explicar   fenômenos   presentes   no   vídeo.   
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O  vídeo  como  recurso  didático  foi  escolhido  como  tema  deste  trabalho  de  conclusão  de                

curso,  pois,  da  mesma  forma  como  fui  cativado  por  este  método  de  aprendizagem,  acredito  que                 

este  pode  ser  um  recurso  poderoso  para  enfrentar  as  dificuldades  encontradas,  como  professor,  no                

dia   a   dia   do   ensino   das   ciências.     

Assim,  meu  objeto  de  pesquisa  é  a  análise  da  possibilidade  da  utilização  do  vídeo  como                 

recurso  didático,  gerando  como  resultado  a  produção  de  um  vídeo  didático.  Essa  pesquisa               

justifica-se  na  medida  em  que  acredita-se  que  esta  ferramenta  didática  tem  a  capacidade  de  ajudar  a                  

desconstruir  o  estereótipo  de  que  as  ciências  da  natureza  não  possuem  “serventia”,  e  a  desmistificar                 

a  “distância”  entre  a  produção  científica  e  o  cotidiano,  já  que,  segundo  Moran  (2006)  “Na                 

educação  o  foco,  além  de  ensinar,  é  ajudar  a  integrar  ensino  e  vida,  conhecimento  e  ética,  reflexão  e                    

ação,   a   ter   uma   visão   de   totalidade."     

  

2. Objetivos     

GERAL:     

● Estimular  o  ensino  e  o  aprendizado  de  química  através  do  uso  de  vídeos  como  recurso  de                  

aumento   da   motivação   utilizando   temáticas   do   cotidiano   dos   alunos.   

  

ESPECÍFICOS:   

● Desenvolver,  aplicar  e  avaliar  um  vídeo   que  trata  da  história  do  limão  mostrando  a  utilização                 

cotidiana  da  fruta  há  milênios.  Vídeo  este  que  se  apresenta  com  o  papel  de  mediador  da                  

aprendizagem  sobre  “a  química  do  limão”,  como  tema  gerador  e  alternativa  para  o  ensino  de                 

diversos  conteúdos  como:  teorias  ácido/base,  dissociação  de  ácidos,  reações  de            

óxido-redução,   funções   inorgânicas,   catalisadores   e   inibidores;   

● Ensinar  e/ou  revisar  os  conteúdos  de  teorias  ácido-base;  eletrólitos;  catalisadores;            

neutralização;   efeito   quelante;   

● Usar  o  cotidiano  do  estudante  para  mostrar  que  a  química  é  algo  do  dia  a  dia  e  está  por                     

toda   a   parte.   

  

3. Referencial   teórico   

Como  já  discutido  anteriormente,  o  vídeo  tem  suas  origens  no  início  do  século  XX  e  pode                  

desempenhar  um  papel  importantíssimo  na  aprendizagem,  contextualizando  e  construindo  uma  ponte             

entre  o  conteúdo  trabalhado  e  o  cotidiano  do  estudante.  O  vídeo  envolve,  cativa  e  atrai  os                  
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estudantes  tornando  o  aprender  mais  agradável;  se  utilizado  de  maneira  correta  permite  que  o                

estudante  visualize,  em  seu  cotidiano,  conceitos  e  conteúdos  que  podem  parecer  tão  distantes  e                

complexos   (MORAN   1995).   

  

3.1.   Um   breve   histórico   da   educação   à   distância   (EAD)   

A  seguir  será  apresentada  uma  breve  história  da  educação  à  distância  com  o  intuito  de                 

embasar  posteriores  análises  sobre  a  utilização  de  vídeo  como  um  recurso  didático  neste  modelo  de                 

educação.   

A  educação  à  distância  tem  sua  origem  em  em  meados  do  século  XVIII,  através  do  anúncio                  

publicado  na   Gazeta  de  Boston  pelo  professor  de  taquigrafia  Cauleb  Phillips:  “Toda  pessoa  da                

região,  desejosa  de  aprender  esta  arte,  pode  receber  em  sua  casa  várias  lições  semanalmente  e  ser                  

perfeitamente   instruída,   como   as   pessoas   que   vivem   em   Boston”   (SARAIVA   1996).   

Nas  décadas  de  1830  e  1840  na  Suécia  e  na  Inglaterra  já  começava-se  a  falar  em  ensino                   

por  correspondência  através  de  cartões  postais,  porém,  somente  a  partir  da  segunda  metade  do                

século   XIX   que   se   tem   o   desenvolvimento   de   uma   ação   institucionalizada   de   educação   à   distância.   

Em  1856,  Charles  Toussaint  e  Gustav  Langenscheidt ,   criaram,  em  Berlim,  a  primeira  escola               

de  línguas  por  correspondência  e  posteriormente,  em  1873,  Anna  Eliot  Ticknor  funda  a   Society  to                 

Encourage   Study   at   Home   em   Boston    (SARAIVA   1996).     

Posteriormente,  ao  longo  do  século  XIX,  são  criadas  em  escolas  e  universidades  divisões  de                

ensino  por  correspondência.  Permeando  o  século  XX,  como  mostrado  por   (SARAIVA  1996)              

observa-se  movimento  contínuo  de  consolidação  e  expansão  da  educação  a  distância,  com  a               

incorporação  de  novas  metodologias  e  técnicas,  proporcionados  pelo  desenvolvimento  tecnológico            

aplicado  ao  campo  da  comunicação,  cursos  mais  complexos  vão  surgindo,  as  possibilidades  para  a                

utilização   do   ensino   à   distância   se   expandem   exponencialmente.   

A  partir  das  décadas  de  1960  e  1970,  embora  ainda  mantendo  o  uso  de  materiais  escritos,                  

a  teleducação  passa  a  utilizar  de  forma  articulada  e  integrada  o  uso  das  multimídias,  e  assim,  o                   

International  Council  for  Correspondence  Education ,  criado  em  1938  no  Canadá,  passa  a  se               

chamar   International  Council  for  Distance  Educative  em  1982.  Tal  mudança  é  um  marco,  pois,                

reflete  o  reconhecimento  de  um  processo  histórico  que  se  integrou  às  contribuições  tecnológicas,               

produzindo  um  modelo  de  educação  capaz  de  contribuir  para  a  universalização  e  a  democratização                

do  acesso  ao  conhecimento,  modelo  este,  segundo  Saraiva  (1996),  com  potencial  para  ajudar  a                

resolver   as   questões   de   demanda,   tempo,   espaço,   qualidade   e   eficiência   do   saber.   
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3.1.1   EAD   no   Brasil   

No  Brasil  a  educação  à  distância  passou  por  etapas  semelhantes  às  que  ocorreram  ao  redor                 

do  mundo :  passamos  pela  etapa  do  ensino  por  correspondência,  transmissões  de  rádio,  televisiva  e                

multimídia   (SARAIVA   1996).   

Considera-se  como  marco  inicial  a  criação  da  Rádio  Sociedade  do  Rio  de  Janeiro,  por                

Roquete-Pinto,  entre  1922  e  1925,  um  plano  sistemático  de  utilização  educacional  da  radiodifusão               

como   forma   de   ampliar   o   acesso   à   educação     (SARAIVA   1996).   

A  partir  da  década  de  1960  são  encontrados  alguns  registros  de  programas  de  EAD,                

inclusive  o  Programa  Nacional  de  Teleducação,  na  estrutura  do  Ministério  da  Educação  e  da                

Cultura.  Em  1992  foi  criada  a  Coordenadoria  Nacional  de  Educação  a  Distância  e,  a  partir  de                  

1995,   a   Secretaria   de   Educação   a   Distância.   

A  seguir  serão  citados  alguns  exemplos  que  pontuam  a  trajetória  da  teleducação  no  Brasil.  A                 

Marinha,  desde  1939,  utiliza  ensino  por  correspondência.  “O  Exército  oferece  cursos  por              

correspondência,  para  preparação  de  oficiais  para  admissão  à  Escola  de  Comando  do  Estado               

Maior,  e  o  Centro  de  Estudos  de  Pessoal  (CEP)  desenvolve  cursos  de  atualização,  utilizando                

material  impresso  e,  alguns,  multimídia.”  E  também  o  “Instituto  Universal  Brasileiro,  sediado  em               

São  Paulo  com  filiais  no  Rio  de  Janeiro  e  Brasília,  como  entidade  de  ensino  livre,  oferece  cursos  por                    

correspondência.  Foi  fundado  em  outubro  de  1941  e  pode  ser  considerado  como  um  dos  primeiros                 

em   nosso   país”     (SARAIVA   1996).   

 Tivemos  também  o  Projeto  Saci  (Sistema  Avançado  de  Comunicações  Interdisciplinares),             

operado  de  forma  experimental,  de  1967  a  1974,  por  iniciativa  do  Instituto  Nacional  de  Pesquisas                 

Espaciais  (Inpe).  Tinha  como  objetivo  estabelecer  um  sistema  nacional  de  teleducação  com  o  uso  de                 

um  satélite  doméstico  para  a  alocação  de  três  canais  de  TV  para  fins  educacionais,  permitindo                 

atingir  escolas  em  todo  o  país.  Com  programação  voltada  para  as  quatro  primeiras  séries  do  ensino                  

primário,  o  projeto  fornecia  mecanismos  constantes  de  retorno  dos  alunos  através  de  textos  de                

instrução  programada  e  um  sistema  de  correção  de  testes  por  computador.  A  partir  de  1975,  o  Inpe                   

retirou-se  e  o  projeto  foi  absorvido  pelo  Estado  do  Rio  Grande  do  Norte  e  em  1976,  o  projeto                    

piloto  foi  encerrado,  tendo  como  saldo:  35  minutos  de  comunicação  via  satélite,  com  instalação  de                 

recepção  em  510  escolas  de  71  municípios  do  Rio  Grande  do  Norte,  das  quais  10  receberam  o                   

sinal  diretamente  do  satélite  e  cerca  de  200  receberam  através  da  retransmissão  do  sinal                

(SARAIVA   1996).   
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Por  fim,  vemos  também  o  ensino  superior  sendo  contemplado  pela  modalidade  à  distância               

com  o  CEDERJ  (Consórcio  Centro  de  Educação  Superior  à  Distância  do  Estado  do  Rio  de                 

Janeiro),  consórcio  elaborado  em  1999  formado  por  sete  universidades  públicas  do  Estado  do  Rio                

de  Janeiro  (UERJ;  UENF;  UNIRIO;  UFRJ;  UFF;  UFRRJ;IFF)  e  um  centro  universitário              

(CEFET-RJ)  em  parceria  com  a  Secretaria  de  Estado  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação  do  Rio  de                  

Janeiro   (BIELSCHOWSKY   2017).   

O  Cederj  tem  como  objetivo  principal  contribuir  para  a  democratização  do  ensino  superior               

público,  com   o  mesmo  rigor  acadêmico  daqueles  oferecidos  de  forma  presencial  pelos  campi  das                

universidades   consorciadas.   

Diversos  outros  programas  e  projetos  foram  estabelecidos  ao  longo  do  século  XX,  no  Brasil,                

dentre  eles  também  pode-se  citar  o  Telecurso  2000,  programa  popularizado  pela  Rede  Globo  cujo                

objetivo   era   ensinar   conteúdos   dos   ensinos   fundamental   e   médio,   e   foi   ao   ar   de   1978   até   2014.   

