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RESUMO 

As mudanças sociais causadas pelo desenvolvimento das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) nas últimas décadas nos deixou em meio a 

chamada sociedade da informação. O presente trabalho se baseia no potencial 

educacional destas ferramentas tecnológicas para o Ensino de Química, mais 

especificamente no uso de recursos audiovisuais no ensino de modelos atômicos. 

No entanto, existe grande quantidade de materiais multimídia e audiovisual, nem 

sempre bem utilizado, disponíveis nos meios informacionais que podem não 

corresponder às expectativas. Portanto, torna-se necessário além de uma discussão 

acerca do uso adequado das novas tecnologias, de modo a contribuir 

significativamente para o processo de aprendizagem, que se faça uma análise crítica 

destes vídeos para que possam ser usados em sala de aula. Teve-se como objetivo, 

coletar na rede de computadores (Internet) materiais audiovisuais, traçar uma 

análise crítica e por fim, propor uma sequência de utilização para o material 

abordado. Foram selecionados dez vídeos e a partir deles ressaltou-se tanto os 

pontos negativos quanto positivos de cada um e posteriormente, se sugeriu a 

utilização de parte destes vídeos em uma ordem especifica, valendo-se de 

diferentes abordagens para tornar o ensino de modelos atômicos mais envolvente e 

instigantes para os discentes. 

Palavras-chaves: TIC, vídeos, modelos atômicos, análise. 



 

 

ABSTRACT 

The social changes caused by the development of the Information and 

Communication Technologies (ICT) in these past decades, leaves us in the middle of 

the called information society. The present work is based on the educational potential 

of technological tools for the chemistry teaching, and more specifically in the use of 

these e audiovisual resources in the teaching of atomic models. However, there is a 

large amount of multimedia and audiovisual materials, not always well used, 

available in the information media that may not match expectations. Therefore, it is 

necessary besides a discussion about the proper use of the new technologies, in 

order to contribute significantly to the learning process, that a critical analysis of 

these videos is done for an eventual use in classrooms. The objective of the work 

was to collect in the internet audiovisual materials, to carry out a critical analysis of 

them and, finally, to propose a sequence and a methodology of use for the covered 

material. Ten videos were selected and from them the negative and positive points 

were emphasized and later the use of part of these videos in a specific order was 

suggested, using different approaches to make the teaching of atomic models more 

involving and instigating for the students. 

Keywords: ICT, videos, models atomic, analysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

O conhecimento científico permeado no meio escolar de décadas atrás era 

tratado como um aglomerado de conceitos a ser transmitido aos alunos, que por sua 

vez tinham como objetivo acumular tais conhecimentos, em uma relação onde este 

aluno se apresentava como depositório de dados, conceitos e princípios (POZO; 

CRESPO, 2009; SILVEIRA et al., 2010). Esta abordagem distancia o aluno do 

conhecimento científico e principalmente de sua construção, afetando a capacidade 

de criar relações entre os saberes científicos com os fenômenos que cercam estes 

indivíduos (SILVEIRA et al., 2010). Consequentemente, o ensino de Ciências 

derivado desta metodologia gera dificuldades no entendimento dos mais básicos 

conceitos regentes da natureza. Não somente na compreensão destes conceitos 

básicos, mas também na capacidade de aplicá-los em problemáticas que fujam do 

senso comum ou mesmo para usufruir destes conhecimentos para analisar e 

explicar eventos naturais que ocorrem em nosso cotidiano (POZO; CRESPO, 2009). 

Deste modo, segundo Pozo e Crespo (2009), os alunos tendem a ver a Ciência 

como uma prática repetitiva de aplicação de fórmulas, onde os conceitos não são 

aplicáveis ou significantes fora da sala de aula e, principalmente, que são 

completamente distantes de seu mundo cotidiano.  

Sendo assim, os autores chamam atenção para a necessidade de uma 

mudança na metodologia de ensino, que se encaixe melhor na sociedade atual, a 

qual deve diferir muito da utilizada em décadas passadas. Observa-se que os meios 

de comunicação, organização e produção de Ciência mudaram, fazendo com que a 

ideia de uma construção de conhecimento científico baseado na busca de regras e 

conceitos rígidos e imutáveis, habilmente escondidos pela natureza, não cabe mais 

no mundo que nos cerca, exigindo que o ensino de Ciências se reconstrua (POZO; 

CRESPO, 2009). 

Porém, devido às mudanças ocorridas na forma de produzir, 

organizar e distribuir os conhecimentos em nossa sociedade, entre 

eles os científicos, é novidade sim a necessidade de estender essa 

forma de aprender e ensinar para quase todos os âmbitos formativos 

e, é claro, para o ensino das ciências (POZO; CRESPO, 2009, p.20). 
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Chassot (2003) também apresenta a necessidade de que os alunos estejam 

aptos a compreender os conhecimentos científicos e não somente gravá-los na 

memória. Tal processo é descrito por Chassot como “alfabetizar em ciências”, ou 

seja, aprender a linguagem que descreve o mundo natural, possibilitando que estes 

alunos ao observarem um fenômeno sejam capazes de interpretá-lo cientificamente. 

Sendo esta linguagem uma criação do ser humano e para seres humanos. 

A ciência pode ser considerada como uma linguagem construída 

pelos homens e pelas mulheres para explicar o nosso mundo natural. 

Compreendermos essa linguagem (da ciência) como entendemos 

algo escrito numa língua que conhecemos (por exemplo, quando se 

entende um texto escrito em português) é podermos compreender a 

linguagem na qual está (sendo) escrita a natureza (CHASSOT, 2003, 

p.91). 

O ensino de Química encontra-se dentro das perspectivas apontadas por 

Chassot. Segundo Johnstone (1993) a verdadeira aprendizagem da Química deve 

permitir que o indivíduo transite facilmente entre três esferas, a macroscópica, a 

submicroscópica e a simbólica. A esfera macroscópica abrange os fenômenos 

visíveis e tangíveis ao observador; a submicroscópica se refere ao nível atômico, 

molecular e cinética que é invisível e a simbólica, que é aquela que contém a 

linguagem específica criada para representar os fenômenos e eventos das outras 

duas esferas, como equações, símbolos, fórmulas e conjecturas matemáticas. 

Sendo assim, para o aluno ser capaz de interpretar, explicar e compreender 

quimicamente a natureza ele deve conhecer os aspectos dessas três esferas e 

poder correlacioná-las adequadamente. Podendo assim, ao olhar para um cubo de 

gelo flutuando em água (esfera macroscópica), relacionar este fato com a formação 

de estruturas hexagonais das moléculas e ligações intermoleculares (esfera 

submicroscópica) e poder expressar tais fenômenos de acordo com a simbologia 

química adequada (esfera simbólica). 

No patamar mais básico da esfera submicroscópica está o átomo e, 

consequentemente, os modelos atômicos. Tema que exige um alto nível de 

abstração dos alunos e que com frequência é equivocadamente exposto. Um dos 

principais erros cometidos é não considerar e esclarecer aos alunos os próprios 

conceitos de modelos ou do desenvolvimento científico dos mesmos, considerações 
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estas que tecem o plano de fundo de um assunto tão fundamental para a 

compreensão da estrutura da matéria, o átomo.  

Essa abordagem equivocada pode fazer com que a ideia do modelo 

estipulado para o átomo seja retida como real e imutável e não como uma 

elaboração humana socialmente desenvolvida e em construção. Além disso, que o 

átomo foi criado de acordo com a vontade humana e não como algo existente sobre 

o qual adquirimos conhecimento de seus aspectos e propriedades e, por 

conseguinte criamos meios de compreendê-lo e relacionar tais características a 

fenômenos contidos na esfera macroscópica (MELO; LIMA, 2013). 

Desse modo, se faz necessário entender a função dos modelos e suas 

limitações. Usamos modelos para explicarmos uma realidade submicroscópica 

invisível, que por muitas vezes pode parecer ao aluno, contraditório com o mundo 

macroscópico que o cerca.  

O ensino de modelos atômicos apresenta as dificuldades comuns aos 

assuntos pertencentes a esfera submicroscópica da Química que tem como objeto 

de estudo partículas nunca vistas e que são representadas exclusivamente 

utilizando-os, pois neste caso há a exigência excessiva da utilização da imaginação 

e abstração dos alunos. Para superar esta dificuldade busca-se atualmente a 

utilização de recursos midiáticos (SILVA; BRAIBANTE; PAZINATO, 2013).  

O uso de recursos midiáticos no ensino, embora atualmente tenha alcançado 

uma notoriedade ímpar, está presente há muito tempo em nossa realidade. O rádio, 

por exemplo, foi instrumento de divulgação cultural e educacional, os programas da 

TV escola e posteriormente o uso da internet, está última ganhou destaque nos 

últimos anos (ROSA, 2000). 

A explosão e democratização tecnológica permitiu o acesso a diversas formas 

de mídia e aparelhos capazes de reproduzi-las. O uso de ferramentas multimídias 

surge, para a educação, na tentativa de facilitar e acelerar o aprendizado, pois 

permite uma ligação direta entre os princípios conceituais com objetos visuais, 

podendo ser visto e revisto por quantas vezes for desejado, dentro e fora da sala de 

aula, inclusive, proporcionando independência aos alunos no processo de 

aprendizagem (TURKOGUZ, 2012). 
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Dentre as diferentes formas de multimídia, destacamos os vídeos e filmes 

como foco de trabalho. Moran (1995) coloca o vídeo como uma valorosa ferramenta 

de auxílio para o professor e o descreve da seguinte maneira: 

O vídeo é sensorial, visual, linguagem falada, linguagem musical e 

escrita. Linguagens que interagem superpostas, interligadas, 

somadas, não separadas. Daí a sua força. Nos atingem por todos os 

sentidos e de todas as maneiras. O vídeo nos seduz, informa, 

entretém, projeta em outras realidades (no imaginário) em outros 

tempos e espaços. [...] (MORAN, 1995, p.28) 

Assim sendo, o vídeo possui a capacidade de atingir os diversos níveis de 

percepção humana e pode atingir as pessoas mais facilmente. Seu uso com fins 

educativos, então, é favorável e proveitoso (MORAN, 1995). E devido a este 

potencial que este trabalho se dedica a avaliar e propor meios de uso dos vídeos 

disponíveis para o ensino de modelos atômicos, além de guiar o uso destes 

recursos. 

 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1. OBJETIVO GERAL 

Tendo em vista o avanço dos recursos de mídia e multimídia provenientes do 

aperfeiçoamento e desenvolvimento tecnológico das últimas duas décadas, este 

trabalho tem como objetivo analisar alguns dos recursos multimídia, principalmente 

vídeos e afins, disponíveis na internet, que envolvam a temática dos modelos 

atômicos. A partir desta análise tecer uma crítica deste material, tendo por fim 

explorar o uso deste recurso e propor meios de utilização para aperfeiçoamento do 

processo de ensino-aprendizagem de modelos atômicos. 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Reunir vídeos, animações e recursos midiáticos disponíveis nos meios 

eletrônicos, principalmente na internet, que abordem a temática de modelos 

atômicos. 
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 Selecionar e analisar os itens reunidos, tecendo uma avaliação crítica dos 

mesmos. 

 Discutir a utilização destes recursos de modo a auxiliar profissionais docentes 

na exposição do conteúdo relacionado aos modelos atômicos. 

 Propor uma sequência de aplicação dos recursos multimídia avaliados 

visando alcançar melhores resultados no processo de ensino-aprendizagem 

de modelos atômicos. 
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2. BASE TEÓRICA 

2.1. TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC’s). 

2.1.1. O INÍCIO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. 

As tecnologias da informação e comunicação (TIC’s) são parte integrante e 

quase indissociável da sociedade atual, porém as origens de seu desenvolvimento 

remetem a Tales de Mileto, 700 a.C., com suas primeiras experiências envolvendo 

eletricidade (CURY; CAPOBIANCO, 2011). 

Há pouco mais de 200 anos a eletricidade passou a ser estudada além de 

seus aspectos derivados do atrito de materiais isolantes. Grandes cientistas se 

destacam a partir deste ponto, tais como Benjamin Franklin, Alessandro Volta, 

Charles Coulomb, Michael Faraday entre outros por suas pesquisas. Mais de 1000 

anos depois de Mileto, em 1873, James Clerk Maxwell publica seu trabalho sobre 

eletricidade e magnetismo revolucionando a física moderna abrindo espaço para o 

desenvolvimento da tecnologia moderna (CURY; CAPOBIANCO, 2011; KNIGHT, 

2009). 