  

3.2.    Conceitos   de   mediação   e   signos   

A  seguir,  serão  apresentados  os  conceitos  de  mediação  e  signos  e  como  o  vídeo  e  o  limão                   

podem   atuar   respectivamente   como   recurso   mediador,   instrumento   e   signos   para   a   aprendizagem.   

Vygotsky  dedicou-se,  em  grande  parte,  ao  estudo  das  chamadas  funções  psicológicas             

superiores,  mecanismos  psicológicos  mais  complexos  que  envolvem  o  controle  consciente  do             

comportamento.  O  ser  humano  é  capaz  de  imaginar  eventos  nunca  vividos  e  planejar  ações  a  serem                  

realizadas  no  futuro,  estas  atividades  psicológicas  são  consideradas  “superiores”,  diferentes            

daquelas  involuntárias,  ou  elementares,  como  a  retirada  da  mão  ao  encostar  numa  superfície  muito                

quente   (OLIVEIRA   1997).   

Um  conceito  muito  importante  para  a  compreensão  sobre  o  funcionamento  psicológico  é  o               

de  mediação.  De  forma  genérica,  mediação  é  o  processo  de  intervenção  de  um  elemento                

intermediário  numa  relação,  fazendo  com  que  esta  deixe  de  ser  direta,  para  tornar-se  uma  relação                 

mediada.     

Como  exemplificado  acima,  o  indivíduo  retira  sua  mão  da  superfície  quente  ao  sentir  dor,                

esta  é  uma  relação  direta  entre  a  superfície  quente  e  a  mão  do  indivíduo.  Porém,  se  o  mesmo  retira                     

sua  mão  mediante  ao  aviso  de  que  irá  se  machucar,  esta  relação  se  torna  mediada  pela  pessoa  que                    

faz  o  aviso.  Nesta  segunda  situação,  o  aviso  da  outra  pessoa  se  torna  um  elemento  mediador,                  

gerando  um  elo  a  mais  nas  relações  organismo/meio,  consequentemente,  tornando-as  mais             

complexas.   
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 Segundo  (OLIVEIRA  1997)  Vygotsky  distingue  os  elementos  mediadores  em  dois:             

instrumentos  e  signos.  O  instrumento  é  um  elemento  interposto  entre  o  trabalhador  e  seu  objeto  de                  

trabalho,  maximizando  suas  capacidades  de  ação  sobre  o  objeto,  como  por  exemplo  uma  vasilha                

que  armazena  água.  Já  o  signo  funciona  como  o  instrumento  da  atividade  psicológica,  como  lembrar                 

e   comparar.     

Os  instrumentos  são  elementos  externos  ao  indivíduo,  com  a  função  de  provocar  mudanças               

na  natureza.  Enquanto  os  signos  são  internos,  com  função  de  controlar  ações  psicológicas,  sejam                

estas   dele   próprio   ou   de   outras   pessoas.   

Ao  longo  da  história,  o  ser  humano  tem  utilizado  signos  em  diversas  situações,  como  o  uso                  

de  varetas  para  contagem  de  cabeças  de  gado  ou  até  mesmo  a  confecção  de  uma  lista  de  compras                    

num  papel.  Assim  como  a  vasilha  armazena  água  melhor  que  as  mãos  de  um  indivíduo,  a  lista  de                    

compras  permite  que  haja  o  armazenamento  de  informações  em  quantidades  superiores  às  que  este                

conseguiria  apenas  com  sua  memória.  Portanto,  segundo  Vygotsky,  a  memória  mediada  por  signos  é                

mais   poderosa   que   a   não   mediada   (OLIVEIRA   1997).   

Desta  forma,  pretendo  tomar  a  história  do  limão  e  as  situações  cotidianas  de  seu  uso  como                  

signos,  e  portanto,  o  vídeo  produzido,  como  mediador  entre  os  conceitos  que  serão  trabalhados  em                 

aula   e   os   estudantes,   promovendo   assim,   uma   aprendizagem   significativa.   

Vale  ressaltar  que  o  uso  desta  ferramenta  é  pertinente  tanto  no  ensino  presencial  e  à                 

distância,  porém,  em  2020,  devido  à  pandemia,  seu  uso  tem  sido  mais  importante  para  auxiliar  os                  

docentes,  que  muitas  vezes  não  tiveram  o  preparo  adequado  a  atuar  nesse  modelo  diferente  de                 

ensino,   como   será   discutido   mais   adiante.   

  
4. Metodologia     

Trata-se  de  uma  pesquisa  qualitativa  do  tipo  exploratória  (DUARTE,  s.d.).  O  projeto  teve               

como  foco  turmas  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio  e  foram  necessários  dois  tempos  de  aula  para                   

sua   aplicação.   

Para  confecção  do  projeto  foi  realizada  uma  revisão  bibliográfica  no  banco  de  dado               

educacional  “google  acadêmico”  através  da  busca  de  artigos  referentes  às  tecnologias  na  educação,               

com   foco   em   mídias,   que   apresentassem   relevância   para   o   momento   atual.     

Após  a  etapa  de  revisão  bibliográfica,  foi  realizada  a  produção  do  recurso  mediador,  o                

vídeo  que  foi  trabalhado  em  sala  de  aula  como  sensibilização  e  apresentação  do  conteúdo  de                 

ensino.  Para  essa  etapa  foram  necessários  quatro  meses,  desde  a  produção  do  roteiro  e  filmagem,                 

até   a   edição   final.   
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Num  primeiro  momento  foi  aplicado  um  pequeno  questionário  para  os  estudantes,  cujo              

objetivo  é  coletar  informações  e  percepções  acerca  das  experiências  dos  alunos  com  a  utilização  de                 

vídeo   em   sala   de   aula.     

Em  seguida,  foi  feita  uma  apresentação  do  vídeo,  onde  os  participantes  (estudantes)  o               

assistiram.  Inicialmente  no  vídeo  foi  apresentada  a  história  do  limão  ao  longo  da  história  da                 

humanidade,   no   final   foram   exibidos   três   fenômenos.     

Após  a  aplicação  do  vídeo,  os  estudantes  foram  questionados  a  explicar  os  fenômenos               

presentes  no  vídeo,  em  seguida,  foi  feita  a  apresentação  e  consolidação  dos  conteúdos  com  o                 

objetivo   de   entender   o   que   ocorre   nos   tais   fenômenos.   

O  primeiro  fenômeno  exibido  mostra  que  a  água  destilada,  contida  em  um  béquer  não                

conduz  eletricidade  entre  os  terminais  de  um  sistema  elétrico  contendo  uma  lâmpada,  logo,  esta  não                 

acende.  Após  a  adição  de  suco  de  limão  à  água  destilada,  a  solução  passa  a  conduzir  eletricidade                   

devido  a  presença  dos  ácidos  cítrico  (Imagem  1)  e  ascórbico  (Imagem  3),  eletrólitos,  no  suco  do                  

limão.  Para  entender  como  estes  ácidos  se  dissociam,  são  trabalhados  os  conceitos  ácido-base               

segundo   os   químicos   Johannes   Bronsted,   Thomas   Lowry   e   Gilbert   Newton   Lewis.   

O  segundo  fenômeno  exibido  mostra  um  legume,  cortado  ao  meio,  ao  decorrer  de  algumas                

horas,  em  uma  das  parte  é  aplicado  suco  de  limão  e  através  da  ação  antioxidante  do  ácido                   

ascórbico  (Imagem  3)  é  possível  reparar  a  diferença  na  quantidade  de  manchas  escuras  ocasionadas                

pela  oxidação  da  superfície  dos  legumes.  Para  que  seja  entendido  o  que  ocorre  neste  fenômeno  são                  

revisados   conceitos   de   cinética   química,   como   velocidade   média   de   reação   e   energia   de   ativação.   

O  terceiro,  e  último,  fenômeno  exibido  mostra  inicialmente  uma  faca  enferrujada,  em  seguida               

esta  é  adicionada  em  um  copo  contendo  suco  de  limão,  após  algumas  horas  e  a  limpeza  da  faca                    

nota-se  que  a  parte  que  ficou  submersa  no  suco  de  limão  já  não  apresentava  ferrugem.  O  ácido                   

cítrico  (Imagem  1),  presente  no  suco  de  limão,  atua  como  um  agente  quelante  na  formação  de  um                   

sal  de  ferro.  Para  isso  são  definidas  as  funções  inorgânicas  sal,  óxido,  ácido  e  base  e  apresentados                   

dois  processos  de  formação  de  sais,  a  neutralização  e  o  efeito  quelante,  sendo  este  o  responsável                  

pela   remoção   da   ferrugem.   

Por  fim,  foi  aplicado  um  segundo  questionário  misto,  onde  os  estudantes  devem  expressar               

suas  sensações  acerca  do  tema  e  aula  e  o  aprendizado  adquirido  na  aula,  além  de  avaliar  o  método                    

utilizado.   

Em  paralelo  ,  a  fim  de  conhecer  de  forma  mais  concreta  como  se  dá  a  relação  entre                   

docentes/vídeos  e  discentes/vídeos  foi  realizada  uma  pesquisa  de  caráter  qualitativo.  Para  o              

desenvolvimento  da  pesquisa,  foi  utilizado  como  instrumento  de  coleta  de  dados  questionários              

mistos   com   questões   objetivas   e   descritivas.   
14   



  

O  questionário  destinado  aos  docentes  foi  divulgado  pelos  professores  Leonardo  Costa  e              

Florence  Moellmann  Cordeiro  de  Farias,  além  de  alguns  colegas  do  curso.  A  coleta  das  respostas                 

se   deu   durante   os   meses   de   Setembro   e   Outubro.   

  

5. Resultados   e   discussão   

Foram  produzidos,  no  total:  um  vídeo,  com  7  minutos  e  41  segundos  de  duração,  e  três                  

formulários,  sendo  dois  destes  destinados  aos  estudantes  (  apêndices  II  e  III)  e  um  aos  docentes                  

(apêndice   I).   A   seguir   serão   elucidadas   características   do   vídeo   

Como  parâmetro  para  a  escolha  do  estilo  do  vídeo  foi  utilizado  o  trabalho  de  Werkhaizer,                 

Myrrha  e  Resende  Jr.  (2009).  O  vídeo  produzido  pelos  autores  aborda  a  demonstração  de  um                 

experimento.  Os  objetivos  eram  verificar  a  utilidade  de  um  vídeo  enquanto  agente  motivador  da                

aprendizagem.  Para  isso,  o  estudo  foi  feito  aliado  com  uma  pesquisa  das  concepções  e  do                 

progresso  obtido  através  de  questionários  avaliadores  antes  e  depois  da  exibição  dos  vídeos.               

Segundo  (LEAL  2017)  os  mesmos  consideraram  o  resultado  do  uso  de  vídeo  satisfatório,  gerando                

interesse   dos   alunos   e   motivando-os   a   participarem   mais   da   aula.      

Segundo  (LABRUNIE  FERREIRA),  o  levantamento  sobre  as  pesquisas  envolvendo  a            

produção  de  vídeos  mostrou  que,  a  partir  dos  anos  1990,  houve  um  aumento  gradativo  de                 

produções  audiovisuais  realizadas  por  alunos  e  professores  na  escola,  impulsionadas  por  um  acesso               

cada   vez   mais   facilitado   às   tecnologias.     

Diversos  trabalhos  a  partir  da  expressão  “cinema  na  escola”  referem-se  à  atividade  de               

visualização  de  filmes  na  escola,  em  atividades  cujos  objetivos  são  sensibilizar  os  alunos  para  algum                 

assunto   a   ser   introduzido.   

O  vídeo  produzido  trata  da  química  do  limão,  onde  inicialmente  é  apresentada  a  história  do                 

limão,  trazendo  sua  importância  em  diversos  momentos  e  sociedades  ao  longo  da  história  humana.                

Em  seguida,  o  vídeo  relata  o  efeito  condutor  de  corrente  elétrica  do  suco  de  limão,  realizando  o                   

experimento  da  lâmpada  que  acende.  Neste  experimento  são  utilizados  um  circuito  elétrico  aberto               

ligado  ao  bocal  de  uma  lâmpada  e  um  béquer  com  líquido,  neste  caso  água  destilada.  Inicialmente                  

ao  inserir  os  terminais  do  circuito  no  béquer  contendo  água  destilada,  a  lâmpada  não  se  acenderá.                  

Logo  em  seguida  foi  adicionado,  ao  mesmo  béquer,  suco  de  limão.  Ao  inserir  novamente  os                 

terminais  do  circuito,  a  lâmpada  se  acende,  demonstrando  que  o  circuito  é  fechado  devido  a                 

condução  de  eletricidade.  Este  fenômeno  se  dá  através  da  propriedade  eletrolítica  dos  produtos  de                

dissociação   dos   ácidos   ascórbico   (Imagem   3)   e   cítrico   (Imagem   1).   
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Em  seguida,  no  segundo  experimento,  é  realizada  a  comparação  da  velocidade  de  oxidação               

de  um  legume  descascado  com  e  sem  a  presença  de  suco  de  limão  em  sua  superfície.  Ao  término                    

do  experimento  será  possível  reparar  que  aquele  pedaço  em  que  foi  aplicado  o  suco  apresenta                 

menos  manchas  ocasionadas  pela  oxidação,  este  fenômeno  é  explicado  através  da  ação  antioxidante               

da   molécula   3.   

O  terceiro  experimento  aborda  a  remoção  de  ferrugem  através  da  ação  quelante  do  citrato                

ao  deixar  uma  peça  metálica  enferrujada  imersa  em  suco  de  limão,  onde  ocorre  a  formação  de  um                   

composto   de   coordenação   solúvel   em   água   com   o   metal   oxidado.     

Este  vídeo  terá  como  objetivo  sensibilização  e  conteúdo  de  ensino,  como  já  foi  brevemente                

abordado   anteriormente,   pois   
É,  do  meu  ponto  de  vista,  o  uso  mais  importante  na  escola.  Um  bom  vídeo  é                  
interessantíssimo  para  introduzir  um  novo  assunto,  para  despertar  a  curiosidade,  a             
motivação  para  novos  temas.  Isso  facilitará  o  desejo  de  pesquisa  nos  alunos  para               
aprofundar  o  assunto  do  vídeo  e  da  matéria[...]   Vídeo  que  mostra  determinado              
assunto,  de  forma  direta  ou  indireta.  De  forma  direta,  quando  informa  sobre  um  tema                
específico  orientando  a  sua  interpretação.  De  forma  indireta,  quando  mostra  um  tema,              
permitindo   abordagens   múltiplas,   interdisciplinares.   (MORAN,   1995,   p.   29-30)   

  

Para  que  o  vídeo  não  se  tornasse  cansativo,  seu  roteiro  foi  pensado  para  uma  média  de  5                   

minutos  de  duração.  O  vídeo  simula  um  quadro  negro  onde  são  adicionados,  com  o  decorrer  da                  

narrativa,  imagens,  textos  e  moléculas,  e  para  que  não  se  torne  monótono,  todos  estes  elementos                 

são  inseridos  e  retirados  de  enquadramento  com  animações.  Uma  técnica  muito  utilizada  para               

manter  uma  boa  dinâmica  em  vídeos,  em  que  não  há  um  fluxo  de  cenários  elevado,  é  a  adoção  da                     

movimentação   da   câmera.     

O  plano  de  fundo  é  um  grande  quadro  negro,  e  aplicando  o  efeito  “zoom”  é  possível                  

enquadrar  apenas  pequenas  partes  deste  quadro.  Com  a  evolução  da  narrativa  e  o  aparecimento  de                 

elementos,  este  quadro  começa  a  saturar-se,  porém  através  da  movimentação  de  câmera  pelo  plano                

do  quadro,  estes  elementos  nunca  são  apagados,  apenas  saem  de  enquadramento.  A  ideia  é  que                 

funcione  como  quando  aprendemos  de  fato,  o  conhecimento  pode  sair  de  foco,  porém  nunca  é                 

apagado   de   nossas   mentes.   

Com  um  deslize,  uma  nova  parte  do  quadro  negro  é  revelada  e  nela  mais  espaço  para  que                   

novos  elementos  sejam  adicionados  e  a  narrativa  prossiga.  A  seguir,  nas   Imagens  5 ,   6  e   7 ,  são                   

mostrados  alguns  quadros  do  vídeo  para  que  seja  possível  maior  entendimento  e  melhor  visualização                

das   características   supra-apresentadas.     
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Imagem   5:   Quadro   do   vídeo   mostrando   diferentes   tipos   de   limão   

  

Fonte:   Gerada   pelo   autor   

Imagem   6:   Quadro   do   vídeo   onde   são   mostrados   elementos   referentes   ao   uso   do   limão   na   
Inglaterra   do   século   XVIII   

  

Fonte:   Gerada   pelo   autor   
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Imagem   7:   Quadro   do   vídeo   onde   é   exibido   um   experimento   que   utiliza   o   limão   

  

Fonte:   Gerada   pelo   autor   

  

Em  seguida  serão  analisadas  as  respostas  dos  formulários,  e  para  isso,  serão  apresentados               

gráficos,   que   resumem   as   respostas   objetivas,   e   transcrições   de   algumas   das   respostas   abertas.   

O  formulário  direcionado  aos  professores  continha,  no  total,  12  perguntas  divididas  em  duas               

partes.  As  perguntas  apresentadas  na  primeira  parte  relacionavam-se  ao  período  pré  pandemia,  já               

as   da   segunda   parte,   durante   a   pandemia.     

O  objetivo  de  dividir  o  formulário  em  duas  partes  foi  analisar  como  a  relação                

docente/vídeos  foi  afetada  com  toda  essa  mudança  sofrida  no  cotidiano  da  educação  ocasionada               

pela   pandemia   do   vírus   covid-19.   

Na  primeira  questão  da  parte  “um”  do  formulário  foi  perguntado  se  o  docente  já  havia                 

utilizado  algum  vídeo  de  forma  presencial.  Dos  36  professores  que  responderam,  4  destes  nunca                

haviam   utilizado   vídeo   em   sala   de   aula,   como   mostrado   na    Imagem   8 ,   a   seguir.   
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Imagem   8:   Gráfico   com   as   respostas   da   primeira   pergunta   da   primeira   parte   do   questionário   
dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Percebe-se  que  no  ano  de  2020  ainda  há  professores  que  não  utilizam  vídeos  no  cotidiano                 

das  salas  de  aula,  uma  excelente  maneira  de  trabalhar  conteúdos  de  forma  mais  concreta  e  palpável,                  

trazendo   um   conteúdo,   potencialmente   abstrato,   para   perto   da   vivência   dos   estudantes.     

O  vídeo  está  tão  inserido  no  cotidiano  que  muitas  vezes  não  o  notamos,  “o  vídeo  parte  do                   

concreto,  do  visível,  do  imediato,  próximo,  que  toca  todos  os  sentidos.  (MORAN  2002)”  Trazer  o                 

vídeo  para  sala  de  aula  é  cativar  o  estudante  de  forma  mais  profunda,  concordo  com  (MORAN                  

2002)  quando  o  mesmo  afirma  que  “Isso  nos  dá  pistas  para  começar  na  sala  de  aula  pelo  sensorial,                    

pelo  afetivo,  pelo  que  toca  o  aluno  antes  de  falar  de  ideias,  de  conceitos,  de  teorias.  Partir  do                    

concreto  para  o  abstrato,  do  imediato  para  o  mediato,  da  ação  para  a  reflexão,  da  produção  para  a                    

teorização”   

Na  segunda  questão  buscou-se  saber  a  frequência  desta  utilização,  referente  aos  casos              

afirmativos  na  primeira  pergunta.  Das  31  respostas,  2  professores  disseram  que  utilizavam  vídeos               

semanalmente;  9  mensalmente;  8  pelo  menos  uma  vez  por  bimestre;  e  12  pelo  menos  uma  vez  por                   

ano,   como   mostrado   na    Imagem   9 ,   a   seguir.     
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Imagem   9:   Gráfico   com   as   respostas   da   segunda   pergunta   da   primeira   parte   do   questionário   
dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Tendo  em  vista  que  a  utilização  exagerada  de  vídeo  põe  de  lado  outras  dinâmicas                

pertinentes  e  causa  a  banalização  deste  recurso,  reduzindo  sua  eficácia  e  empobrecendo  a  aula                

(MORAN  1995),  é  importante  observar  que  a  minoria  dos  docentes  aplica  vídeos  com  uma                

frequência  elevada  (semanalmente),  e  que  a  grande  maioria  aplica  com  frequência  inferior.  Este               

resultado  nos  indica  que  os  docentes,  em  sua  grande  maioria,  possuem  consciência  na  utilização                

deste   recurso.   

Na  terceira  questão,  foi  perguntado  sobre  a  procedência  dos  vídeos  utilizados,  sendo  estes               

produzidos  pelos  próprios  ou  não.  Assim  como  mostrado  na   Imagem  10 ,  a  seguir,  18  dos                 

professores  responderam  que  utilizam  vídeos  prontos,  como  reportagens  e  conteúdo  do  Youtube;              

apenas  1  professor  disse  produzir  os  próprios  vídeos;  enquanto  9  asseguraram  utilizar  materiais               

prontos  e  também  produzir  seus  próprios  vídeos.  Os  benefícios  de  produzir  seu  próprio  conteúdo                

audiovisual  são  muitos,  como  trabalhar  exatamente  os  conteúdos  e  habilidades  de  interesse,  sem               

correr  o  risco  de  conteúdos  paralelos  que  possam  desviar  o  foco  dos  estudantes  ou  causar  uma                  

sobrecarga   cognitiva 2 ,   seguir   uma   sequência   lógica   e   didática   de   preferência.     

  

  

  

2  Um   problema   potencial   é   que   a   demanda   processual   exigida   pelo   aprendizado   pode   exceder   a   capacidade   
processual   do   sistema   cognitivo—uma   situação   que   chamamos   sobrecarga   cognitiva. Para   mais   ver:   MAYER,   
Richard   E;   MORENO,   Roxana.    Nine   ways   to   reduce   cogni�ve   load   in   mul�media   learning .   Educa�onal   
psychologist,   38(1),   p   43-52,   2003.   
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Imagem   10:   Gráfico   com   as   respostas   da   terceira   pergunta   da   primeira   parte   do   questionário   
dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Porém  a  demanda  de  tempo  e  esforço,  para  se  produzir  material  de  qualidade  e  de  acordo                  

com  as  demandas  pedagógicas,  é  elevada,  e  nem  sempre  o  docente  os  tem  à  sua  disposição.  É                   

neste   contexto   que   a   utilização   de   vídeos   já   prontos   apresenta   uma   grande   vantagem.   