Durante toda a história da humanidade as TIC’s causaram, e causam, 

grandes mudanças econômicas, sociais e políticas. A prensa de impressão 

tipográfica desenvolvida por Johann Gutenberg (1439) foi o primeiro marco de 

grande importância nas tecnologias de informação, pois foi responsável pela 

produção em massa de livros e jornais, sendo um grande avanço na divulgação de 

conhecimento da época. Em 1830 Samuel Finlay Breese Morse construiu o telégrafo 

de um único fio que se tornou o principal meio de comunicação a longa distância 

entre os séculos XIX e XX (CURY; CAPOBIANCO, 2011). 

Louis-Jacques-Mandé Daguerre, em 1839, foi capaz de pela primeira vez 

capturar e fixar uma imagem nítida, a primeira fotografia durável, com um aparelho 

chamado de daguerreotipo. Tal feito desencadeará tempos depois na invenção do 

cinetoscópio (1890) de Thomas Alva Edison, máquina de projeção de imagens para 

apenas um usuário, e do cinematógrafo (primeiro projetor de imagens a manivela) 

criado pelos irmãos Lumière em 1895, os precursores das mídias cinematográficas e 

visuais (CURY; CAPOBIANCO, 2011). 
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Em 1876, aproximadamente, Alexander Graham Bell desenvolveu o telefone. 

Esta tecnologia permitiu comunicação entre grandes distâncias a partir da fundação 

da Companhia de Telefonia e Telégrafos (1885). O telefone se popularizou tanto no 

início do século XX que terminou por substituiu o telégrafo, e a rede telefônica que 

surgiu foi a base para a rede de Internet (CURY; CAPOBIANCO, 2011). 

2.1.2. O DESENVOLVIMENTO DOS COMPUTADORES E DA INTERNET.  

Os primeiros códigos binários foram desenvolvidos por Francis Bacon, sendo 

aperfeiçoados por John Napier (1614) e Gottfried Wilhelm Leibniz (1801). Esta 

decodificação contribuiu para a invenção das primeiras máquinas de calcular que 

não dependiam de um operador feitas por Charles P. Babbage, em 1823, 

juntamente com Ada Lovelace, responsável pela parte programacional destas 

máquinas. Os computadores mais primitivos surgem na década de 1930, 

basicamente com a função de realizar cálculos matemáticos (CURY; CAPOBIANCO, 

2011). 

Principalmente nos períodos da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945) e da 

Guerra Fria (1945 – 1991) as TIC’s foram alvo de grande interesse e destaque. 

Tendo como resultado, principalmente, o desenvolvimento dos computadores e dos 

alicerces para a criação da internet, que são as principais ferramentas das TIC’s 

mais modernas (CURY; CAPOBIANCO, 2011; JUNKES, 2014). 

Os computadores eletrônicos têm sua primeira aparição em 1942 na 

Universidade do Iowa (USA) pelas mãos de John Vincent Atanasoff e o estudante 

Clifford Berry. Os computadores que surgem nesta época têm principalmente fins 

militares. Depois da criação do transistor (1947) os aparelhos eletrônicos passaram 

por uma grande revolução, pois este dispositivo substituiu as válvulas usadas até 

este momento, permitindo uma maior economia e eficiência dos dispositivos 

elétricos. A partir deste instante, os computadores foram diminuindo em tamanho e 

aumentando em eficiência, em 1960 a segunda geração de computadores emerge 

(CURY; CAPOBIANCO, 2011). 

Anos depois, a empresa Intel fabrica o microprocessador integrando milhares 

de circuitos em um chip relativamente pequeno para a época. Esta criação 

possibilitou a invenção dos mini e microcomputadores (terceira geração de 

computadores). A década de 1970 deu início a quarta geração de computadores 
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(geração atual) com aperfeiçoamento da tecnologia existente (CURY; 

CAPOBIANCO, 2011).  

Nos anos 80, a empresa Apple torna-se líder de venda em computadores e 

lança em 1982 o Personal Computer (PC) que promove, futuramente, a 

individualização destas máquinas. A Apple também se destaca pelo lançamento das 

primeiras máquinas com interface gráfica (Macintosh), tecnologia que se 

caracterizava pelo suporte visual baseado em janelas, botões, barras de ferramentas 

e outros, muito semelhantes as atuais. Outra empresa que se destaca nesta mesma 

década é a Microsoft que se torna líder na elaboração e venda de softwares (CURY; 

CAPOBIANCO, 2011). 

A rede global de computadores, a Internet, é fruto de diversos avanços 

tecnológicos, porém seu ancestral mais destacável é a ARPANET que teve sua 

primeira versão lançada em 1969 pela Advanced Research Projects Agency (ARPA). 

O Intuito da ARPANET era interligar departamentos de pesquisa com entidades 

militares, principalmente como meio de comunicação. Esse sistema era estruturado 

com um centro de funcionamento que podia manter a rede funcionando mesmo se 

um ou mais pontos parassem (CURY; CAPOBIANCO, 2011; JUNKES, 2014).  

[...] O Departamento de Defesa dos Estados Unidos teve a ideia de 

criar um sistema de comunicação que não pudesse ser destruído por 

bombardeios e fosse capaz de ligar pontos estratégicos, como 

centros de pesquisa e bases das Forças Armadas. Os militares 

norte-americanos sabiam que possuir um meio de comunicação 

eficiente poderia ser a diferença entre ganhar ou perder uma guerra 

[...] (VIEIRA, 20031 apud JUNKES, 2014, p. 14). 

A ARPANET deu início a diversas investidas na área de conexão de 

computadores pelos americanos. Um grande passo neste sentido foi a criação do 

Protocolo TCP/IP (Transfer Control Protocol/ Internet Protocol), em 1983, que 

homogeneizou a transferência de dados entre computadores possibilitando 

computadores com diferentes sistemas se comunicarem e é usado até hoje 

(JUNKES, 2014).  

                                                           
1 VIEIRA, E. Os bastidores da Internet no Brasil. São Paulo: Manole, 2003. 
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Para alcançar a atual conjuntura da Internet, uma importante contribuição foi o 

desenvolvimento da World Wide Web (WWW) por Timothy Berners-Lee (1990). Esta 

rede, acrescida de algumas outras tecnologias virtuais, permitiu que a internet se 

tornasse mais acessível para pessoas leigas expandindo o domínio da Internet além 

dos meios acadêmicos e militares (VIEIRA, 20031; DEMETRIO, 20012 apud 

JUNKES, 2014). 

No Brasil, antes da chegada da internet, durante a ditadura militar iniciada em 

1964 houve uma reformulação e melhoria das tecnologias de telecomunicação 

implementadas no país até aquele momento. Em 1988, houve as primeiras 

conexões com a internet em solo nacional no Laboratório Nacional de Computação 

Científica (LNCC) e na Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) (JUNKES, 2014). 

Até 1994 a Internet no Brasil era quase que exclusivamente utilizada por 

universidades e instituições militares, neste ano a EMBRATEL (empresa estatal) 

inicia um programa de implantação de Internet, inicialmente com um pequeno grupo 

de usuários. Em 1995, a segunda fase programa é iniciada com o intuito de expandir 

o acesso a rede a cerca de 5.000 clientes cadastrados, porém a empresa não foi 

capaz de cumprir tal meta (CARVALHO, 2006).  

A EMBRATEL, até 1995, era detentora de todos os serviços de comunicação, 

entretanto com o programa de desestatização e privatização implementado no 

primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso (1994 -1997) este 

monopólio teve fim (JUNKES, 2014).  

Neste ponto, a Rede Nacional de Pesquisa (RNP) assume como provedor de 

Internet para pessoas físicas. Com uma infraestrutura ainda precária a RNP ainda 

não era capaz de oferecer um serviço de qualidade em conexões pessoais e tão 

pouco nas comerciais que surgiram em 1996 (CARVALHO, 2006).  

A chegada da WWW ao Brasil promove um aumento no tráfego de dados e 

em número de usuários. Todavia, nos anos que se seguem a RNP deixa a desejar 

como provedora e outras empresas tomam espaço neste mercado. Diversas 

melhorias e mudanças estruturais foram efetuadas, a partir deste momento, para 

                                                           
2 DEMETRIO, R. Internet. São Paulo: Érica, 2001. 
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que a rede brasileira de Internet chegasse nas condições atuais (CARVALHO, 

2006). 

 

2.1.3. A INFLUÊNCIA DAS TIC’S NA SOCIEDADE E NA EDUCAÇÃO. 

As TIC’s durante toda sua existência, promoveram mudanças na sociedade, 

contudo desde a década de 1980 com o nascimento das novas TIC’s, norteadas 

pela computação e as tecnologias de rede (Internet) se promoveu uma verdadeira 

revolução nas esferas, econômica, política e social. 

Tornou-se comum o uso do termo globalização para o processo que envolve 

a diminuição, até mesmo ao ponto da eliminação das barreiras locais, ou seja, entra-

se em uma era onde o mercado, a economia, a cultura e as relações sociais passam 

a ser globais. Embora este processo seja complexo e envolva diversos fatores, um 

dos principais contribuintes é o uso das novas TIC’s que possibilitam o rápido fluxo 

de informação (RODRIGUES; OLIVEIRA; FREITAS, 2001; SILVEIRA, 2004).  

Alvarez (1999) caracteriza a globalização como “[...] uma sociedade na qual 

os principais processos e acontecimentos históricos ocorrem e se desdobram em 

escala global" (ALVAREZ, 19993 apud RODRIGUES; OLIVEIRA; FREITAS, 2001, p. 

98). No entanto, esta sociedade globalizada pode ser vista em diferentes estágios 

pelo mundo e até dentro de uma mesma região ou país, ou seja, o processo de 

globalização está longe de ser homogêneo e igualitário (RODRIGUES; OLIVEIRA; 

FREITAS, 2001). 

Apesar das diferenças, é inegável que a quantidade de informações 

circulando e a facilidade de acesso a elas aumentou vertiginosamente nas últimas 

décadas. Costa (1995) aponta o crescente fluxo de informação como o fator 

determinante para as mudanças sociais e inovações tecnológicas ocorridas 

recentemente e que, por conseguinte, geram novas informações, em um processo 

cíclico e deste modo a tecnologia e a sociedade se desenvolvem conjuntamente, 

uma usando a outra como apoio. 

                                                           
3 ALVAREZ, M. C. Cidadania e direitos num mundo globalizado. Perspectivas, v. 22, p.95-107, 1999. 
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Neste contexto, surgem as chamadas sociedades da informação (SI) onde as 

inovações tecnológicas e as TIC’s passam a estar presentes em todas as partes, 

tomando um lugar central no desenvolvimento delas. A informação e o acesso a 

mesma passam a ter valor econômico, sendo crucial e indispensável para manter a 

funcionalidade do sistema, e por vezes é tomada até mesmo como parâmetro de 

desenvolvimento social (RODRIGUES; OLIVEIRA; FREITAS, 2001). Sorj (2003)4 

apud Silva, et al. (2010), em acréscimo, afirma que a SI se volta para o 

conhecimento científico como alicerce para o desenvolvimento tecnológico, que por 

sua vez, se torna um propulsor econômico.  

Castell (2002)5 apud Coutinho, Lisbôa (2011, p.7-8) ressalta as características 

desta nova sociedade: 

 A informação é a matéria-prima que permite o desenvolvimento tecnológico, 

fundamental para o desenvolvimento da SI. 

 As novas tecnologias causam mudanças em diversos setores sociais, como 

economia, cultura e política. 

 Os sistemas de rede ampliam a interação entre indivíduos por todo mundo 

com as mais diversas finalidades. 

 A flexibilidade é a palavra-chave onde os conceitos e informações estão em 

constante mudança e reformulação. 

 As novas tecnologias convergem e se integram em diferentes campos, dando 

aos indivíduos a capacidade de participar mais ativamente dos processos de 

desenvolvimento tecnológico. 

 Neste ponto, é imperativo dizer que informação e conhecimento não 

necessariamente caminham juntos, embora estejam relacionados o acesso a 

informação não significa adquirir conhecimento (COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

 A informação torna-se conhecimento quando o indivíduo incorpora tal 

informação relacionando-a aos conhecimentos já interiorizados, por fim, permite uma 

                                                           
4 SORJ, B. Brasil@povo.com: a luta contra a desigualdade na sociedade da informação. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2003. 

5 CASTELLS, M. A Era da Informação: economia, sociedade e cultura. v. 1, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 2002. 
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análise crítica, reflexiva e o uso destes dados gerando uma aprendizagem efetiva 

(COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

As informações constituem a base do conhecimento, mas a 

aquisição deste implica, antes de mais, o desencadear de uma série 

de operações intelectuais, que colocam em relação os novos dados 

com as informações armazenadas previamente pelo indivíduo. O 

conhecimento adquire-se, pois, quando as diversas informações se 

interrelacionam mutuamente, criando uma rede de significações que 

se interiorizam (PELLICER, 19976 apud COUTINHO; LISBÔA, 2011, 

p. 9) 

 Lévy (1996)7 apud Silva et al. (2010) afirma que ao transformar informação 

em conhecimento realiza-se uma ligação com os demais conhecimentos 

previamente adquiridos, ela passa a fazer sentido e se pode usufruir dela para tomar 

decisões. Ainda, que neste processo o sujeito molda, atualiza e adapta a informação 

em um ato criativo e produtivo, um processo de aprendizagem. 

 O sistema educacional deve, nesta nova era, tomar seu lugar promovendo a 

construção destes conhecimentos em uma sociedade onde a informação transborda 

de toda parte. Os processos de aprendizagem, não mais, estão contidos dentro das 

paredes das instituições escolares, e sim, espalhados pela vida cotidiana dos alunos 

e se valendo, por muitas vezes, de meios informais (COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

A escola neste ponto torna-se o meio instigador para a aquisição de 

conhecimento, a inovação e a criatividade. Tendo processos de aprendizagem mais 

horizontais, onde a troca de informação e conhecimento é feita também de modo 

coletivo e cooperativo (COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

Ao professor, não compete mais a incumbência de ser um mero transmissor 

de informações, mas a de agir como um mediador no processo aprendizagem 

embora ao mesmo tempo se coloque como aprendiz em uma relação de 

aprendizagem mútua com os alunos. Além disso, cabe também a este profissional 

fomentar um ambiente mais instigante, desafiador e que possa promover a 

                                                           
6 PELLICER, E. G. La "moda tecnológica" en la educación: los peligros de un espejismo. Pixel-bit. Revista de 

Medios y Educación, v. 8, n. 9, p.81-92, 1997. 

7 LÉVY, P. O que é o virtual?. Tradução Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1996. 
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capacidade reflexiva e exploradora dos aprendentes (COUTINHO; LISBÔA, 2011; 

MARTINHO; POMBO, 2009). 

Estamos na era em que os docentes se devem colocar como 

mestres e aprendizes, na expectativa de que, por meio da interacção 

estabelecida na «comunicação didáctica» com os estudantes, a 

aprendizagem aconteça para ambos (LANCASTRE, 20098 apud 

COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

Neste intuito, além da capacidade de manusear os elementos básicos da 

computação e da internet, deve-se ter o domínio das competências pedagógicas 

para analisar e filtrar a infinidade de informações desorganizadas e difusas 

presentes nos meios informacionais para aplicá-las coerentemente (COUTINHO; 

LISBÔA, 2011). 

Sobretudo, os alunos a serem formados sob esses novos parâmetros devem 

ser capazes de gerenciar, avaliar e absorver uma grande quantidade de 

informações, que mudam e se rearranjam constantemente, transformando-as em 

conhecimento útil e pertinente. Ademais, os novos aprendentes necessitam de uma 

nova cultura, que extravase os muros das instituições escolares, onde aprender e 

conhecer são processos desenvolvidos em todas as instâncias de suas vidas e 

continuamente desde a infância (COUTINHO; LISBÔA, 2011). 

Fabela (2005)9 apud Coutinho e Lisbôa (2011) define esta cultura, nomeada 

por ele de “cultura aprendente”, como: 

[...] um ambiente no qual a pluralidade de actores contribui para que 

haja a construção do conhecimento de forma partilhada, numa 

perspectiva contínua e processual, quer a nível individual ou 

colectivo, e em todos os domínios da sociedade (FABELA, 20059 

apud COUTINHO; LISBÔA, 2011, p. 11). 

                                                           
8 LENCASTRE, J. A. Educação On-line: Um estudo sobre o blended learning na formação pós-graduada a partir 

da experiência de desenho, desenvolvimento e implementação de um protótipo Web sobre a imagem. 638 f. 

Tese (Doutorado) - Curso de Tecnologia Educativa, Universidade do Minho, Braga, 2009. 

9 FABELA, S. A vida toda para aprender. 2005. Disponível em: 

<https://www.psicologia.pt/artigos/ver_artigo.php?a-vida-toda-para-aprender&codigo=A0321&area=d6>. Acesso 

em: 20 dez. 2016 
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Delors (1999)10 apud Coutinho e Lisbôa (2011, p.13) destaca, por fim, quatro 

pilares para a construção do aprendizado desta sociedade embasada na cultura 

aprendente, que são resumidas a seguir. 

 Aprender a conhecer: se trata do aprendizado do senso crítico e reflexivo com 

o propósito de permitir ao aluno se posicionar, diante das informações que os 

atingem constantemente, o aprender a aprender. 

 Aprender a fazer: envolve o aprendizado de competências e habilidades que 

tornarão os aprendentes aptos a enfrentar e usar seus conhecimentos em 

diferentes situações, mesmo fora do ambiente escolar. 

 Aprender a viver juntos: abrange a capacidade de desenvolver vínculos 

sociais, lidar com a diversidade e resolver possíveis conflitos. 

 Aprender a ser: esta aprendizagem permite aos alunos gerenciar e regular 

seus próprios processos de aprendizagem com autonomia e responsabilidade 

social. 

 Tendo em mente as modificações sociais das últimas décadas, frutos dos 

avanços tecnológicos, devemos refletir que já não se trata mais de debates sobre a 

inserção ou não das TIC’s no meio educacional, elas já estão inseridas nas vidas de 

cada indivíduo em maior ou menor grau, direta ou indiretamente e em diversas 

instâncias. Trata-se de debates acerca de como utilizar apropriadamente esta 

tecnologia. 

É importante, antes de prosseguir, ressaltar que o uso das TIC’s embora 

promissor e valioso não resolve todos os problemas da educação no Brasil, que 

estão ligados a raízes políticas, sociais, econômicas e culturais. Torna-se necessário 

também acrescentar que as próprias TIC’s, por si só, não são solução de problemas 

educacionais. Estas ferramentas somente apresentarão resultados eficazes quando 

atreladas a reformulações e novos modelos pedagógicos capazes de usufruir 

corretamente de seu potencial (REZENDE, 2002; MARTINHO; POMBO, 2009).  

Martinho e Pombo (2009) colocam que as TIC’s podem ser uma poderosa 

ferramenta valorizadora das práticas de ensino devido a sua flexibilidade e facilidade 

                                                           
10 Delors, J. Educação: Um Tesouro a Descobrir. São Paulo: Cortez Editora, 1999. 
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de acesso a informação. Ademais, enfatizam a valorização do processo de 

apropriação, por parte dos alunos, de novos conceitos e fenômenos por conta da 

capacidade de unir formatos variados de apresentação. 

As oportunidades oferecidas pelas TIC, através de um ambiente rico 

de recursos, permitindo diferentes formas de aprendizagem, 

pensamento, trabalho e participação no processo educativo, são 

vistas como uma forte ferramenta pedagógica para potenciar as 

competências do século XXI (CANCELA, 2012, p. 12) 

Uma das perspectivas mais utilizadas na elaboração de métodos pedagógicos 

apoiados em TIC’s atualmente é a construtivista, seja de forma implícita ou explícita 

e isto pode ocorrer mesmo sem a intenção premeditada por parte do professor. O 

principal ponto desta corrente teórica é a colocação do aluno no centro do processo 

de aprendizagem e como agente ativo na construção de novos conhecimentos a 

partir da vivência e saberes prévios dos alunos (REZENDE, 2002). 

Sob tais perspectivas uma das principais mudanças é colocar o aluno em 

posição de maior controle em relação a sua aprendizagem, permitir e incentivar a 

busca de informação colocando as facetas reflexivas do ensino em evidência. Para 

tal, segundo Rezende (2002, p. 75), a elaboração de ferramentas e materiais 

didáticos baseados nas TIC’s adotam as seguintes características: 

 A interatividade, que pode funcionar projetando uma rede de ideias, 

conceituações e de troca de informações e conhecimento entre os diferentes 

indivíduos envolvidos no processo de aprendizagem. 

 A capacidade de criação de ambientes simulados, aproximando os alunos de 

experiências e situações que não poderiam ser realizadas realmente, 

independente dos motivos para tal impossibilidade. 

 A possibilidade de interação a distância sendo assim, aqueles que buscam 

informação podem estar em contato com pessoas, lugares e ambientes 

distantes de seu lugar de origem facilmente. 

 A grande capacidade de armazenamento de informação de variados aspectos 

e em diferentes formatos, dados em vídeo, áudio, fotografia, textos, etc. 
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 Spiro et. al (1992)11 apud Rezende (2002) descrevem ainda a chamada 

Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) ressaltando a importância das novas 

tecnologias e dos computadores nesta ideologia. Uma das principais características 

da TFC é o retorno dos alunos ao material base livremente em diferentes situações 

e contextos permitindo ao mesmo reorganizar seu conhecimento adaptando-o e 

moldando em uma rede de significações que não se restringe a um único cenário 

(SPIRO et. al, 199211 apud REZENDE, 2002). As TIC’s, obviamente, desempenham 

um papel crucial neste caso, pois disponibilizam tais materiais em diferentes 

plataformas com rapidez e liberdade. 

 A abordagem pedagógica da TFC, de Rand Spiro, fornece aos alunos a 

formação de uma organização própria do conhecimento a ser construído de forma 

não linear empregando múltiplas representações e abordagens. Nesta construção, 

um exemplo frutífero é o uso de recursos hipermidiáticos, pois criam facilmente o 

ambiente conectivo e de livre circulação para os alunos ligarem os diferentes 

assuntos aos diferentes conteúdos (REZENDE, 2002). 

 Em resumo, as TIC’s estão inseridas no cotidiano dos alunos e modificaram a 

sociedade de tal forma que propagaram uma mudança profunda no perfil dos 

aprendizes e nas demandas que recaem sobre eles vindas desta sociedade 

altamente interligada e informada. Sendo assim, as próprias diretrizes pedagógicas 

mencionadas são exemplos, e não limitadores, que demonstram a importância e 

potencial destas novas tecnologias. 

É efetivamente de primordial importância para a comunidade 

educativa que as TIC sejam uma ferramenta tão corrente quanto o 

papel, a caneta e o quadro de giz, no que diz respeito à sua 

utilização, e simultaneamente, sejam um potenciador de 

aprendizagem dinâmica, interativa e apelativa, que facilite a 

colaboração e partilha de conhecimentos e experiências (CANCELA, 

2012, p. 15). 

Desta forma a elaboração de metodologias e práticas pedagógicas que 

insiram no meio escolar as TIC’s de modo a criar um ambiente propício para o 

                                                           
11 SPIRO, R. J.; et. al. Cognitive Flexibility, Constructivism and Hypertext: Random Access Instruction for 

Advanced Knowledge Acquisition in Ill-Structured Domains. In: DUFFY, T. M.;JONASSEN, D.H. (Eds.). 

Constructivism and the Technology of Instruction: A Conversation. Nova Jersey: Lawrence Erlbaum, 1992. 
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desenvolvimento das competências necessárias para os aprendizes se 

desenvolverem habilmente na sociedade atual se faz necessária e vital.  

 

2.2. O USO DE RECURSOS MULTIMÍDIA EM ESPECIAL, OS AUDIOVISUAIS NO 

ENSINO. 

Diante do avanço das novas tecnologias e da relação simbiótica estabelecida 

entre elas e a sociedade contemporânea, se tornou grande o número de recursos 

multimidiáticos a disposição de uma parte significativa da população nas mais 

diversas plataformas, e o uso destes recursos na educação é a cada dia mais 

indispensável. 