Na  quarta  questão  foi  indagado  aos  docentes  qual  a  finalidade  do  vídeo  utilizado:  como                

introdutor  de  conteúdos;  como  ilustrador  de  fenômenos;  para  substituir  a  falta  de  um  outro  docente;                 

para  explicar  algum  conteúdo;  ou  como  forma  de  exercício  ou  trabalho.  Também  houve  a  opção                 

“outros”  onde  foi  apresentada  a  possibilidade  de  adicionar  opções,  como  mostrado  nas  três  últimas                

alternativas   do   gráfico   presente   na    Imagem   11 ,   a   seguir.   

  

Imagem   11:   Gráfico   com   as   respostas   da   quarta   pergunta   da   primeira   parte   do   questionário   
dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   
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É  possível  reparar  que  a  finalidade  mais  utilizada  entre  os  docentes  que  aceitaram  participar                

da  pesquisa,  é  a  de  ilustração  de  fenômenos  ou  cenários,  trazendo  para  perto  e  para  o  macro  o  que                     

muitas  vezes  está  distante,  ou  ocorre  de  forma  microscópica.  O  vídeo  é  um  recurso  rico  e  que                   

trabalha  estimulando  os  dois  canais  de  processamento  de  informações,  o  canal  auditivo/verbal  e  o                

visual/pictórico,  e  desta  forma,  permite  a  transmissão  de  maior  quantidade  de  informação  pois  evita                

a   sobrecarga   de   um   destes   canais.   

Percebe-se  também  que  os  docentes  utilizam  o  vídeo  para  diversas  finalidades,  pois,  além               

das  alternativas  apresentadas,  na  opção  “outros”  foram  também  acrescentados  “para  promover             

debates”   e   “introdução   de   algum   tema   relacionado   ao   conteúdo.”     

Segundo  (MORAN  1995),  os  vídeos  podem  ser  utilizados  de  diversas  maneiras  na  prática               

pedagógica  e  alguns  de  seus  usos  principais  são  para  motivação  e  sensibilização,  despertando  a                

curiosidade,  introduzindo  um  assunto,  facilitando  o  desejo  pela  pesquisa  e  aprofundamento  do              

conteúdo;  ilustração,  tornando  mais  próximos  assuntos  abstratos,  visualização  de  lugares  e  situações              

distantes  e  desconhecidos  do  cotidiano.  Esta  ferramenta  pode  ser  utilizada  também  como  simulação,               

por  exemplo,  ao  retratar  experimentos  perigosos  ou  que  precisem  de  equipamentos  sofisticados;              

conteúdos  de  ensino,  que  demonstram  determinado  assunto,  de  forma  direta,  quando  informam              

sobre  um  tema  específico  orientando  a  sua  interpretação,  ou  indireta,  quando  mostram  um  tema,                

permitindo  abordagens  múltiplas,  interdisciplinares;  espelho,  como  autoavaliação  dos  envolvidos           

visando   superar   dificuldades;   entre   outra   formas.   

Porém,  também  vemos,  em  menor  frequência,  a  utilização  do  vídeo  para  a  substituição  de                

um  professor,  que  de  acordo  com  (MORAN  1995),  seria  uma  das  formas  inadequadas  de                

utilização  do  vídeo,  “usar  este  expediente  eventualmente  pode  ser  útil,  mas  se  for  feito  com                 

frequência,   desvaloriza   o   uso   do   vídeo   e   o   associa,   na   cabeça   do   aluno,   a   não   ter   aula.”   

  

Imagem   12:   Gráfico   com   as   respostas   da   quinta   pergunta   da   primeira   parte   do   questionário   
dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   
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A  quinta  questão  refere-se  a  como  o  docente  trabalha  o  vídeo,  com  uma  breve                

apresentação  das  características  do  vídeo  antes  de  sua  exibição;  com  pausas  para  comentários;               

repetição  de  partes  importantes  após  sua  exibição;  ou  apresentado  num  encontro  e  só  discutido  em                 

outro,   como   mostrado   na    Imagem   12 ,   a   seguir.   

Alguns  dos  docentes  responderam  que  só  exibem  o  vídeo,  sem  nenhuma  outra  ferramenta               

explicativa  ou  discursiva,  ou  o  exibem  e  o  discutem  no  encontro  seguinte,  de  tal  maneira  que                  

perde-se   potencial   do   uso   do   vídeo.   

A  grande  maioria  dos  docentes  responderam  que  fazem  uma  apresentação  prévia,  realizam              

pausas  para  comentários  e  após  a  exibição  repetem  partes  importantes.  Desta  forma,  segundo               

(MORAN  1995),  os  estudantes  são  situados  do  que  se  trata  o  vídeo,  assim,  o  seu  foco  é  trazido                    

para  características  importantes;  e  com  a  repetição  de  algumas  partes  os  estudantes  podem  captar                

maior  quantidade  de  detalhes  como  diálogos,  por  exemplo.  Com  este  conjunto  de  práticas  o  vídeo  é                  

trabalhado   por   completo   atingindo   seu   potencial   máximo.   

Na  sexta,  e  última  pergunta  da  primeira  parte,  foi  questionado  o  tipo  de  vídeo  utilizado  pelos                  

docentes  em  aula:  filmes;  documentários;  reportagens;  vídeo  aulas;  divulgação  científica,  como  os              

canais  do  YouTube  “Manual  do  mundo”,  “Fórmula  de  soluções”  e  “Nerdologia”;  ou  ilustração  de                

fenômenos,   como   mostrado   na    Imagem   13 ,   a   seguir.     

  

Imagem   13:   Gráfico   com   as   respostas   da   sexta   pergunta   da   primeira   parte   do   questionário   
dos   professores   

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Percebe-se  que,  quanto  à  variedade  dos  tipos  de  vídeos,  são  bem  exploradas  as               

possibilidades  com  todas  as  opções  sendo  utilizadas  por  mais  de  cinco  docentes,  e  como  os  mais                  
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utilizados  temos  ilustração  de  fenômenos;  divulgação  científica;  e  documentários.  Esta  grande             

variedade  nos  tipos  de  vídeos  utilizados  permite  que  sejam  trabalhadas,  com  eficácia,  diversos  tipos                

de   abordagens   e   pontos   de   vista   sobre   um   assunto.   

A  eficácia  de  comunicação  dos  meios  eletrônicos  [...]  se  deve  também  à              
capacidade  de  articulação,  de  superposição  e  de  combinação  de  linguagens            
diferentes  -  imagens,  falas,  música,  escrita  -  com  uma  narrativa  fluida,  uma              
lógica  pouco  delimitada,  gêneros,  conteúdos  e  limites  éticos  pouco  precisos,  o             
que  lhe  permite  alto  grau  de  entropia,  de  flexibilidade,  de  adaptação  à              
concorrência,  a  novas  situações.  Num  olhar  distante  tudo  parece  igual,  tudo             
se  repete,  tudo  se  copia;  ao  olhar  mais  de  perto,  por  trás  da  fórmula                
conhecida,  há  mil  nuances,  detalhes  que  introduzem  variantes  adaptadoras  e            
diferenciadoras.   (MORAN,   2005,   p.   2)   

Já  nas  questões  da  segunda  parte,  referentes  ao  período  da  pandemia,  foram  mantidas  as                

mesmas  indagações  da  primeira  parte,  para  que  assim  pudesse  ser  feita  uma  correlação  de  como  foi                  

afetado   o   uso   do   vídeo   como   recurso   didático.   

Na  primeira  questão,  referente  ao  número  de  docentes  que  utilizam  vídeos  em  aula,  como                

mostrado  na   Imagem  14 ,  a  seguir,  podemos  perceber  que,  mesmo  com  apenas  alguns  meses  de                 

ensino  à  distância  (EAD),  a  quantidade  de  docentes  que  utilizaram  esta  ferramenta  é  bem  próxima                 

do   número   referente   ao   período   pré-pandemia.     

  

Imagem   14:   Gráfico   com   as   respostas   da   primeira   pergunta   da   segunda   parte   do   
questionário   dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Desta   forma   observamos   a   tamanha   praticidade,   utilidade   e   riqueza   na   utilização   de   vídeos,     

O  uso  do  vídeo  em  EAD  caracteriza-se  por  uma  linguagem  sensível  às              
necessidades  da  maioria  da  população  adulta  e  jovem.  A  sua  comunicação             
resulta  do  encontro  entre  palavras,  gestos  e  movimentos,  distanciando-se  do            
material  impresso  e  didático,  da  linearidade  das  atividades  da  sala  de  aula  e               
da   rotina   escolar.   (OLIVEIRA,   2013,   p.6)     
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Já  na  segunda  pergunta,  onde  se  analisava  a  frequência  da  utilização  do  vídeo,  percebe-se                

que  seu  uso  se  torna  mais  recorrente,  com  metade  das  respostas  indicando  utilização  semanal,  como                 

mostrado  no  gráfico  presente  na   Imagem  15 ,  a  seguir.  Com  tal  resultado,  é  visível  que  o  vídeo                   

tenha  muitos  pontos  positivos,  porém,  sem  uma  estratégia  pedagógica  adequada  pode  perder  sua               

eficácia.   

  

Imagem   15:   Gráfico   com   as   respostas   da   segunda   pergunta   da   segunda   parte   do   
questionário   dos   professores   

  

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

Além  disso,  não  podemos  desconsiderar  a  realidade  em  que  os  professores  foram  inseridos               

neste  ano  de  2020,  sendo  obrigados  a  migrar  para  o  modelo  de  ensino  à  distância,  o  que  foi,  para                     

muitos,  como  cair  de  paraquedas  num  mundo  de  novas  possibilidades  sem  qualquer  preparo  ou                

instrução  prévia.  Deste  modo,  o  vídeo  se  torna  um  recurso  bastante  atrativo  para  enriquecer  as                 

aulas   do   EAD. 3   

A  terceira  pergunta  refere-se  à  forma  de  utilização  do  vídeo.  Através  das  respostas  obtidas                

é  possível  observar  um  aumento  no  uso  de  vídeo  aulas,  vídeos  cujo  objetivo  é  explicar  um                  

conteúdo,   e   de   vídeos   como   exercício   ou   trabalho   escolar,   como   mostrado   na    Imagem   16 ,   a   seguir.     

  

  

  

  

3  Apesar   de   estar   sendo   amplamente   chamado   de   EAD,   acredito   que   esteja   ocorrendo   simplesmente   o   ensino   
remoto,   no   sentido   de   que   os   cursos   não   apresentam   projeto   pedagógico   aprovado   pelo   MEC   como   sendo   de   
ensino   à   distância,   e   na   sim   uma   medida   extraordinária.   Cf.   
<http://portal.mec.gov.br/busca-geral/12-noticias/acoes-programas-e-projetos-637152388/86441-mec-autoriza-ensi 
no-a-distancia-em-cursos-presenciais>   
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Imagem   16:   Gráfico   com   as   respostas   da   segunda   pergunta   da   segunda   parte   do   
questionário   dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Percebe-se  uma  tendência,  por  parte  dos  docentes  no  formato  EAD,  de  se  trabalhar  em                

aula  a  introdução  e  a  base  dos  conteúdos,  e  como  atividade  extraclasse  o  aprofundamento  destes                 

através  de  vídeos.  O  vídeo  vem  se  mostrando  mais  versátil  e  prático  nas  aulas  da  educação  à                   

distância,  sendo  um  excelente  auxiliador  para  a  progressão  dos  conteúdos,  porém,  reitero  que  seu                

uso  desprovido  de  uma  estratégia  pedagógica  apropriada,  não  toca  os  estudantes  da  mesma  forma;                

o   recurso   audiovisual   não   deve   ser   pensado   como   uma   ferramenta   milagrosa   (MORAN   1995).   

Na  quarta  questão,  buscou-se  saber  como  o  vídeo  é  trabalhado  pelos  docentes.  Assim               

como  mostrado  no  gráfico  presente  na   Imagem  17 ,  a  seguir,  é  possível  observar  uma  redução  de                  

práticas  como:  pausa  para  comentários  e  repetição  de  partes  importantes;  e  um  aumento  de  práticas                 

como:  apenas  exibir  o  vídeo  e/ou  apresentá-lo  em  um  encontro  e  discuti-lo  em  outro.  Essa  variação                  

pode  nos  indicar  que,  quando  se  trata  de  EAD,  alguns  docentes  estejam  enfrentando  dificuldades  na                 

adaptação  de  metodologias,  pois,  como  já  discutido  anteriormente,  há  perda  no  potencial  da               

utilização  do  vídeo,  como  também  não  foi  oferecido  a  muitos  professores  um  amparo  e                

aprendizagem   para   o   ensino   à   distância.   
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Imagem   17:   Gráfico   com   as   respostas   da   quarta   pergunta   da   segunda   parte   do   questionário   
dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

No  entanto,  nota-se  ainda,  que  a  apresentação  prévia  do  vídeo  é  a  opção  mais  assinalada                 

dentre  as  respostas,  mostrando  que,  tratando-se  de  aplicar  vídeo  como  recurso  didático  em               

modelos  de  ensino  distintos  (presencial  x  EAD),  as  estratégias  de  ensino  não  precisam  ser  alteradas                 

significativamente.  Desta  forma  temos  o  vídeo  se  apresentando  como  um  aliado  aos  docentes  que  se                 

encontram   nesta   situação   de   migração   para   o   modelo   EAD.   

Já  na  quinta  pergunta,  analisou-se  o  formato  dos  vídeos  utilizados,  como  filmes;  reportagens;               

e   vídeo   aulas,   como   podemos   ver   na    Imagem   18 ,   a   seguir.     
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Imagem   18:   Gráfico   com   as   respostas   da   quinta   pergunta   da   segunda   parte   do   questionário   
dos   professores   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Aqui  podemos  observar  um  aumento  significativo  do  uso  de  vídeo  aulas  no  período  de                

pandemia  em  detrimento  do  período  pré  pandemia,  passando  do  tipo  menos  utilizado  para  o  mais                 

escolhido  pelos  docentes  em  suas  aulas.  Tal  aumento  na  utilização  de  vídeo  aulas,  assim  como  já                  

discutido  acima,  permite  que  nos  encontros  sejam  introduzidos  conteúdos  e  tiradas  dúvidas  e  como                

aprofundamento,  o  uso  de  vídeos.  Com  tal  metodologia  o  docente  corre  riscos  com  relação  à                 

qualidade  do  vídeo,  como  apresentação  incorreta  de  informações,  desta  forma  deve-se  ter  muito               

cuidado   com   a   seleção   de   material.   

A  sexta,  e  última  pergunta  do  formulário  foi  uma  pergunta  de  resposta  aberta,  onde                

solicitou-se  a  opinião  dos  docentes  sobre  o  uso  do  vídeo  como  recurso  didático,  gerando  diversas                 

respostas,  tais  quais:  “Acho  de  grande  valia”;  “Acho  um  ótimo  recurso.”;  “Motivador,  ilustrativo”.               

Porém,  há  também  algumas  respostas  em  que  os  docentes  desenvolveram  mais  seus  pensamentos,               

algumas  destas  serão  mostradas  a  seguir:  “Mostra-se  como  um  recurso  midiático  para  a  sala  de  aula                  

de  grande  valor.  O  uso  de  imagem  e  som  desperta  a  curiosidade/interesse.  Todavia,  ele  deve  ser                  

utilizado  de  maneira  crítica,  através  de  pausas  pedagógicas  ,  por  exemplo,  para  que  seja  possível                 

construir  diálogos  com  o  sujeito.”;  “É  um  método  interessante,  desde  que  aconteça  um               

planejamento,  não  adianta  utilizar  para  passar  o  tempo.”;  “Acho  muito  bom,  pois  fortalece  a  prática                 

docente  e  partindo  do  pressuposto  que  cada  um  aprende  de  uma  forma.  O  vídeo  seria  mais  uma                   

estratégia  de  aprendizagem.  Entretanto,  considero  fundamental  que  esse  recurso  didático  seja             

utilizado   como   uma   ferramenta   de   apoio   e   não   para   substituir   uma   explicação.”   
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Através  da  análise  destas  respostas  podemos  observar  que  muitos  docentes  apresentam             

uma  preocupação  quando  referem-se  à  aplicação  de  vídeos  em  aula.  Como  já  discutido               

anteriormente,  “O  vídeo  ajuda  a  um  bom  professor,  atrai  os  alunos,  mas  não  modifica                

substancialmente  a  relação  pedagógica”  (MORAN  1995).  Desta  forma,  é  importantíssimo  que  se              

utilize  de  metodologias  adequadas  para  que  o  vídeo,  além  de  ter  significado,  intervenha  na  relação                 

de  aprendizagem,  fazendo  com  que  esta  deixe  de  ser  direta,  para  tornar-se  uma  relação  mediada,                 

com   o   vídeo   atuando   como   o   recurso   mediador.   

Foram  geradas,  também,  respostas  que  nos  mostram  a  descoberta,  trazida  pelo  modelo              

EAD,  imposto  pelo  isolamento  social,  dos  benefícios  obtidos  pela  utilização  desta  ferramenta  tão               

rica,  como  podemos  ver  a  partir  dos  seguintes  relatos  de  docentes:  “Um  excelente  recurso  que                 

pretendo  utilizar  após  a  pandemia.”;  “Posso  responder  com  maior  domínio  nesse  estado  pandêmico               

em  que  nos  encontramos.  Como  me  formei  ano  passado,  tive  pouco  tempo  de  aula  presencial,  mas                  

vejo  que  o  vídeo  didático  tem  sido  uma  ferramenta  muito  valiosa  para  uma  compreensão  maior  do                  

conteúdo  pelos  alunos,  visto  que  existem  fenômenos  que  só  a  teoria  não  contempla.  Assim,  sempre                 

que   possível   incluo   vídeos,   gifs   e   simulações   as   minhas   aulas.”   

São  utilizadas,  pelo  modelo  EAD,  múltiplas  ferramentas  de  comunicação,  possibilitando  o             

desenvolvimento  de  projetos  em  vários  suportes,  por  exemplo,  telefone,  rádio,  áudio,  vídeo,  CD,               

televisão,  Internet,  dentre  outras.  Essas  diversas  ferramentas  de  comunicação  permitem  a  interação              

entre   aluno   e   professor,   e   não   apenas   a   recepção   de   conteúdos   (OLIVEIRA   1995).   

Houve,  também,  respostas  em  que  os  docentes  afirmaram  perceber  o  valor  que  este  recurso                

possui,  mas  enfrentam  uma  situação  bastante  comum  no  cotidiano  brasileiro,  o  acesso  precário  à                

conexão  de  internet  de  qualidade.  Um  estudo  realizado  pela  empresa  de  tecnologia  estadunidense               

Fastmetrics ,  em  2018,  comparou  a  velocidade  média  de  internet  de  149  países,  o  resultado                

mostrou  que  o  país  com  a  maior  média  é  a  Coréia  do  Sul,  com  26,7  Mbps 4 .  Já  o  Brasil,  ocupou                      

nesta  pesquisa  uma  das  piores  posições,  com  uma  média  de  4,1  Mbps,  valor  inferior  à  média  global                   

de   5,6   Mbps.   

Além  disso,  como  mostrado  pelo  estudo,  de  2012,  “O  Início,  o  Fim  e  o  Meio  Digital”,  no                   

Brasil,  apenas  51,25%  da  população  possui  acesso  à  internet.  O  estudo  aponta  também  forte                

desigualdade  ao  acesso  entre  as  regiões  do  país:  os  estados  com  o  maior  número  de  computadores                  

com  acesso  à  internet  concentram-se  na  região  Centro-sul  do  país,  em  contrapartida,  os  menores                

valores  são  encontrados  nas  regiões  Norte  e  Nordeste  (NERI  2012).  Ainda  que  desatualizados,               

4   Mbps   é   uma   medida   comum   de   velocidades   na   transmissão   de   dados   atuais,   1   Mb   refere-se   a   1000^2   bits   ou   
1.000   Kb.   O   uso   do   prefixo   "Mega-"   para   mostrar   quantidades   de   um   milhão,.   Um   bit   é   a   menor   unidade   de   
informação   em   um   sistema   digital   que   pertence   a   um   valor   binário.   
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estes  resultados  nos  fornecem  um  panorama  sobre  o  quão  desigual  e  de  má  qualidade  é  o  acesso  à                    

internet  no  Brasil,  um  reflexo  claro  das  desigualdades  social  e  econômica  exacerbadas  que  o  país                 

vivencia.  Assim,  podemos  perceber  que  situações  como  a  demonstrada  na  resposta  a  seguir,  se                

mostram  mais  corriqueiras  do  que  pensamos:  “Apesar  de  não  ter  utilizado  essa  ferramenta  durante  a                 

pandemia   por   motivos   da   internet,   seria   e   é   bastante   viável   a   utilização   deste   meio!!”.   

A  seguir  serão  analisadas  as  respostas  obtidas  através  dos  formulários  dos  estudantes  “pré               

aula”  e  “pós  aula”,  respectivamente.  Os  participantes  são  estudantes  do  pré  vestibular  social               

“ReAção”,  e  por  conta  do  calendário  atípico  ocasionado  pela  pandemia  de  2020,  me  deparei  com                 

dificuldades  em  encontrar  docentes  que  desfrutavam  de  disponibilidade  de  horários  para  ceder  em               

prol  da  aplicação  deste  projeto.  Logo,  alguns  estudantes  do  terceiro  ano  do  ensino  médio  com                 

quem  tive  contato  se  demonstraram  interessados  no  projeto  e  se  organizaram  por  conta  própria                

para   participar   deste   processo.     

Acrescento  também  que,  há  uma  discrepância  no  número  de  respostas  obtidas  em  cada  um                

dos  formulários,  pois,  por  conta  de  problemas  de  conexão  alguns  estudantes  foram  desconectados               

durante   a   aplicação   do   projeto.     

No  formulário  “pré  aula”  (Anexo  II)  foram  feitas  cinco  perguntas,  e  o  objetivo  deste                

formulário  foi  captar  um  pouco  das  experiências  que  os  estudantes  vivenciaram  ao  longo  de  sua                 

trajetória  escolar  para,  posteriormente,  com  a  comparação  das  respostas  obtidas  com  o  formulário               

“pós   aula”   entender   como   esta   relação   foi   alterada.   

Na  primeira  questão  buscou-se  saber  se  o  estudante  já  havia  assistido  alguma  aula  em  que                 

um   professor   aplicou   um   vídeo.   A    Imagem   19 ,   abaixo,   nos   mostra   os   resultados   obtidos.   