As pesquisas bibliográficas levantadas por Serafim e Sousa (2011) os 

levaram a afirmar que o uso de multimídias no meio escolar propícia a dinamização 

dos processos de aprendizagem e aumento das habilidades cognitivas adquiridas, 

graças a diversidade de objetos disponíveis e a facilitação da comunicação entre 

indivíduos. Para os autores “Os meios de comunicação informática, revistas, 

televisão, vídeo têm atualmente grande poder pedagógico visto que se utilizam da 

imagem e também apresentam conteúdo com agilidade e interatividade” (SERAFIM; 

SOUSA, 2011, p. 24). Ainda colocam que estas ferramentas didáticas atreladas 

devidamente com a internet ampliam os espaços de interação, a quantidade de 

objetos e instrumentos educacionais disponíveis, tendo como resultado a ampliação 

das possibilidades de renovação das situações de troca de informação, colaboração, 

criação e expressão no ambiente escolar. Neste sentido, a multimídia gera uma 

nova estrutura para apresentar, demonstrar e estruturar a informação que se deseja 

mostrar e quando associada ao computador reconfigura a relação autor/leitor 

normalmente encontrada em livros, promovendo maior liberdade e autonomia ao 

leitor (SERAFIM; SOUSA, 2011). 

Dentre os tantos recursos multimídia se destacam, para os fins deste 

trabalho, os audiovisuais e sua utilização no Ensino. Segundo Betetto (2011, p.22) 

“O termo audiovisual é aplicado às técnicas e aos métodos informativos que utilizam 

elementos visuais (imagens) e áudio (efeito sonoro)”. Assim, deste ponto em diante 

os audiovisuais também serão tratados simplesmente pelo termo “vídeos”. 
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Para Moran (1995) o vídeo é capaz de atingir aquele que assiste não somente 

a nível intelectual, mas principalmente no nível emocional, em diferentes sentidos. A 

parte visual pode ser variada em seu ritmo, usar imagens estáticas ou em 

movimento, usar diferentes cenários, ângulos de câmeras, cores e pessoas. Podem 

remeter ao passado, ao presente e ao futuro, podem levar a diferentes lugares e 

situações. Os efeitos sonoros, a música, as falas e narrações ajudam a compor este 

quadro e as histórias contadas, tudo evocando emoções e sentimentos. O vídeo 

consegue facilmente se comunicar com diferentes faixas etárias, está na televisão 

presente em grande parte das residências. Por abordar os temas com pouca 

profundidade ministra o conhecimento em pequenas doses de modo fácil, exigindo 

menos esforço do receptor (MORAN, 1995). 

Em relação ao uso de vídeos no ensino, Rosa (2000) ressalta similaridades 

com características das teorias de Piaget e Vygotsky que tangem a formação das 

funções simbólicas das crianças, as quais inicialmente internalizam símbolos através 

da linguagem sonora e posteriormente realizam uma nova codificação de signos, 

com base naqueles atrelados a fala e audição para a construção dos símbolos da 

escrita e leitura, por exemplo. Sendo assim, seriam realizadas codificações 

alicerçadas na cultura de conceito internalizada previamente pelo indivíduo. Do 

mesmo modo, para assistir um vídeo seria necessário, para aquele que assiste, 

realizar a codificação das imagens e conteúdos a partir de aspectos mecânicos, tais 

como a coordenação visual, e aqueles relacionados à cultura própria. Portanto, 

segundo Rosa (2000) tais competências deveriam ser trabalhadas pelos professores 

em seus alunos desde muito cedo. 

Ademais, o autor relata a tentativa malsucedida de usar o vídeo em um 

projeto de educação no Mato Grosso do Sul voltado para a comunidade indígena. 

Os motivos verificados pelos pesquisadores responsáveis pelo projeto eram de 

fundo cultural, os índios que assistiram ao vídeo não eram habituados a olhar para a 

televisão, assim sendo não tinham a devida coordenação dos olhos para ver a tela 

da televisão como um todo e por fim, conseguiram apenas observar detalhes 

específicos das cenas mostradas. A referida experiência revela a importância da 

carga cultural própria dos indivíduos para a compreensão do veículo de informação 

(ROSA, 2000). Por conseguinte, pode-se intuir que se o meio cultural desempenha 

papel tão importante na recepção da informação e consequentemente do 
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conhecimento atrelado a ela, o atual momento da sociedade, na qual os recursos 

multimidiáticos estão difundidos largamente e, principalmente nas gerações mais 

recentes, pois são dominados desde a infância, o vídeo se torna um artifício propício 

e valoroso no Ensino. Serafim e Sousa (2011) afirmam sobre o uso de multimídia e 

vídeos no meio escolar: 

[...] dentre os usuários mais interessados em atividade deste gênero, 

como o vídeo digital, estão crianças e adolescentes, um público que 

crescentemente se identifica muito com esse tipo de mídia, dado seu 

caráter altamente motivacional (SERAFIM; SOUSA, 2011, p. 29). 

O recurso audiovisual, por unir o som a imagens intimamente, permite ao 

aluno relacionar mais facilmente as informações dos materiais e explicações 

fornecidos pelo professor e o conhecimento previamente adquirido pelo indivíduo, 

pois pode contemplar mais amplamente os diferentes estilos cognitivos de cada 

aluno (SERAFIM; SOUSA, 2011). 

Ferreira (1975)12 apud Betetto (2011) realizou um levantamento do 

conhecimento retido por seus alunos, fruto de aprendizagem efetiva, utilizando 

diferentes condições. Segundo os dados aferidos, 50% do conhecimento 

apresentado usando as vias visuais e auditivas eram retidos enquanto aqueles 

ministrados através de vias como a leitura tiveram retenções menores. No caso da 

leitura se obteve apenas 10% do conhecimento retido. Outra abordagem do autor, 

no mesmo trabalho, compara a retenção de informação, em um prazo de três horas 

e de três dias, de alunos expostos a essa informação vinda do professor por via 

apenas oral, apenas visual e ambas simultaneamente. Tanto no prazo mais curto 

quanto no mais longo a via audiovisual obteve porcentagens significativamente 

maiores. No prazo de três dias tal diferença se torna ampla, o uso de áudio e visual 

em conjunto resultou em retenção de 65%, entretanto o uso somente de som oral e 

apenas recurso visual obtiveram 10% e 20% respectivamente, percentagens muito 

abaixo de quando unidas (FERREIRA, 197512 apud BETETTO, 2011). 

                                                           
12 FERREIRA, O. M. C.; SILVA JUNIOR, P. D. Recursos audiovisuais para o ensino. 3. Ed. São Paulo: EPU, 

1975. 
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Os dados supracitados evidenciam o potencial dos audiovisuais no Ensino, 

podendo atingir os indivíduos por mais de uma via, favorecendo e auxiliando o 

processo de aprendizagem e possivelmente impulsionando um número maior de 

alunos à aprendizagem verdadeira. 

Os meios audiovisuais levam às imagens, aos fatos reais, à 

consciência, contribuindo com o trabalho do professor, de forma a 

auxiliar, facilitar e intensificar a aprendizagem dos alunos. É 

importante destacar que os sentidos, estimulados como auxílio de 

um recurso audiovisual, também contribuem, significativamente, no 

processo ensino aprendizagem. (BETETTO, 2011, p. 23) 

Além disso, Moran (1995) acredita que o vídeo, por estar muito próximo da 

televisão, tem características de lazer e entretenimento para os alunos. Isso, 

segundo o autor, constrói uma faceta diferente para a aula criando um espaço de 

relaxamento e descontração para o aluno, consequentemente deixando o ambiente 

escolar mais chamativo e atraente. 

Embora contenha grande potencial a exploração de vídeos no Ensino vem 

sendo mal utilizada. Pode-se tomar como exemplo a utilização do audiovisual em 

seus primórdios no ensino de Ciências, onde estes recursos eram basicamente 

compostos por filmes, tendo a partir da década de 1950 o auxílio da televisão. Estas 

primeiras aplicações eram centradas na precisão dos conteúdos abordados e com 

pretensões de se ensinar números cada vez maiores de estudantes com a menor 

interação com o professor possível. Portanto, em grande parte dos materiais um 

professor (um especialista) era registrado dando aula, aumentando a confiabilidade 

do conteúdo, e as imagens eram expostas aos alunos com a esperança de 

aumentar a aprendizagem. Embora muitas promessas tenham sido depositadas 

nestas práticas, quase sempre eram seguidas das críticas expondo suas falhas 

(REZENDE; STRUCHINER, 2009). 

Do mesmo modo, ainda hoje, este tipo de prática é corriqueiro, porém nestes 

casos o vídeo nada mais faz do que reforçar as linhas tradicionais de ensino que por 

motivos já discutidos anteriormente não se enquadram dentro das necessidades dos 

discentes na sociedade atual. Para o uso adequado das novas tecnologias é 

necessária uma reformulação da própria prática e pensar pedagógico. 
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A tecnologia do vídeo é multifuncional: podendo-se utilizá-la 

(infrautilizar-se) para reforçar a pedagogia tradicional, mantendo uma 

escola centrada exclusivamente na transmissão de conhecimentos; 

entretanto, também se pode utilizá-la para transformar a 

comunicação pedagógica. Assumir toda a sua potencialidade 

expressiva significa assumir este desafio de transformação da 

infraestrutura escolar (FERRÉS, 199613 apud BETETTO, 2011, p. 

29). 

Moran (1995) evidencia algumas outras utilizações errôneas para os vídeos: 

 Vídeo tapa-buraco: usar o vídeo quando por algum problema se deve ocupar 

o tempo dos alunos, se feito com frequência, faz com que os alunos 

assimilem o vídeo com desocupação. 

 Vídeo enrolação: Trata-se da exibição de vídeos sem conexão com a matéria 

ou sem um proposito pedagógico, pois cedo ou tarde o aluno percebe que o 

vídeo não tem significância. 

 Vídeo deslumbramento: ocorre normalmente quando o professor de encanta 

com o uso de vídeos, mas pouco se atenta a refletir sobre como e quando 

usar. Usá-lo desta forma causa empobrece a aula, pois deixa de lado 

atividades muitas vezes mais pertinentes ao momento. 

 Vídeo perfeição: Quando um professor crítica todo e qualquer vídeo por 

problemas estéticos ou de conteúdo, ele deixa de aproveitá-lo, por exemplo, 

para em conjunto com os alunos descobrir tais erros e discuti-los. 

 Só vídeo: Perde-se muito do potencial deste recurso quando ele é 

exaustivamente usado sem a devida discussão acerca do conteúdo ou sem a 

integração com a matéria. 

Sendo assim, os professores devem ao utilizar o vídeo reestruturar, 

reformular e, principalmente, planejar seu método pedagógico para alinhá-lo 

devidamente com a ferramenta e vice-versa. Assumindo também uma postura de 

                                                           
13 FERRÉS, J. Vídeo e educação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. 
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aprendiz, tanto para se adaptar a utilização dos equipamentos quanto para adquirir 

os conhecimentos capazes de converter os instrumentos em potencializadores da 

aprendizagem efetiva em conjunto com uma prática pedagogicamente coerente. 

Assim sendo Moran (1995) também propõe usos adequados para o vídeo em sala 

de aula, dentre os quais alguns estão citados a seguir: 

 Vídeo sensibilização: Usado para inserir um tema, despertar a curiosidade e 

motivar. Sendo, também, um instigador do caráter de pesquisador nos alunos. 

 Vídeo Ilustração: Tem a função de levar até ao aluno o que lhe é distante, 

intangível. Aproxima o aluno de realidades, fenômenos e lugares os quais ele 

não teria acesso. 

 Vídeo Simulação: Este tem importância significativa na área das ciências 

naturais, pois possibilita demostrar experimentos e fenômenos que por algum 

motivo não podem ser realizados ou verificados dentro dos domínios da sala 

de aula. 

 Vídeo Conteúdo de Ensino: Aborda de modo direto ou indireto um 

determinado assunto, de modo direto deixando claro este assunto, orientando 

a interpretação do mesmo e de modo indireto quando trabalho a assunto 

dando liberdade a múltiplas interpretações. 

 Vídeo Produção: Neste caso embora o vídeo possa ter pontos de contato com 

o conteúdo escolar, o foco está dirigido para a própria confecção do material 

midiático por parte dos alunos direcionados pelo professor. É principalmente 

durante o processo de planejamento, elaboração e produção do vídeo que a 

aprendizagem irá ocorrer. 

 Para o uso do vídeo em sala de aula, os aspectos referentes a própria 

execução mecânica do material audiovisual também devem ser levados em conta. 