  

Imagem   19:   Gráfico   com   as   respostas   da   primeira   pergunta   do   questionário   “Pré   aula”   dos   
estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   
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Como  podemos  reparar,  o  número  de  estudantes  que  tiveram  contato  prévio  com  o  vídeo                

como  recurso  didático  é  elevado  e,  de  mesma  proporção  com  que  os  docentes  se  pronunciaram.                 

Assim,  sendo,  observa-se  certa  coerência  entre  os  resultados  das  duas  pesquisas  realizadas,  que               

indicam   a   tendência   elevada   na   utilização   deste   recurso   didático.   

Na  segunda  questão,  assim  como  demonstrado  pela   Imagem  20,   a  seguir,  foi  perguntado               

aos  discentes  que  responderam  de  maneira  afirmativa  à  primeira  pergunta,  a  finalidade  dos  vídeos                

com  os  quais  os  mesmos  tiveram  o  contato  anterior,  sendo  estes:  como  introdutor  de  conteúdos;                 

como  ilustrador  de  fenômenos;  para  substituir  a  falta  de  um  outro  docente;  ou  para  explicar  algum                  

conteúdo.   

  

Imagem   20:   Gráfico   com   as   respostas   da   segunda   pergunta   do   questionário   “Pré   aula”   dos   
estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Percebemos  que  apesar  de  termos  o  vídeo  como  introdutor  de  conteúdo  e  ilustrador  de                

fenômeno  e  cenários  dentre  as  formas  mais  frequentes  em  que  os  estudantes  entraram  em  contato                 

com  vídeos  como  recurso  didático  no  cotidiano  escolar,  não  podemos  deixar  de  notar  que  a  forma                  

mais  frequente  é  a  vídeo  aula.  Assim  como  dito  por  (MORAN  1995),  apesar  das  oportunidades                 

oferecidas  pela  tecnologia,  o  uso  do  vídeo  se  torna  irrelevante  sem  uma  estrutura  pedagógica                

adequada   do   professor.     

Nesse  sentido,  se  faz  necessário  que  o  professor  assuma  o  papel  de              
protagonista  no  processo  de  ensino  aprendizagem.  Ainda  que  se  utilize  de             
diferentes  meios  e  recursos  que  favoreçam  esse  processo,  o  professor  deve             
ter  um  papel  ativo  e  de  facilitador  da  construção  do  conhecimento             
(OLIVEIRA,   2013,   p.12).     
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Por  conseguinte,  a  utilização  do  vídeo  como  a  única  forma  de  explicação  de  um  conteúdo,                 

sem  um  projeto  pedagógico  adequado,  como  vemos  nessa  pandemia  onde  o  ensino  se  dá                

remotamente  por  uma  medida  extraordinária,  é  inadequada,  pois,  assim,  o  docente  assume  papel               

passivo  no  processo  de  aprendizagem.  Logo,  o  vídeo  nunca  deve  substituir  o  papel  do  professor                 

sem   que   antes   haja   um   projeto   pedagógico   adequado   em   vigência.   

A  terceira  questão,  referia-se  a  como  o  docente  trabalhou  o  vídeo  com  a  turma,  sendo  as                  

possíveis  respostas  as  seguintes:  com  uma  breve  apresentação  das  características  do  vídeo  antes  de                

sua  exibição;  com  pausas  para  comentários;  repetição  de  partes  importantes  após  sua  exibição;  ou                

apenas   exibido.   As   respostas   dos   discentes   encontram-se   na    Imagem   21 ,   a   seguir.   

  

Imagem   21:   Gráfico   com   as   respostas   da   terceira   pergunta   do   questionário   “Pré   aula”   dos   
estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Através  da  análise  das  respostas  obtidas,  podemos  perceber  que,  apesar  de  alguns              

professores  não  usufruírem  da  totalidade  do  potencial  desta  ferramenta,  como  já  discutido              

anteriormente,  a  grande  maioria  das  respostas  aponta  que  os  docentes  trabalham  os  vídeos  de                

forma   adequada. 5   

A  quarta  questão  demandava  uma  resposta  aberta,  perguntando  a  opinião  dos  estudantes              

em  relação  à  utilização  do  vídeo  em  sala  de  aula,  gerando  respostas  como  as  seguintes:  “O  vídeo                   

tem  importância  fundamental  para  a  ilustração  e  entendimento  dos  temas  abordados.”;  “A  aula               

acaba  ficando  maçante  em  alguns  momentos,  mas  se  o  professor  fizer  pausas  para  comentários  fica                 

mais   fácil   de   compreender”.   

5   Conclusão    tirada   a   partir   de   Cf.   MORAN,   José   Manoel.    O   Vídeo   na   Sala   de   Aula .   Comunicação   &   Educação.   
São   Paulo,   ECA-Ed.   Moderna,   [2]:   27   a   35,   jan./abr.   de   1995,   p.   30   
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Analisando  estas  respostas  podemos  ver,  através  do  ponto  de  vista  do  estudante,  a               

importância  do  uso  de  metodologias  adequadas  no  emprego  desta  ferramenta.  Um  aspecto              

ressaltado  por  um  dos  estudantes  é  a  quebra  da  imersão  quando  ocorre  o  travamento  do  vídeo:                  

“Gostei  muito,  mas,  o  que  complica  é  quando  trava  durante  a  exibição”.  Nunca  estamos  imunes  à                  

imprevistos,  porém,  um  hábito  de  extrema  importância  é  a  revisão  do  material  antes  da  sua  exibição,                  

pois   assim   podemos   reduzir   a   chance   de   que   acidentes   como   este   ocorreram.     

Qualquer  desvio  do  foco  do  estudante  durante  o  desenvolvimento  de  um  processo  mental,               

faz  com  que  este  tenha  que  manter  informações  na  “memória  de  curto  prazo”,  que  possui                 

capacidade  de  armazenamento  limitada,  podendo  ocasionar  uma  sobrecarga  cognitiva,  condenando            

a   qualidade   do   aprendizado.   

A  quinta,  e  última  pergunta  referia-se  às  expectativas  dos  estudantes  com  relação  ao  vídeo                

que  seria  trabalhado  na  sequência  didática,  produzido  por  mim  com  a  finalidade  de  utilizá-lo  neste                 

trabalho  de  conclusão  de  curso.  Esta  questão  também  demandava  uma  resposta  aberta.  Tal               

pergunta   gerou   diversos   tipos   de   respostas,   como   veremos   agora.   

Em  sua  grande  maioria,  foram  obtidas  respostas  onde  os  estudantes  almejavam  o  uso  da                

ferramenta  como  um  introdutor  do  conteúdo,  seguem  alguns  exemplos:  “Para  reforçar  exemplos  da               

matéria  ou  até  mesmo  para  ter  uma  introdução  antes  de  explicar’;  “Para  introduzir  um  novo  tema  ou                   

que  fizesse  um  resumo  do  conteúdo”;  “Como  introdução  ou  trazendo  uma  explicação  por  outro                

ponto   de   vista”   

Em  muitas  das  respostas,  os  estudantes  afirmaram  esperar  que  o  vídeo  servisse  como  um                

facilitador  para  o  entendimento  do  conteúdo,  como  contextualizador  ou  como  uma  ferramenta  para               

tornar  o  conteúdo  mais  didático.  Demonstrando  que  há  a  expectativa  de  que  o  vídeo  seja  uma                  

ferramenta  que  venha  para  enriquecer  a  qualidade  da  aula,  e  consequentemente  a  qualidade  do                

aprender,  como  podemos  ver  a  seguir:  “Para  auxiliar  no  entendimento  e  aplicação  do  conteúdo”;                

“Gostaria  que  fosse  utilizado  de  forma  que  deixe  a  aula  mais  didática  e  que  possa  facilitar,  ao  aluno,                    

o   entendimento   da   aula.”;   “Da   forma   que   ajude   a   visualizar   bem   o   que   está   sendo   explicado”   

Em  outras  respostas,  foi  observada  a  preocupação  para  com  a  metodologia  da  aplicação  do                

vídeo:  “A  primeira  maneira  seria  a  através  de  uma  breve  introdução  sobre  do  que  o  vídeo  se  trata                    

seguido  de  sua  apresentação  sem  interrupções  para  breves  discussões,  onde  após  a  exibição  do                

vídeo  por  completo  seriam  iniciadas  as  discussões  sobre  o  assunto,  seja  ele  científico  ou  mais                 

voltado  paras  áreas  sociais.”;  “Com  pausas,  ressaltando  curiosidades  e  observações  importantes”;             

“Intercalados  com  comentários,  ter  a  sensação  de  que  foi  útil  e  não  só  para  passar  o  tempo,  que                    

futuramente   me   ajude   ou   de   alguma   forma   venha   a   fazer   sentido   com   a   matéria.”   
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Analisando  estas  respostas,  podemos  perceber  que  os  estudantes  vêm  apresentando            

maturidade  e  responsabilidade  com  relação  à  utilização  de  ferramentas  didáticas.  Assim  como              

debatido  anteriormente,  o  uso  de  novas  tecnologias  em  aula  por  si  só  não  toca  o  estudante,  para                   

isso   é   necessário   o   planejamento   e   a   adoção   de   metodologias   apropriadas.     

Já  o  formulário  “pós  aula”  (Anexo  III)  continha  oito  questões  onde  buscou-se  as               

impressões,   dos   estudantes,   referentes   a   como   o   uso   do   vídeo   influenciou   a   aula   ministrada.   

Na  primeira  questão  buscou-se  saber  o  que  os  estudantes  acharam  da  duração  do  vídeo                

aplicado,  sendo  ótimo,  bom,  regular  ou  ruim.  Com  o  resultado  obtido  nesta  questão  foi  gerado  o                  

gráfico   presente   na    Imagem   22 .   

  

Imagem   22:   Gráfico   com   as   respostas   da   primeira   pergunta   do   questionário   “Pós   aula”   dos   
estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Vale  ressaltar  que  o  vídeo  aplicado  possui  pouco  mais  de  sete  minutos,  como  elucidado  no                 

início   deste   capítulo.     

Na  sociedade  em  que  vivemos,  devido  ao  desenvolvimento  exponencial  da  tecnologia,  os              

dias  são  mais  rápidos  e  os  momentos  cada  vez  mais  dinâmicos.  Por  sua  vez,  os  meios  de                   

comunicação  fazem  suas  narrativas  mais  dinâmicas  e  com  linguagem  multimidiática,  nos             

acostumando,  desde  pequenos,  a  valorizar  essa  forma  de  lidar  com  a  informação,  rápida,  atraente,                

sintética,  trazendo  consequências  para  a  capacidade  de  compreender  temas  mais  abstratos  de  longa               

duração   e   de   menos   envolvimento   sensorial   (MORAN   2006).   

Tendo  isto  em  vista,  para  que  o  emprego  de  um  vídeo  em  aula  seja  efetivo  e  atrativo  para                    

seu   público   alvo,   este   não   deve   ser   muito   extenso   e   monótono.     
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Na  segunda  questão  buscou-se  saber  o  que  os  estudantes  pensaram  do  conteúdo  abordado               

pelo  vídeo,  avaliando  com  uma  nota  em  que  1  é  pouco  interessante  e  10  interessante,  como                  

mostrado   na    Imagem   23 ,   a   seguir.   