Durante a execução cabe ao professor instigar aos alunos a anotarem as partes 

mais importantes, se necessário pausar rapidamente para tecer breve comentário 

tomando sempre o cuidado de não prejudicar o andamento do vídeo e as reflexões 

individuais dos discentes e estar sempre atento as reações e expressões dos que 

assistem. Após o termino do vídeo, existe sempre a possibilidade de reexibi-lo, neste 
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momento chamando a atenção para os pontos chave, revendo em detalhes as 

cenas mais importantes ou difíceis, de modo geral aprofundando o assistir para que 

dentro do possível, nada se perca daquele material (MORAN, 1995). 

Em complemento, Rosa (2000), coloca algumas diretrizes gerais para a 

utilização dos recursos audiovisuais em sala de aula. Para o autor: 

 Tal como para Moran (1995) o vídeo não deve ser usado como substituto 

para falta de professor ou de aulas. 

 O professor sempre deve, antes de exibir o material, analisá-lo 

cuidadosamente para que o mesmo atenda às suas intenções pedagógicas. 

 O equipamento deve ser verificado e testado com antecedência para evitar 

imprevistos. 

 O professor deve estar preparado para imprevistos e ter materiais alternativos 

caso por qualquer motivo seja impossibilitado de exibir o material midiático. 

 Quando possível, e pertinente, o professor pode fazer uma breve introdução 

ou apresentação do vídeo e do conteúdo, localizando o aluno em relação ao 

que será visto. Segundo Moran (1995) isto deve ser feito sem prejulgar ou 

revelar o conteúdo do material profundamente, deixando espaço para a 

interpretação do aluno acerca do que ele irá assistir. 

 Obviamente, as diretrizes e proposições apresentadas são sugestões e 

indicações, a criatividade e a adaptação devem caminhar em conjunto com a prática 

pedagógica para que os recursos possam se adequar a cada realidade e situação a 

ser vivenciada no meio escolar e sobretudo, para que o uso da mídia seja uma 

atividade prazerosa e proveitosa para todas as partes envolvidas. Para Moran “cada 

docente pode encontrar sua forma mais adequada de integrar as várias tecnologias 

e os muitos procedimentos metodológicos.” (MORAN, 200014 apud PEREIRA; 

FREITAS, 2010, p.15). 

                                                           
14 MORAN, J. M. et al. Novas tecnologias e mediação pedagógica. 6. ed. Campinas: Papirus, 2000. 
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 Por fim, outro ponto importante a ser lembrado é que a utilização efetiva e 

satisfatória dos recursos audiovisuais, tal como das TIC’s em geral, depende que a 

própria escola e o ambiente escolar se reestruturem e se adaptem. Para Serafim e 

Sousa (2011, p.20) “[...] é de se esperar que a escola tenha que ‘se reinventar’, se 

desejar sobreviver como instituição educacional.” 

 O professor e a escola podem promover um ambiente integrado com as 

novas tecnologias e delas extrair novas práticas pedagógicas mais tratativas aos 

alunos e mais coerentes com o atual momento vivido pela sociedade, formando 

pessoas capazes de progredir neste novo mundo. No entanto, isto depende de uma 

real mudança de postura por parte do corpo docente que pode encontrar, dentre 

tantos recursos multimidiáticos, no audiovisual um grande aliado nesta empreitada.  

 

2.3. BREVE HISTÓRICO DOS MODELOS ATÔMICOS. 

Neste trabalho foca-se os modelos atômicos, deste modo, a seguir será tecido 

um breve resumo da história destes modelos, levando-se em consideração os 

pontos que tangem o Ensino Básico no Brasil. Embora as descrições destes 

modelos estejam presentes em diversos livros, foram selecionados dois artigos 

(CARUSO; OGURI, 1997; PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012) para realizar este 

resumo, pois ambos abordam o tema delineando mais detalhadamente a trajetória 

histórica e a construção gradual dos modelos atômicos. Pontos considerados, no 

intuito deste trabalho, importantes para a real compreensão da prática científica e 

dos próprios conceitos de modelo e seu lugar na Ciência. Complementando, usou-se 

o livro de Ensino Médio da autoria de FONSECA (2013) com o intuito de nortear 

quais pontos seriam abordados e em qual profundidade. 
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As primeiras ideias conhecidas do átomo sugiram na Grécia antiga, em 500 

a.C., com Leucipo de Abdera. Leucipo afirmava que toda matéria seria formada por 

minúsculas partículas indivisíveis nomeadas por ele de átomos (do grego, a – 

negação, tomo – partes, sendo assim, indivisível). Além da existência do átomo o 

filósofo apresenta a ideia do vazio, que em conjunto com os átomos seriam as 

causas de tudo que existe. Na teoria desenvolvida por Leucipo os átomos seriam a 

menor quantidade de matéria que poderia existir. Esta partícula seria imutável, 

porém conjuntos de átomos formariam infinitas formas de matéria variando seus 

arranjos (CARUSO; OGURI, 1997; PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

Leucipo fundou também a chamada escola atomista e seu discípulo mais 

destacável foi Demócrito de Abdera. Demócrito foi o principal responsável por 

divulgar as teorias de seu mestre e se dedicou a agregar propriedades aos átomos. 

Dentre as mais importantes propriedades postuladas por ele estão a forma e o 

tamanho dos átomos, sendo estas as características responsáveis pelas diferenças 

entre as partículas na concepção do filósofo (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

Por mais de dois mil anos, a teoria atômica não recebeu a devida notoriedade 

nas interpretações que tangiam a constituição da matéria. Teorias como as dos 

elementos primordiais (água, terra, fogo e ar) e similares ganharam espaço, 

principalmente pela impossibilidade da época de tecer observações mais 

Figura 1. Linha do tempo – Modelos atômicos abordados. 
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contundentes sobre a existência ou propriedades dos átomos (PINHEIRO; COSTA; 

MOREIRA, 2012). 

Nos séculos XVII e XVIII as perspectivas místicas que norteavam as teorias 

da ciência primitiva iniciam sua queda devido a introdução do heliocentrismo e de 

todas as mudanças sociais e filosóficas provenientes dela. É nesta época que 

surgem nomes como Galileu Galilei, René Descartes, Robert Boyle, Isaac Newton, 

Daniel Bernoulli, dentre tantos outros. Neste período, cientistas como Newton, Boyle 

e Bernoulli se valiam dos conceitos atômicos, porém não se tinha interesse na 

estrutura ou propriedades mais profundas das partículas atômicas, pois seus 

estudos e teorias não necessitavam de tais conhecimentos. Embora até o final do 

século XVIII as propriedades microscópicas atômicas fossem quase que ignoradas 

os estudos que emergiram nestes anos contribuem para que a teoria do átomo como 

partícula básica da matéria ganhe adeptos (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

Apenas por volta do início do século XIX, com Jonh Dalton, que a teoria 

atômica ganha destaque novamente. Dalton se apoia nos estudos de Joseph-Louis 

Gay-Lussac e Amadeo Avogadro para iniciar estudos sobre a composição de alguns 

gases que compõem a atmosfera. A partir desses estudos, Dalton sugere que a 

matéria é formada pelo que ele chamou de “partículas últimas da matéria” que 

seriam imutáveis, maciças, indivisíveis e indestrutíveis, muito similar ao sugerido por 

Leucipo e Demócrito. O modelo de Dalton ficou conhecido como modelo da “bola de 

bilhar” (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012; FONSECA, 2013). 

Apesar de não propor grandes mudanças ao modelo atômico, o que 

diferenciou o trabalho de Dalton foi o embasamento experimental de suas 

afirmações, como medidas primitivas do peso relativo de gases, e algumas 

propriedades postuladas por ele. Dentre estas, a de átomos do mesmo elemento 

químico serem iguais em tamanho, peso e forma, a de reações químicas serem fruto 

da separação ou união de átomos e de que átomos ao se unirem formariam o que 

ele nomeou como “átomo composto” (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

Em 1814, André-Marie Ampère sugere pela primeira vez que os átomos 

seriam compostos por partículas menores embasado em seus experimentos com 

eletricidade. Nos anos que se seguem, a ideia da existência de partículas 
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subatômicas vai sutilmente se alastrando a medida que estudos sobre eletricidade e 

magnetismo são desenvolvidos (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

Heinrich Geissler (1855) constrói o “tubo de Geissler” que consistia de um 

tubo de vidro, com eletrodos em seu interior, onde era produzido vácuo. Um 

diferencial para o aparato era a eficiência de vácuo produzido, superior ao 

desenvolvido por outros cientistas. O tubo elaborado por Geissler possibilitará 

melhores experimentos de descargas elétricas, visto que se tem menos 

interferências por parte dos gases rarefeitos. Demasiados experimentos com estes 

equipamentos foram realizados por diferentes cientistas, mas é em 1869 que Johann 

Hittorf percebe que aplicando grande diferença de potencial entre os eletrodos 

surgiam raios dentro do tubo, que se propagavam em linha reta. Hittorf demonstra 

esta última afirmação colocando um anteparo no caminho dos raios que formam 

uma sombra atrás do anteparo. Estes raios são caracterizados como partículas 

negativas por Cromwell Varley, em 1871, e são nomeados de “Raios Catódicos” por 

Eugen Goldstein (1876). Em 1886, Goldstein, ao usar um eletrodo perfurado, 

percebe a formação de raios na direção oposta à dos raios catódicos. Devido ao 

comportamento atípico estes raios foram batizados de “Raios Canais” (CARUSO; 

OGURI, 1997; PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

O físico inglês Joseph Thomson também se dedicou ao estudo dos raios 

catódicos confirmando, em 1897, que se tratavam de raios com característica 

negativa ao desviá-los submetendo-os a um campo elétrico externo. Esse ponto, até 

o momento, era um grande embate entre cientistas ingleses e alemães. Thomson foi 

capaz de, em experimentos seguintes, calcular a razão carga/massa dos raios 

catódicos e percebeu que independente dos materiais utilizados este valor 

permanecia inalterado e além disso, conseguiu verificar que a massa dos raios 

catódicos era muito menor que a do átomo de hidrogênio. Em mãos disso, o 

cientista afirma que as partículas negativas (elétrons) que compunham os raios 

catódicos estariam presentes em todos os materiais, sendo assim um componente 

intrínseco da matéria e que seriam partículas subatômicas, ou seja, fariam parte da 

composição dos átomos.  

Acerca dos elétrons Thomson coloca: 
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[...] Parece formar uma parte de todos os tipos de matéria sob as 

mais diversas condições; é natural, portanto, considerá-los como um 

dos tijolos dos quais os átomos são construídos. (MOREIRA, 199715 

apud PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

Nasce então o modelo atômico de Thomson,1899, que seria formado por 

vários elétrons encrustados em uma porção esférica positiva de modo que as cargas 

se anulassem, dado que o átomo era notoriamente neutro. Este modelo ficou 

conhecido como modelo do “pudim de passas” e desconstrói a ideia da 

indivisibilidade do átomo (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012; FONSECA, 2013). 

No início do século XX, Ernest Rutherford no intuito de confirmar as propostas 

para o átomo designadas por Thomson pede a seus alunos, Hans Geiger) e Ernest 

Mardens, que realizassem um experimento. O ensaio consistia em uma amostra de 

material radioativo emissor de partículas alfa (α) colocada dentro de uma caixa de 

chumbo com um pequeno orifício, acrescida de placas de chumbo também com um 

pequeno orifício cada, criando, desta forma, um feixe direcionado de partículas alfa. 

Na direção deste feixe foi colocada uma lâmina fina de ouro, metal escolhido devido 

a sua inércia química, e ao redor da lâmina um anteparo com sulfeto de zinco usado 

para identificar a trajetória final das partículas emitidas pelo material radioativo 

(PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012; FONSECA, 2013). 

Segundo as teorias de Thomson as partículas alfa ao passarem por um átomo 

de ouro não sofreriam desvios significativos, pois as cargas positivas estariam 

distribuídas homogeneamente no átomo e os elétrons não seriam capazes de 

desviar a trajetória por ter massa muito menor que as emissões alfa, no entanto os 

resultados surpreenderam e intrigaram Rutherford. Percebeu-se que embora boa 

parte dos raios atravessassem a lâmina de ouro sem sofrer desvios, uma parte 

significativa defletia em ângulos de até 180° e ao mesmo tempo uma pequena 

parcela não cruzava a lâmina, defletindo em ângulos superiores a 180° (PINHEIRO; 

COSTA; MOREIRA, 2012; FONSECA, 2013).  