  

  Imagem   23:   Gráfico   com   as   respostas   da   segunda   pergunta   do   questionário   “Pós   aula”   
dos   estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

O  conteúdo  presente  no  vídeo  gira  em  torno  do  limão,  suas  origens,  história  e  aplicações,  e                  

como  podemos  observar,  as  respostas  obtidas  indicam  que  este  conteúdo  é  do  interesse  dos                

estudantes.  O  limão,  uma  fruta  tão  comum  no  cotidiano  do  brasileiro,  é  rico  em  propriedades                 

diversas,  como  efeito  antisséptico,  antibiótico  e  antioxidante  e,  além  outros,  fortalece  o  sistema               

imunológico.     

Portanto,  para  entendermos  como  ocorrem  muitos  desses  fenômenos  promovidos  pelo            

limão,  este  torna-se  um  excelente  agregador  de  diversos  conceitos  químicos  a  serem  trabalhados.               

Assim  sendo,  desde  que  trabalhado  adequadamente,  o  limão  permite  a  contextualização  desses              

conteúdos,   tornando   a   aprendizagem   significativa.   

Na  terceira  pergunta,  questionava-se  o  que  os  estudantes  acharam  da  dinâmica  do  vídeo,               

avaliando  com  uma  nota  de  1  a  10,  em  que  1  é  cansativo  e  10  interessante,  como  mostrado  no                     

gráfico   presente   na    Imagem   24 ,   presente   na   página   seguinte.   
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Imagem   24:   Gráfico   com   as   respostas   da   terceira   pergunta   do   questionário   “Pós   aula”   
dos   estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Ao  analisar  as  respostas  obtidas,  podemos  perceber  um  alto  valor  de  aceitação  dos               

estudantes.  O  vídeo  apresenta  muitos  elementos  ricos  em  cores  e  muitas  vezes  que  fazem  referência                 

à  cultura  pop  e  elementos  do  cotidiano  dos  estudantes,  como  personagem  de  filmes  e  memes,  além                  

de   movimentação   de   câmera,   que   faz   com   que   o   vídeo   se   mantenha   dinâmico   e   atrativo.   

Desta   forma,   faço   das   palavras   de   Moran   as   minhas:   

A  força  da  linguagem  audiovisual  está  em  que  consegue  dizer  muito  mais  do               
que  captamos,  chegar  simultaneamente  por  muitos  mais  caminhos  do  que            
conscientemente  percebemos  e  encontra  dentro  de  nós  uma  repercussão  em            
imagens  básicas,  centrais,  simbólicas,  arquetípicas,  com  as  quais  nos           
identificamos  ou  que  se  relacionam  conosco  de  alguma  forma.  (MORAN,            
2002,   p.2).   

Já  a  quarta  questão,  cuja  resposta  era  aberta,  buscou  saber  se  os  estudantes  relacionam  o                 

conteúdo  aprendido  em  aula  com  seu  cotidiano,  solicitando  alguns  exemplos  de  onde  encontrar  a                

química   em   seu   dia   a   dia.   

Através  das  respostas  os  estudantes  expressaram  muitos  exemplos  em  que  podemos             

encontrar  a  química  em  nosso  cotidiano,  alguns  deles  são  mostrados  a  seguir:  “Sim,  nos  produtos  de                  

limpeza  e  atividades  culinárias”;  “sim,  as  reações  do  nosso  corpo,  o  ar  atmosférico”;  “Sim,  na                 

preservação   de   alimentos   e   remoção   da   ferrugem”.   
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Como  podemos  perceber,  os  estudantes  têm  a  consciência  de  que  muitos  dos  conceitos               

estudados  por  eles  em  aula  são  aplicados  a  seus  cotidianos.  Desta  forma,  é  possível  afirmar  que  o                   

limão  possui  o  papel  de  signo  para  conceitos  de  química,  no  caso  estudado,  uma  vez  que  atua  como                    

uma   conexão   entre   os   conteúdos   estudados   em   aula   e   o   cotidiano   dos   estudantes.   

As  questões  cinco,  seis  e  sete  referem-se  ao  conteúdo  formal  trabalhado  na  aplicação  do                

projeto,  pedindo  aos  estudantes  que  respondessem  como  se  davam  os  fenômenos  trabalhados  no               

momento   anterior   da   aula.   

A  quinta  questão,  cuja  resposta  também  era  aberta,  solicitava  uma  explicação  química  de               

como  o  suco  de  limão,  ao  ser  adicionado  à  água  destilada,  a  torna  uma  solução  condutora  de                   

eletricidade.   

Analisando  as  respostas,  como  mostradas  a  seguir,  é  possível  reparar  que,  a  maioria  dos                

estudantes  foi  capaz  de  compreender  que  através  da  dissociação  dos  eletrólitos  ácidos  ascórbico  e                

cítrico,  moléculas  1  e  3,  são  liberados  íons  em  solução,  tornando-a  condutora  de  eletricidade.  A                 

seguir  alguns  exemplos  das  respostas  serão  elucidados:  “Pois  o  suco  de  limão  é  rico  em  citrato  que                   

ao  se  solubilizar  em  água  dissocia-se  em  íons  formando  um  eletrólito.”;  “Por  conta  dos  íons                 

dissolvidos  na  água,  que  são  capazes  de  conduzir  corrente  elétrica”;  “  Devido  a  liberação  de  íons  na                   

água   que   ocorre   quando   o   limão   é   adicionado.”;   “Porque   a   solução   fica   cheia   de   eletrólitos”.   

Foram  obtidas  também  algumas  respostas  em  que,  por  falta  de  desenvolvimento,  não  se               

pode  afirmar  com  certeza  que  os  conceitos  foram  realmente  compreendidos,  como:  “Porque  há               

dissociação  de  íons”;  “Porque  acontece  uma  reação  em  que  os  íons  negativos  e  positivos  se  ligam                  

aos  pólos  de  cada  lado  dos  fios”;  “  Por  conta  da  acidez  e  da  quantidade  de  ânions  e  cátions                     

presentes   ”   

 Na  sexta  questão  buscou-se  saber  qual  o  efeito  do  suco  de  limão  com  o  tempo  de                   

deterioração  de  um  alimento,  inibindo  sua  oxidação;  mantendo  o  alimento  hidratado;  aumentando  a               

velocidade  da  reação  de  oxidação;  ou  uma  reação  ácido/base,  assim  como  mostrado  na   Imagem                

25 .   
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Imagem   25:   Gráfico   com   as   respostas   da   sexta   pergunta   do   questionário   “Pós   aula”   dos   
estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Como  podemos  observar  através  da  análise  da  imagem  25,  a  grande  maioria  dos  estudantes                

demonstrou  o  entendimento  da  capacidade  antioxidante  promovida  pelo  ácido  ascórbico,  molécula             

3,   presente   no   suco   do   limão.   

Na  sétima  questão  buscou-se  saber  como  o  ácido  cítrico  promove  a  remoção  de  ferrugem                

de  uma  superfície  de  ferro.  As  respostas  possíveis  para  tal  questão  eram:  Solubilizando  em  água  os                  

átomos  de  ferro  da  ferrugem;  Inibindo  a  oxidação  do  ferro;  Formando  um  quelato;  Agindo  como                 

catalisador.  Como  mostrado  no  gráfico  presente  na   Imagem  26 ,  os  resultados  serão  trabalhados  a                

seguir.   

  

Imagem   26:   Gráfico   com   as   respostas   da   sétima   pergunta   do   questionário   “Pós   aula”   
dos   estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   
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Através  da  análise  da  imagem  26,  nota-se  que,  apesar  de  um  possível  desentendimento,               

mostrado  pelo  alto  índices  de  escolha  da  opção  “Inibe  a  oxidação  do  ferro”,  os  estudantes                 

demonstraram-se  entendedores  do  processo  de  remoção  da  ferrugem  da  faca  através  do  efeito               

quelante,  formando-se  um  sal  solúvel  em  água.  Ocorre  a  desestabilização  do  óxido  de  ferro,  através                 

da  acidificação  do  meio,  e  desta  forma  os  átomos  de  ferro,  presentes  no  óxido  de  ferro  se  tornam                    

suscetíveis  a  ligarem-se  ao  agente  quelante  citrato,  molécula  4,  porém  este  fenômeno  não  inibe  a                 

oxidação   do   ferro.   

Acredito  que,  para  que  os  estudantes  não  pressuponham  que  o  efeito  quelante,  explicado               

acima,  iniba  a  oxidação  futura  do  ferro  remanescente  na  superfície  da  faca,  sejam  necessárias                

algumas   alterações   na   exposição   dos   conteúdos   pertinentes.   

E  por  fim,  na  oitava  questão,  como  mostrado  na   Imagem  27 ,  a  seguir,  buscou-se  captar  a                  

opinião   dos   estudantes   referente   a   como   o   vídeo   utilizado   interferiu,   ou   não,   na   aula.   

  

Imagem   27:   Gráfico   com   as   respostas   da   oitava   pergunta   do   questionário   “Pós   aula”   
dos   estudantes   

  

 Fonte:   Gerada   por   formulários   google   

  

Como  podemos  observar,  todos  os  alunos  responderam  que  o  vídeo  causou  um              

impacto  positivo  na  aula.  Tal  resultado  me  faz  entender  a  real  dimensão  e  alcance  das                 

palavras   de   Moran:   

A  televisão  e  o  vídeo  partem  do  concreto,  do  visível,  do  imediato,  próximo,               
que  toca  todos  os  sentidos.  Mexem  com  o  corpo,  com  a  pele,  as  sensações  e                 
os  sentimentos  -  nos  tocam  e  "tocamos"  os  outros,  estão  ao  nosso  alcance               
através  dos  recortes  visuais,  do  close,  do  som  estéreo  envolvente.  Isso  nos              
dá  pistas  para  começar  na  sala  de  aula  pelo  sensorial,  pelo  afetivo,  pelo  que                
toca  o  aluno  antes  de  falar  de  ideias,  de  conceitos,  de  teorias.  Partir  do                
concreto  para  o  abstrato,  do  imediato  para  o  mediato,  da  ação  para  a               
reflexão,   da   produção   para   a   teorização   (MORAN,   2002,   p.2).   
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6. Considerações   finais   

Neste  trabalho,  foi  possível  reparar  que,  de  acordo  com  as  recomendações  dos  PCN+,  o                

número  de  docentes  que  utilizam  as  TIC’s  aumentou,  comparando-se  com  trabalhos  anteriormente              

analisados.  Foi  possível  também  observar  que,  quando  se  trata  da  produção  dos  materiais               

utilizados,  são  poucos  os  profissionais  que  dispõem  do  tempo  necessário  para  a  confecção  de                

materiais  de  qualidade,  tal  realidade  é  o  reflexo  da  má  remuneração  e  falta  de  reconhecimento  pela                  

profissão  docente  no  Brasil.  A  remuneração  precária  da  profissão  impõe  que  muitos  dos               

professores  busquem  trabalhar  em  duas,  três  ou  mais  instituições  de  ensino  para  a  complementação                

de  sua  renda,  acarretando,  com  uma  carga  excessiva  de  trabalho,  a  queda  da  produtividade  deste                 

profissional,   e   muitas   vezes   exaustão   ao   extremo.     