Em 1911, Rutherford publica seu trabalho expondo as conclusões feitas a 

partir dos resultados inesperados de seu experimento e propondo um novo modelo 

                                                           
15 MOREIRA, I. C. Conferência Nobel de Thomson sobre a Descoberta do Elétron: Tradução e notas. Revista 

Brasileira de Ensino de Física, v. 19, n. 3, p.299-307, 1997. 
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atômico. O cientista propõe um modelo onde existiria um núcleo pequeno, denso e 

positivo contendo quase toda a massa do átomo. Essa estipulação explica as 

deflexões observadas no ensaio, uma vez que quanto mais perto as partículas alfa 

passavam do núcleo, maior o ângulo do desvio. Os elétrons, por sua vez, estariam 

em movimento constante ao redor deste núcleo tal como em um “sistema 

planetário”. Este novo modelo atômico tem como destaque o abandono do átomo 

maciço (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012; FONSECA, 2013).  

Oito anos depois Rutherford, ao bombardear átomos de nitrogênio com 

partículas alfa, nota formação de isótopos de oxigênio (8O17) e a emissão de 

partículas semelhantes ao hidrogênio e intui que, essas últimas, seriam parte 

integrante do núcleo do átomo, nomeando-a de “próton”. Em 1920, sugere que o 

isótopo de oxigênio obtido consistia de um átomo de oxigênio convencional 

acrescido de uma partícula neutra (nêutron) com massa similar à do próton.  

Somente doze anos depois, James Chadwick confirma a existência da partícula. A 

descoberta do nêutron resolve um dos problemas de estabilidade do modelo 

proposto por Rutherford, pois o acumulo de partículas positivas no núcleo levantava 

questões sobre as forças repulsivas que estariam presentes e a hipótese da 

presença de elétrons no núcleo que contrastava com dados experimentais da época 

(PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

Um aluno de Rutherford, que antes havia estudado com Thomson, chamado 

Niels Bohr deu prosseguimento ao trabalho de seus tutores. Fomentado pelas novas 

perspectivas das teorias de Max Plank, Albert Einstein e da física quântica 

desenvolvida por eles, Bohr tenta encontrar explicações para os pontos que ainda 

permaneciam obscuros sobre a estabilidade do modelo de seu professor. Bohr, em 

1913, descreve suas propostas em uma série de três artigos onde funde noções da 

física clássica e quântica, e descreve o novo modelo atômico formado por um núcleo 

central, análogo ao indicado por Rutherford, e elétrons que orbitavam em torno do 

núcleo descrevendo círculos. Cada uma destas orbitas estaria relacionada a um 

valor discreto de energia, sendo assim as orbitais ficam conhecidas como níveis de 

energia ou camadas energéticas e ainda que a energia das mesmas crescia a 

medida que se encontravam mais afastadas do núcleo. Os elétrons localizados em 

um determinado nível de energia manteriam sua estabilidade enquanto 

permanecessem nele e poderiam se deslocar para outro nível somente mediante ao 
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ganho ou perda da energia necessária, este fenômeno foi nomeado de “salto 

quântico”. Tendo suporte nas teorias de Planck, esta energia adquirida ou perdida 

deveria ser quantizada, ou seja, sempre em “pacotes fechados” de energia (quantum 

ou múltiplos dele) (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012; FONSECA, 2013).  

O modelo de Bohr teve grande importância, pois foi o primeiro a absorver os 

conceitos da física quântica e também por conseguir explicar dados 

espectroscópicos como os espectros de emissão de hidrogênio de Johann Jakob 

Balmer e Friedrich Paschen, no entanto em 1916 Arnold Sommerfeld ao observar os 

espectros de hidrogênio nota que as linhas que Bohr acreditava que fossem 

inteiriças eram compostas por linhas mais finas. Sommerfeld, então, propõe que os 

níveis de energia seriam formados por subníveis que seriam circulares ou elipticos e 

calcula os formatos desses subníveis energéticos (PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 

2012; FONSECA, 2013). 

Nos anos que se seguem inúmeros estudos e principalmente descobertas 

surgem, tais como as forças fortes nucleares, outras partículas subatômicas como 

neutrinos, leptons e quarks, por exemplo, e, sobretudo o modelo quântico 

desenvolvido por cientistas como Werner Heisenberg e Erwin Schrödinger. 

Entretanto este trabalho se limita aos modelos de Bohr e predecessores, visto que 

estes são os modelos mais comumente abordados durante o Ensino básico 

(PINHEIRO; COSTA; MOREIRA, 2012). 

 

2.4. OS MODELOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS 

Os modelos desempenham uma função fundamental no desenvolvimento e 

divulgação da Ciência, seja para aproximar conceitos à formas mais simples, 

visualizar fenômenos ou promover explicações a estes fenômenos. O uso de 

modelos é de grande auxílio aos cientistas para criar simplificações dos conceitos e 

objetos alvo de modo a serem focados os aspectos mais relevantes. Por conta 

disso, pode-se encontrar uma grande variedade de modelos e de tipos de modelos 

que se distinguem pelo alvo a ser representado e nível de aprofundamento (COLL, 

2006). 
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Quanto ao tipo de alvo a ser representado, Coll (2006) descreve duas 

categorias mais abrangentes de modelos mentais: modelos físicos e modelos 

conceituais/simbólicos. Os modelos físicos são aqueles que representam 

majoritariamente a forma ou outros aspectos externos do alvo, estando dentro desta 

categoria, por exemplo, os mapas, diagramas e fórmulas químicas. Os modelos ditos 

como conceituais/simbólicos são mentalmente construídos para representar dados 

empíricos, padrões, o modo como processos ocorrem, entre outros. Não 

necessariamente, estas categorias são excludentes, ou seja, um modelo pode estar 

em ambas as categorias simultaneamente (COLL, 2006), 

Os modelos são, intuitivamente, feitos para simplificar e destacar os aspectos 

principais do alvo. No entanto podem existir diversos níveis de aprofundamento 

nestes modelos, que variam significativamente de acordo com a necessidade de 

prever comportamentos e características mais complicadas ou mais simples. Uma 

molécula pode ser representada por um modelo de bolas e varetas ou pode ser 

representada levando-se em conta cada orbital molecular da mesma (COLL, 2006). 

O autor reporta que em uma experiência, alunos com o conhecimento de diversos 

modelos (simples e complexos) conseguiram explicar mais satisfatoriamente as 

propriedades de átomos e moléculas quando não se detinham apenas aos modelos 

mais complexos. 

[...] Estudantes que usaram múltiplos modelos das teorias de 

partículas mostraram maior entendimento científico das partículas e 

suas interações do que seus colegas que se concentraram apenas 

no ‘melhor’ modelo. (COLL, 2006, p. 72, tradução nossa). 

Nota-se, então, que a compreensão de um determinado assunto não 

necessariamente está ligada a se fixar no modelo mais complicado que o 

represente, mas em deter um maior número de modelos (dos mais simples aos mais 

complexos) e conseguir transitar eficazmente entre eles de acordo com a 

necessidade (COLL, 2006). 

Ao passo que é importante também aos alunos entender as limitações dos 

modelos pertinentes ao assunto de interesse, desenvolvendo senso crítico para 

trabalhar com estes modelos e o conhecimento científico inerente a eles. Tendo 

como consequência alunos capazes de utilizar os modelos aprendidos e até mesmo 
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criar seus próprios modelos para explicar e entender a natureza e fenômenos a seu 

redor (SOUZA; JUSTI; FERREIRA, 2006). 

Dentre os diversos tipos de modelos usados no ensino de Química, estão as 

analogias, principalmente quando se trata dos modelos atômicos. De modo geral, as 

analogias são comparações entre dois domínios, um dito como domínio familiar e o 

outro como domínio desconhecido. O domínio familiar é aquele que contém a parte 

da comparação que já é de conhecimento comum do ouvinte e ao domínio 

desconhecido pertence a parte que se deseja inserir (novo modelo) ao ouvinte 

(SOUZA; JUSTI; FERREIRA, 2006). 

O uso de analogias é uma prática que se aproxima dos pressupostos do 

ensino construtivista, pois as analogias funcionam como uma ponte entre o 

conhecimento e modelos já em posse do aluno e os novos a serem inseridos. Os 

conhecimentos prévios, assim, desempenham função primordial e não podem ser 

ignorados (COLL, 2006; SOUZA; JUSTI; FERREIRA, 2006).  

Deste modo, é possível uma aproximação dos modelos de senso comum 

dominados pelo aluno (normalmente relacionados a coisas da esfera macroscópica) 

e aqueles novos a serem compreendidos (MELO, 2013). O aproximar destas partes 

permite uma transição mais suave e uma aceitação menos resistente de novos 

modelos, além disso, favorece a formação de novos modelos ou acréscimo aos 

modelos já existentes facilitando o aprendizado e incentivando o envolvimento do 

aluno na construção do próprio conhecimento, pois ele passa ver similaridades entre 

os seus conhecimentos e aqueles a serem alcançados, sendo assim, os 

conhecimentos novos não estão mais tão distantes (SOUZA; JUSTI; FERREIRA, 

2006). 

No entanto, como todo modelo, as analogias são limitadas e podem 

apresentar alguns problemas se forem utilizadas de forma inadequada, exigindo 

atenção e cuidado quando usadas. Souza, Justi e Ferreira (2006) apresentam 

alguns destes problemas, dentre os quais se destacam:  

 Toda analogia tem pontos semelhantes e pontos discordantes do alvo, os 

pontos de discordância são tão importantes quanto os semelhantes, pois 

permitem que o aluno use os modelos apresentados analogicamente quando 

pertinente. 
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 O contexto histórico-cultural no qual o aluno se insere, um exemplo comum é 

a analogia do pudim de passas para o modelo atômico descrito por J. J. 

Thomson. Os alunos brasileiros desconhecem a imagem do análogo utilizado 

e consequentemente, relacionam o modelo com os doces (pudins) que lhes 

são familiares, mas que discordam em diversos aspectos do originalmente 

utilizado. Ocasionando confusão sobre as propriedades do modelo. 

 Por serem dadas prontas aos alunos, pode ocorrer resistência para aceitação 

de algumas analogias. 

Em resumo, é necessário que os alunos entendam que modelos (incluindo 

analogias) são ferramentas mentais utilizadas pelos cientistas que auxiliam o 

pensar, a organizar e a expressar teorias e conhecimentos científicos, e que mesmo 

estes modelos apresentam limitações e estão sujeitos a mudanças (COLL, 2006).  
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3. METODOLOGIA 

Este trabalho se configura como uma pesquisa de abordagem qualitativa. 

Segundo Silveira e Córdova (2009) a pesquisa qualitativa se caracteriza 

principalmente por não se preocupar com os aspectos numéricos e sim, com o 

aprofundamento sobre o tema abordado. Segundo os autores, ao realizar este tipo 

de pesquisa se procura explicar o assunto em questão, se valendo de diferentes 

abordagens e dizendo de alguma forma o que deve ser feito, sem tentar quantificar 

as relações ou interações, que na realidade não podem ser metrizadas (SILVEIRA; 

CÓRDOVA, 2009). “A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com aspectos da 

realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e 

explicação da dinâmica das relações sociais” (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32). 

Por tentar gerar conhecimentos práticos para uso no futuro, este trabalho 

apresenta a natureza de uma pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, esta é uma 

pesquisa descritiva, pois segundo Andrade (2002)16 apud Raupp e Beuren (2006) 

nela se destaca dentre outras coisas com o registro, a análise e interpretação de 

fatos e dados sem a interferência do pesquisador, evitando a manipulação.  

A coleta dos itens audiovisuais foi feita a partir de buscas no site destinado a 

esse fim, Google, e em sites de divulgação de vídeos como o Youtube e Dailymotion 

usando combinações de tags em português ou em inglês, tais como: vídeo, video, 

átomo, atom, atômico, atomic, modelo, model, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, 

dentre outras. Os resultados encontrados foram selecionados em uma triagem 

preliminar, donde aqueles que se acreditou contribuir para o enriquecimento do 

trabalho foram destacados e apresentados. 

A análise dos vídeos coletados foi realizada em acordo com as considerações 

de Penafria (2009), onde a autora descreve esta ação em duas partes. A primeira 

sendo a desconstrução do vídeo, consistindo na descrição do filme em suas partes. 

Posteriormente, se dá a parte da crítica, que com base na decomposição realizada 

tem-se como intenção avaliar e atribuir um juízo sobre o vídeo. 

Neste intuito, assistiu-se cada vídeo e então foram selecionadas as cenas e 

partes mais relevantes no que diz respeito aos conceitos químicos, pedagógicos e 

                                                           
16 ANDRADE, M. M. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação: noções práticas. 5. Ed. São 

Paulo: Atlas, 2002. 
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aos aspectos estéticos, estas partes são, por fim, descritas acompanhadas, quando 

necessário, dos correspondentes tempos de início e fim. As transcrições de fala e 

efeitos sonoros foram realizadas apenas quando pertinente à crítica a ser tecida. 

Assim, segue-se a crítica avaliativa do conteúdo apresentado no material 

audiovisual. Embora, tenha sido feita a decomposição e crítica em duas etapas, as 

avaliações e descrições serão apresentadas conjuntamente, zelando assim pela 

fluidez textual do trabalho e facilitando a leitura do vídeo. Deixa-se claro neste ponto, 

que não foi objetivo deste trabalho descrever detalhadamente cada passagem dos 

vídeos aqui presentes, as descrições e transcrições realizadas são no intuito de 

localizar o leitor no decorrer das discussões e críticas realizadas. Recomenda-se 

fortemente que o leitor, para completa compreensão dos comentários e avaliações 

feitas, assista aos vídeos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. ANÁLISE E CRÍTICA DOS VÍDEOS 

 A busca do material a ser analisado foi realizada com múltiplas combinações 

de tags em português e inglês, onde cada busca resultou em diversos vídeos, dos 

quais os listados como mais relevantes pelos sistemas de busca foram assistidos e 

separados. Ainda assim, o número de vídeos era alto sendo necessária uma triagem 

e seleção para que os mesmos compusessem este trabalho. Então, estabeleceu-se 

a quantidade de 10 vídeos, pois se acreditou ser uma quantidade viável para os 

propósitos traçados. O material selecionado na triagem preliminar foi escolhido com 

base no tempo de duração, foram excluídos vídeos longos ou longa metragens, 

evitou-se vídeos similares e com características parecidas maximizando a 

diversidade dos itens. Também foram excluídas vídeo aulas, pois não constava 

como objetivo deste trabalho analisar a prática docente de outros professores. 

Na intenção de facilitar a organização dos vídeos os mesmos foram 

numerados de acordo com a ordem de coleta e seleção para composição deste 

trabalho. Os itens serão expostos em tópicos, separadamente, onde constará o 

título, o tempo de duração e em seguida a análise crítica, dentro dos pressupostos 

metodológicos descritos acima. Os links de acesso a cada vídeo estão contidos no 

rodapé das páginas deste trabalho e no Apêndice A e foram acessados até 18 de 

dezembro de 2016, estando todos os links funcionais até esta data. As informações 

básicas (autoria, tempo de duração, conteúdo resumido e data de publicação) de 

cada vídeo estão contidas no Apêndice B. 

 

4.1.1. VÍDEO 1 

Título: Tudo se transforma, história da química, história dos modelos 

atômicos.17 

Tempo de duração: 13:30 minutos. 

 Inicialmente o vídeo apresenta uma pequena introdução sobre a função dos 

modelos na ciência e do assunto a ser abordado, os modelos atômicos, seguindo a 

                                                           
17 https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY 



47 

 

um ambiente contendo uma mesa de bilhar, atores e câmeras, onde a exposição 

dos modelos começa pelo modelo de Dalton. Ambiente este, escolhido 

provavelmente por conta analogia comumente feita do modelo de Dalton com a bola 

de bilhar. Continua tomando as definições referentes a palavra “átomo” e as teorias 

atômicas filosóficas da Grécia antiga. Ao seguir para o modelo de Thomson, passa 

rapidamente pela explicação do experimento de raios catódicos contextualizando a 

descoberta dos elétrons e subsequente reformulação do modelo atômico. O modelo 

de Rutherford é então inserido com a explicação de seu experimento e sua proposta 

da existência do núcleo atômico evoluindo em seguida, para o modelo de Bohr, 

explicando a falha do modelo anterior e, superficialmente, como os níveis 

energéticos descriminados da eletrosfera resolveram em parte as discrepâncias do 

modelo de Rutherford. O vídeo ainda progride para o início do modelo quântico sem 

se aprofundar nele. 

A introdução realizada nos primeiros momentos, embora pequena, é um 

diferencial pois pincela as primeiras noções de modelagem e sua função na Ciência, 

ponto pouquíssimo abordado dentro dos materiais verificados na confecção deste 

trabalho. 

Durante todo o percurso do vídeo, existe uma tendência a abordar o assunto 

com piadas e de modo descontraído, tentando envolver o ouvinte na discussão. 

Podendo ser uma experiência mais relaxante e agradável. Utiliza-se também das 

perspectivas históricas do desenvolvimento dos modelos e por vezes da perspectiva 

humana por trás da Ciência. Este último aspecto fica evidente, por exemplo, ao 

relatar a relação de Rutherford e seus alunos (5:36 min – 5:52min). O relato da 

história humana acerca dos modelos atômicos, enriquece a construção da Ciência 

como algo próximo dos alunos. 

Entretanto, a abordagem química/cientifica não se aprofunda, permanece em 

um nível instrucional e de despertar de interesse. A descrição dos modelos em si é 

relativamente pobre. Sendo assim, este é um vídeo para sensibilização e para 

instigar o início do conteúdo, mas não tem as bases para discussões mais profundas 

se for esse o interesse do professor.  

Alguns outros pontos a serem abordados são referentes a organização e 

estética do material. As explicações são feitas em português quase que em sua 
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totalidade por um narrador e uma atriz, diretamente com o ouvinte em linguagem 

coloquial, na maior parte do tempo, onde ambos, em conjunto, contam a história do 

desenvolvimento dos modelos. O discurso direto ao ouvinte de forma coloquial pode 

promover um tom de diálogo mais aceitável e amigável para com o aluno, deixando 

o caráter de estudo e obrigação menos evidente. Um possível problema que se 

encontra na abordagem do assunto é o uso demasiado das analogias comuns e 

corriqueiras, sem grandes novidades no discurso. O professor deve ter atenção, pois 

os locutores ao se valerem destas analogias caem em erros de similaridade das 

analogias com o objeto alvo. Um exemplo ocorre quando é mostrado um pudim com 

uvas passas em cima se referindo ao modelo de Thomson (4:36 min – 4:55 min), 

sendo o objeto apresentado diferente do formato proposto para o modelo (Figura 1). 

Este erro tem fundo cultural, a analogia feita do “pudim de passas” para este modelo 

não se encaixa bem em nosso meio cultural já que desconhecemos a sobremesa 

referida, o que conhecemos como pudim difere do tomado como base para a 

analogia original e ao tentar fazer adaptações, erros como este podem ocorrer. O 

modelo proposto por Thomson não tem o furo no meio da massa e os elétrons se 

distribuem igualmente em todo o átomo e não somente em uma das superfícies. 

 

As analogias trabalhadas no filme não impossiblitam seu uso, mas o professor 

deve esclacerer o conceito de analogia e chamar atenção dos alunos para os pontos 

similares e discrepantes em relação ao objeto alvo. 

Figura 2. Analogia do pudim de passas - vídeo 1 (4:46 min). 
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Quanto ao aspecto visual,  boa parte da midia se concentra em recortes de 

imagens estáticas ou animações simples, o que por vezes causa um pouco de caos 

aos olhos, devido ao ritmo do vídeo, porém nada que impeça a compreensão. O 

professor pode retornar ou reexibir o vídeo caso algo não fique claro. 

 

4.1.2. VÍDEO 2 

Título: Física/Química: Os Primeiros Modelos Atômicos (Dalton, Thomson, 

Rutherford, Bohr)18 

Tempo de duração: 6:31 minutos. 

Este vídeo traça uma linha do tempo com os modelos atômicos, começando 

com o modelo de Dalton e passando pelos modelos de Thomson, Rutherford e Bohr. 

Nos segundos finais o modelo quântico é mencionado, mas não é abordado neste 

vídeo. Visualmente, o material se compõe quase que em sua totalidade de 

composições de imagens estáticas se assemelhando a uma apresentação de slides 

e embora aborde historicamente o desenvolvimento dos modelos, seu foco neste 

sentido é, apenas, a ordenação cronológica dos mesmos. Quando se propõe a 

explicar o experimento de raios catódicos (1:28min – 1:35 min) usa uma imagem 

pouco elaborada, o que torna o auxílio visual confuso e pouco chamativo.  

 

                                                           
18 https://www.youtube.com/watch?v=kT2sHBF9Q3k 

Figura 3. Tubo de raios catódicos - vídeo 2  (1:35 min). 
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É pouco instigante aos olhos e supre somente as ilustrações básicas do 

discurso da narradora, não aproveitando o real potencial visual deste tipo de 

material. Vídeos similares a apresentações de slides foram largamente encontrados 

durante a coleta de dados deste trabalho, porém a repetição de diversos itens com 

tais características tornaria a discussão aqui elaborada repetitiva e desnecessária. 

Sendo assim, vídeos cujos os aspectos se mostrassem iguais foram deixados fora 

do trabalho. 

A narradora por sua vez tem destaque, explicando os modelos e suas 

propriedades com muita clareza e, em alguns momentos, mais profundamente se 

comparado ao vídeo 1, por exemplo, tendo um discurso que aborda muito bem a 

descrição dos modelos atômicos. A narração e o vídeo em geral, apresentam um 

ritmo lento e conciso que, embora facilite a compreensão do discurso, pode se 

mostrar maçante e pouco instigante ao aluno. 

Um momento interessante ocorre ao revelar a analogia do “pudim de passas” 

para o modelo de Thomson (1:58 min - 2:15 min) e a narradora chama atenção 

exatamente para a possibilidade de o ouvinte não conhecer a sobremesa e tenta dar 

outras referências que possam ilustrar de modo mais satisfatório o objeto alvo. 

Narradora: - Se você nunca comeu um pudim de passas esse nome pode 

não fazer muito sentido para você. Então, imagine que você tem um 

bolinho maçudo e denso com pequenas passas por ele todo. Talvez como 

um cupcake de passas ou um muffin com pedacinhos de chocolate se você 

preferir. 

Tal atitude demostra uma real preocupação por parte dos produtores do vídeo 

com a compreensão dos aspectos apresentados com a consciência, intencional ou 

não, do efeito cultural ao qual as analogias estão submetidas. 

Um último comentário a ser feito é quanto a ilustração dos saltos quânticos 

(5:17 min – 5:45 min) que ocorrem entre pequenos “flashs” de luz deixando pouco 

evidente, a princípio, o deslocamento entre camadas. Talvez seja necessário para 

utilização deste vídeo se chamar atenção ao ocorrido, de modo discreto. 
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4.1.3. VÍDEO 3 

Título: Modelos atómicos19 

Tempo de duração: 1:13 minutos. 

O vídeo é composto por uma imagem inicial (esfera) representando o modelo 

de Dalton. A medida em que o narrador descreve os modelos atômicos, a esfera se 

converte em novas representações se adequando ao modelo narrado. Na esfera 

inicial (modelo de Dalton) aparecem elétrons e marcas positivas para representar o 

modelo de Thomson. Quando o modelo de Rutherford é mencionado as partes 

positivas se movimentam e se acumulam no centro da esfera, enquanto os elétrons 

iniciam o movimento em torno do núcleo atômico formado pelas partículas positivas. 

Ao relatar o descobrimento do nêutron algumas das partículas nucleares perdem o 

sinal positivo e quando se trata do modelo de Bohr órbitas circulares aparecem com 

os elétrons. 

A primeira observação a ser feita é sobre o áudio, composto basicamente 

pela narração em espanhol dos modelos atômicos, com pouca profundidade, 

descreve-se as principais características de cada modelo localizando 

cronologicamente. Embora haja similaridades entre a língua portuguesa e espanhola 

e a narração seja compreensível a diferença de idioma pode causar dificuldades, 

podendo, para solucionar tal problema, o professor narrar ou destacar os principais 

pontos. 

Ademais, alguns erros e problemas podem ser notados visualmente. 

Primeiramente, o modelo de Thomson mostrado concentra cargas positivas na 

região mais central da esfera, quando deveriam estar igualmente distribuídas. Além 

disso, existe uma disparidade significativa entre a quantidade de partículas positivas 

e negativas, podendo causar dúvidas quanto a neutralidade do átomo. 

                                                           
19 https://www.youtube.com/watch?v=0UW90luAJE0 
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É necessário frisar que a passagem do modelo de Rutherford para o de Bohr 

é pouco evidente e a nitidez de imagem, em certos momentos durante a 

demonstração do modelo de Bohr podem dificultar a compreensão da estrutura. 