No  ano  de  2020  foi  possível  mais  uma  vez  notar  o  descaso  do  governo  para  com  a                   

educação  brasileira  e  seus  profissionais.  Com  uma  pandemia  em  escala  global  impondo  o               

distanciamento  social,  as  escolas  do  mundo  todo  foram  forçadas  a  migrarem  para  o  modelo  de                 

educação  à  distância.  Muitos  docentes  e  discentes,  sem  nenhuma  forma  de  capacitação  ou  auxílio                

de  infraestrutura  tecnológica,  se  depararam  com  este  modelo  educacional,  tornando  o  fazer              

pedagógico   ainda   mais   desafiador,   pois:   

[...]é  preciso  recriar  o  curso  de  uma  nova  maneira,  deixar  o  papel  de               
provedor  para  o  de  facilitador  de  conteúdos,  adquirir  segurança  e  eficiência             
ao  usar  a  tecnologia  como  uma  ligação  principal  entre  alunos  e  professores,              
aprender  a  ensinar  efetivamente  sem  o  controle  visual  proporcionado  pelo            
contato  ‘olho-no-olho’  direto,  desenvolver  um  entendimento  e  uma          
apreciação  pelo  estilo  de  vida  dos  estudantes  à  distância”  (SANTOS;            
NASCIMENTO,   2011,   p.   6).   

Por  conta  deste  cenário,  me  deparei  com  dificuldades  para  encontrar  professores  que              

estivessem  dispostos  a  ceder  seu  tempo  à  aplicação  deste  projeto.  Entretanto,  ao  tomarem               

conhecimento  deste,  alguns  estudantes  se  mostraram  interessados  a  participar  por  conta  própria  da               

pesquisa.  Este  fator,  possivelmente,  demonstra  que  os  estudantes  sentiram  algum  tipo  de  deficiência               

em   sua   formação,   devido   às   dificuldades   encontradas   por   docentes   e   discentes   já   discutidas.   

A  produção  e  aplicação  do  vídeo  se  mostraram  muito  satisfatórias,  apesar  da  demanda  de                

tempo,  esforço  e  recursos  para  a  produção  de  um  material  dinâmico,  contextualizado,  atraente  para                

os  estudantes  e  de  qualidade,  que  me  fez  reparar  que  a  curto  prazo,  o  uso  do  vídeo  auto  produzido                     

não  seja  tão  viável.  Desta  forma,  a  utilização  de  vídeos  já  produzidos  como  documentários,                

reportagens  e  conteúdos  do  YouTube  se  mostram  mais  viáveis.  Com  os  resultados  adquiridos  pelos                

questionários  pude  comprovar  que  “a  linguagem  videográfica  ao  articular  som  e  imagem,  articula               

uma  rede  de  signos  que  orienta  o  processo  comunicativo  ora  para  a  percepção  ora  para  a                  

cognição”   (MARTIRANI   1998).   
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.  Portanto,  o  uso  de  vídeo  como  recurso  didático,  mediador  da  relação  de  aprendizagem,  é                 

extremamente  benéfico  e  enriquecedor  no  fazer  pedagógico,  desde  que  regido  por  metodologias              

adequadas.   

Por  fim,  acredito  que  a  aplicação  deste  recurso  é  extremamente  viável,  enriquece  o  ensino,                

o  torna  mais  atraente  e  significativo,  e  deve  ser  adotada  por  um  número  maior  de  docentes  em  suas                    

trajetórias  profissionais.  Porém,  a  iniciativa  para  esta  mudança  não  cabe  somente  aos  educadores,  é                

de  suma  importância  que,  diferentemente  da  realidade  do  projeto  de  sucateamento  da  educação               

brasileira,  esta  seja  valorizada  e  enaltecida,  pois  o  caminho  da  educação  é  o  caminho  do                 

desenvolvimento   e   da   libertação.   
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8. Apêndices   

Apêndice   I:   Formulário   docentes   

Vídeo   e m   sala   de   aula   (Antes   da   pandemia)   

Esse  questionário  é  referente  a  um  projeto  de  monografia  para  a  obtenção  da  titulação  de                 

licenciado  em  química  pela  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF).  E  busca  perceber  a              

opinião   de   professores   de   química   sobre   o   uso   de   vídeos   em   aula.   

Na  parte  1  deste  formulário,  as  perguntas  são  referentes  às  aulas  antes  da  pandemia                

(Estimativa   de   5   minutos   para   responder   este   formulário)   

*Obrigatório   

1-   Você   já   utilizou   um   vídeo   em   aula   presencial?    *   

◻    Sim   

◻    Não   

2-   Se   sim,   com   que   frequência?   

◻    Toda   semana   

◻    Todo   mês   

◻    Pelo   menos   uma   vez   por   bimestre   

◻    Pelo   menos   uma   vez   por   ano   

3-  Com  relação  aos  vídeos  utilizados,  você  os  produz  ou  utiliza  vídeos  terceiros?               

(Mais   de   uma   resposta   é   possível)   

◻    Utilizo   vídeos   prontos   como   reportagens   e   YouTube   

◻    Produzo   meus   vídeos   
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4-   Como   o   vídeo   é   utilizado?   (Mais   de   uma   resposta   é   possível)   

◻    Introdução   de   conteúdo   

◻    Ilustração   de   algum   fenômeno   ou   cenários   

◻    Para   substituir   a   falta   de   um   professor   

◻    Para   explicar   um   conteúdo   

◻    Como   forma   de   exercício/   trabalho   escolar   

◻    Outro:   ______________________   

5-   Como   é   trabalhado?   (Mais   de   uma   resposta   é   possível)   

◻    Antes   da   exibição,   com   apresentação   de   aspectos   gerais   (tipo,   duração,   tema)   

◻    Pausas   para   comentários   

◻    Ao   final   da   exibição   repetição   de   partes   importantes   

◻    Apenas   foi   exibido   

◻    Apresentado   em   um   encontro   e   discutido   em   outro   

6-   Que   tipo   de   vídeo   costuma   utilizar?   (Mais   de   uma   resposta   é   possível)   

◻    Filmes   

◻    Documentários   

◻    Reportagens   

◻    Vídeo   aulas   

◻    Divulgação   científica   (Ex:   Manual   do   mundo,   Nerdologia,   Fórmula   de   soluções...)   

◻    Ilustração   de   fenômenos   (Reações   químicas...)   
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Vídeo   em   aula   (Durante   a   pandemia)   

Nesta   parte   do   formulário,   as   perguntas   são   referentes   às   aulas   durante   a   pandemia   

1-   Você   já   utilizou   um   vídeo   em   aula   à   distância?    *   

◻    Sim   

◻    Não   

2-   Se   sim,   com   que   frequência?   

◻    Toda   semana   

◻    Todo   mês   

◻    Pelo   menos   uma   vez   por   bimestre   

◻    Pelo   menos   uma   vez   por   ano   

3-   Como   o   vídeo   é   utilizado?   (Mais   de   uma   resposta   é   possível)   

◻    Introdução   de   conteúdo   

◻    Ilustração   de   fenômeno   ou   cenário   

◻    Para   explicar   um   conteúdo   

◻    Como   exercício/   Trabalho   escolar   

4-   Como   é   trabalhado?   (Mais   de   uma   resposta   é   possível)   

◻    Antes   da   exibição,   com   apresentação   de   aspectos   gerais   (tipo,   duração,   tema)   

◻    Pausas   para   comentários   

◻    Ao   final   da   exibição   repetição   de   partes   importantes   

◻    Apenas   foi   exibido   

◻    Apresentado   em   um   encontro   e   discutido   em   outro   
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5-   Que   tipo   de   vídeo   costuma   utilizar?   (Mais   de   uma   resposta   é   possível)   

◻    Filmes   

◻    Documentários   

◻    Reportagens   

◻    Vídeo   aulas   

◻    Divulgação   científica   (Ex:   Manual   do   mundo,   Nerdologia,   Fórmula   de   soluções...)   

◻    Ilustração   de   fenômenos   (Reações   químicas...)   

6-   Qual   a   sua   opinião   sobre   o   uso   de   vídeos   como   recurso   didático?    *   
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Apêndice   II:   Formulário   pré   aula   estudantes   

Vídeo   em   sala   de   aula   

Esse  questionário  é  referente  a  um  projeto  de  monografia  para  a  obtenção  da  titulação  de                 

licenciado  em  química  pela  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF).  E  busca  perceber  a              

experiência  prévia  dos  estudantes  com  vídeo  em  aula.  (Estimativa  de  3  minutos  para               

responder   este   formulário)   

*Obrigatório   

1-   Você   já   assistiu   uma   aula   em   que   o   professor   utilizou   um   vídeo?    *   

◻    Sim   

◻    Não   

2-   Se   sim,   como   o   professor   utilizou?   (É   possível   mais   de   uma   resposta)   

◻    Introdução   de   conteúdo   

◻    Ilustração   de   algum   fenômeno   ou   cenários   

◻    Para   substituir   a   falta   de   um   professor   

◻    Vídeo   aula   (Para   explicar   um   conteúdo)   

◻    Filme,   documentário,   reportagem   

◻    Outro:   _________________   

3-   Como   o   vídeo   foi   trabalhado?   (É   possível   mais   de   uma   resposta)   

◻    Antes   da   exibição,   com   apresentação   de   aspectos   gerais   (tipo,   duração,   tema)   

◻    Pausas   para   comentários   

◻    Ao   final   da   exibição   repetição   de   partes   importantes   

◻    Apenas   foi   exibido   
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4-   Você   gostou   de   como   o   vídeo   foi   trabalhado?   Se   não,   o   que   não   gostou?   

5-   Como   gostaria   que   o   vídeo   fosse   utilizado   nesta   aula?    *   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

50   



  

Apêndice   III:   Formulário   pós   aula   estudantes   

Vídeo   em   sala   de   aula   

Esse  questionário  é  referente  a  um  projeto  de  monografia  para  a  obtenção  da  titulação  de                 

licenciado  em  química  pela  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF).  E  busca  perceber  a              

opinião  dos  estudantes,  sobre  o  uso  do  vídeo  ministrado  na  aula.  (Estimativa  de  5  minutos                 

para   responder   este   formulário)   

*Obrigatório   

1-   O   que   você   achou   da   duração   do   vídeo?    *   

◻    Ótimo   

◻    Bom   

◻    Regular   

◻    Ruim   

2-  Classifique  o  que  você  achou  do  conteúdo  do  vídeo  sendo  1  ́pouco  interessante  e                 

10   interessante    *   

3-  Classifique  o  que  achou  da  dinâmica  do  vídeo  sendo  1  cansativo  e  10                

interessante    *   

4-  Você  acha  que  a  química  faz  parte  do  seu  cotidiano?  Se  sim,  diga  dois  exemplos                  

de   onde   encontrá-la.    *   

5-   Por   que   a   lâmpada   acende   depois   de   colocar   suco   de   limão   na   água   destilada?    *   
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6-   O   que   o   suco   de   limão   faz   para   que   aumente   o   tempo   para   o   alimento   estragar?    *   

◻    Inibe   a   oxidação   

◻    Mantém   o   alimento   hidratado   

◻    Aumenta   a   velocidade   da   reação   de   oxidação   

◻    Reação   ácido/base   

7-  Como  o  ácido  cítrico  (presente  no  suco  de  limão)  remove  a  ferrugem  da  faca.                 

Marque   as   opções   corretas   (É   possível   mais   de   uma   resposta)    *   

◻    Solubilizando   em   água   os   átomos   de   ferro   da   ferrugem   

◻    Inibe   a   oxidação   do   ferro   

◻    Formação   de   quelato   

Age   como   catalisador   

8-   Você   acha   que   o   vídeo   deixou   a   aula   interessante?    *   

◻    Sim   

◻    Não   

◻    Não   fez   diferença   

Muito   obrigado,   suas   respostas   me   ajudaram   muito!!   
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