  

 Figura 6. Modelo de Bohr - vídeo 3 (0:55 min) 

Figura 5. Modelo de Rutherford - vídeo 3  (0:37 min). 

 

Figura 4. Modelo de Thomson - vídeo 3  (0:20 min). 
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Alguns pontos positivos deste vídeo são a conversão dos modelos um no 

outro, tentando evidenciar as diferenças visíveis entre cada modelo e 

principalmente, pela perspectiva tridimensional utilizada nos modelos de Rutherford 

e Bohr, mais perto do real, abandonando as simples imagens planificadas tão 

comuns nos livros. 

O uso deste vídeo exigirá uma série de correções por parte do professor ou a 

suposição de que os próprios alunos notem os erros e os corrijam colocando em 

atividade um conhecimento previamente trabalhado em conjunto com o professor. 

 

4.1.4. VÍDEO 4 

Título: Modelo de Dalton20 

Tempo de duração: 2:26 minutos. 

O vídeo em questão consiste em um narrador, aparentemente, lendo um texto 

sobre o modelo de Dalton enquanto um globo prateado gira em cima de um suporte 

mecânico. Este item entra na discussão deste trabalho como representação de parte 

dos recursos disponíveis na rede (Internet), para que também seja passada a 

perspectiva negativa em torno da disseminação das mídias. 

Devido a democratização dos meios de gravação e divulgação de mídias, 

muitos materiais audiovisuais encontrados na Internet, são confeccionados sem a 

devida preocupação com a estética, relevância pedagógica ou atenção a precisão 

dos conteúdos, tendo assim, pouca utilidade para fins educacionais e causando um 

inchaço nos locais virtuais. 

É neste ponto onde o professor desempenha um papel fundamental ao filtrar 

os materiais pertinentes, produzir materiais relevantes e incentivar a produção de 

vídeos por parte dos alunos que abordem o conteúdo. 

 

 

 

                                                           
20 https://www.youtube.com/watch?v=sWjfwZoazQs 
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4.1.5. VÍDEO 5 

Título: 2 - Modelo Atômico de Thomson - Tubos de Crookes21 

Tempo de duração: 4:21 minutos. 

Neste vídeo o foco está nos experimentos envolvendo os raios catódicos. Em 

um primeiro momento se apresenta uma animação tridimensional dos experimentos 

de raios catódicos contextualizando historicamente esses estudos. Descreve-se os 

componentes básicos do tubo e funcionamento básico (0:28 min. -1:00 min.). 

  Durante essa primeira abordagem é mostrada uma imagem para ilustrar a 

propagação de elétrons entre os eletrodos no tubo (0,53 min. – 1:00 min.), porém a 

cena está solta e é pouco explicada, sendo quase indiferente sua presença neste 

momento. 

 

 Uma animação tridimensional dos experimentos de Crookes é mostrada (1:26 

min. – 2:17 min) revelando que o cientista identificou as radiações nomeando-as de 

raios catódicos, mas sem determinar sua natureza. Explica-se também a 

característica linear da propagação desta radiação. 

Deste ponto, aproxima-se a discussão de J. J. Thomson e suas constatações 

acerca do elétron, para então mostrar o que talvez seja o mais interessante deste 

item, tubos verídicos e experimentos reais (2:31 min. – 3:17 min.). Fica claro nestes 

experimentos a luminescências criadas pelos feixes de elétrons. O experimento que 

mostra a propagação linear do feixe (2:31 min. – 2:40 min.) e um tubo com ventoinha 

o qual se move ao passar o feixe, demonstrando que os elétrons são dotados de 

                                                           
21 https://www.youtube.com/watch?v=_Pwrvn2Zl5U 

Figura 7. Propagação dos elétrons- vídeo 5  (0:56 min). 
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massa (2:40 min. – 2:52 min). Também se faz o desvio do feixe de elétrons com um 

imã (2:53 min. – 3:17 min.). 

Todos esses experimentos podem funcionar como simulação, pois seriam 

difíceis de serem executados em sala de aula. A partir deles é possível levantar as 

mesmas conclusões feitas por Thomson que resultaram em seu modelo, se feito em 

conjunto com os alunos isso pode promover o pensamento investigativo. 

Nos últimos momentos do vídeo o narrador conclui mostrando uma 

representação do modelo de Thomson, que se diferencia dos vistos até agora, pois 

é tridimensional. Um ponto a ser observado está na narração, de onde todo discurso 

explicativo se desenrola. Por diversas vezes a fala é “picotada”, tem leves 

interrupções e com ritmo vagaroso. De modo geral, não afeta a compreensão, mas 

pode causar desconforto e tornar o vídeo cansativo para o aluno.  

O vídeo 5 possui grande quantidade de informação que pode não ficar 

imediatamente clara, por conta disso a melhor abordagem seja, talvez, que os 

alunos assistam o vídeo em conjunto com o professor, que irá direcionar a atenção 

deles aos pontos chave e retornará a estes pontos para discussão ou mostrar 

apenas os momentos mais pertinentes para então, realizar a discussão em torno do 

que foi visto. 

 

4.1.6. VÍDEO 6 

Título: Basic Atomic Structure22 

Tempo de duração: 1:56 minutos. 

Em primeiro lugar, ressaltamos o fato do vídeo estar com áudio inteiramente 

em inglês e sem legendas. Sua utilização, possivelmente, necessitará de tradução 

escrita (legenda) que pode ser feita pelo professor em programas gratuitos como o 

MovieMaker da Microsoft, muitas vezes encontrado no pacote padrão de programas 

do sistema operacional Windows, ou que o professor narre os acontecimentos, 

mesmo que sem uma tradução fiel. 

                                                           
22 https://www.youtube.com/watch?v=lP57gEWcisY 
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As cenas iniciais funcionam na contextualização da estrutura do átomo a ser 

mostrada e para o espectador se familiarizar com as representações utilizadas, 

sendo assim é mostrado uma porção central com esferas marcadas positivamente 

(prótons) e outras sem marcas (nêutrons) e posteriormente pequenas esferas 

amarelas representando os elétrons.  

Neste momento (0:43 min. – 0:57 min.) os elétrons em torno do núcleo iniciam 

um movimento frenético em torno do núcleo em um átomo tridimensional. Algo a ser 

destacado é que neste movimento não existem as linhas de trajetória comuns em 

grande parte das representações, e pode ser usada para destacar que, embora 

existam muitas imagens com estas linhas, elas são somente representações para 

evidenciar o caminho a ser percorrido pelo elétron. O átomo real não possui tais 

linhas ou delimitações físicas como películas ou paredes, ele é um agregado de 

partículas. Este tipo de movimento também se repetirá no final do vídeo (1:30 min. – 

1:56 min.) com diferentes átomos, os produtores foram cuidadosos com a 

concordância da quantidade de prótons e elétrons. 

Deve-se ter atenção, pois os elétrons ao se moverem em torno do núcleo não 

seguem orbitas circulares como o modelo de Bohr e caso necessário, esse detalhe 

deve ser levantado e esclarecido. 

 

4.1.7. VÍDEO 7 

Título: Structure of the Atom - Rutherford's Atomic model23 

Tempo de duração: 1:47 minutos. 

 Este vídeo foi escolhido por ser uma animação do experimento de Rutherford 

com a folha de ouro. O áudio é composto pela narração em inglês e, embora se 

encontrem outras representações animadas deste experimento em português, 

grande parte apresentava problemas mais graves do que a diferença linguística. 

Dentre estes problemas constavam resoluções de imagem pobres, explicações 

vagas, errôneas ou sequências de acontecimentos em alta velocidade que 

dificultavam a compreensão do conteúdo mostrado. Sendo assim, o vídeo em inglês 

                                                           
23 https://www.youtube.com/watch?v=fNWfYIv2PxA 
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se torna mais proveitoso, pois o professor pode utilizar a parte visual, tomando para 

si a responsabilidade de narrar, e não utilizar o áudio do vídeo ou legendá-lo, como 

mencionado na crítica do vídeo 6. 

No início se tem uma explicação dos componentes básicos utilizados no 

experimento (0:00 min. – 0:16 min.) seguidos de uma imagem do modelo de 

Thomson usada para relembrar a estrutura aceita até aquele momento e para 

discutir o que se esperava do experimento (0:16 min. – 0:25 min.). Então, a 

animação dos resultados esperados por Rutherford é feita, complementando a 

discussão (0:25 min – 0:34 min). Posteriormente, são mostrados os resultados 

obtidos no experimento, as trajetórias das partículas alfa são ressaltadas por linhas 

brancas tracejadas (0:34 min – 1:06 min). Depois deste ponto, se encontra uma 

oportunidade de levantar as possíveis explicações para a discrepância de resultados 

e estabelecer ligação para uma conversa sobre o aspecto investigativo que é básico 

para a Ciência, onde até os resultados negativos devem ser analisados. 

Toda parte supracitada permite uma melhor compreensão por parte do aluno 

do procedimento executado e dos resultados obtidos, principalmente se comparado 

a imagens estáticas de livros e desenhos no quadro negro.  

O vídeo então segue para a parte explicativa e deduções feitas por Rutherford 

mostrando, em nível atômico (1:06 min – 1:47 min), a passagem das partículas alfa 

nos espaços vazios do átomo tanto quanto os desvios e ricocheteamentos causados 

pelo choque das partículas com o núcleo proposto pelo cientista. Animações podem 

enriquecer a aula e o vídeo mostrando fenômenos impossíveis de serem 

visualizados realmente. 

As cenas a nível atômico são um diferencial para este item, principalmente se 

comparado a outros disponíveis na rede, pois facilitam a compreensão do processo 

suposto por Rutherford. Outro ponto positivo é a passagem das partículas alfa pelos 

átomos em velocidade mediana, e que em certo momento tem suas trajetórias 

marcadas por linhas tracejadas de diferentes cores permitindo a melhor percepção 

do caminho descrito por elas. 
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4.1.8. VÍDEO 8 

Título: Rutherford Gold Foil Experiment - Backstage Science24 

Tempo de duração: 4:05 minutos. 

Este item foi selecionado, pois, apesar de também tratar do experimento de 

Rutherford, tem um aspecto que o destaca. Ele é uma reprodução moderna e real do 

experimento. O vídeo está em língua inglesa, mas como dito para outros materiais 

deste trabalho, tal problema pode ser resolvido facilmente.  

No início, o responsável por executar o experimento explica cada componente 

mecânico, dentre eles dois detectores de partículas alfa um posicionado diretamente 

atrás da folha de ouro (fixo) e outro lateralmente (móvel) que pode estar posicionado 

depois da folha de ouro ou antes medindo radiação em dois pontos distintos (0:33 

min – 1:02 min). 

                                                           
24 https://www.youtube.com/watch?v=XBqHkraf8iE 

Figura 8. Partículas alfa através da folha de ouro - vídeo 7  (1:44 min). 

 



59 

 

 

Quando se realiza o experimento e as medições, o físico usando de 

animações explica os acontecimentos. Porém, por conta da estética de pior 

qualidade desta parte, é mais proveitosa a animação do video 7.  

Alguns cuidados devem ser tomados apenas para localizar os alunos diante 

dos equipamentos, que diferem dos usados originalmente por Rutherford e seus 

alunos, e direcionar a atenção dos alunos para a posição dos detectores e os 

valores aferidos nos medidores (o medidor fixo é marcado por um “F” e o móvel por 

um “M”). Atenção também deve ser dada ao momento em que o detector móvel é 

deslocado para antes da folha de ouro e passa a medir um valor menor que quando 

colocado depois da folha (1:10 min – 1:14 min).  

Neste item o caráter real embutido no experimento é o que se destaca, dando 

veracidade ao discutido em teoria e animações. 

 

4.1.9. VÍDEO 9 

Título: Teste de Chama25 

Tempo de duração: 1:23 minutos. 

O vídeo é um simples teste de chama, onde cloretos de diversos metais são 

levados a aquecimento em um bico de Bunsen produzindo diferentes cores de 

                                                           
25 https://www.youtube.com/watch?v=VcZmntmWrFg 

Figura 9. Aparelho - experimento de Rutherford - vídeo 8  (1:11 min). 
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chama. Os sais usados são o cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de 

estrôncio, cloreto de sódio e cloreto de lítio. 

O vídeo dispõe de boa qualidade visual e de áudio em português, sendo bem 

útil e dispensando grandes intervenções por parte do professor durante sua 

execução. 

O experimento deste vídeo se encaixa como uma demonstração dos saltos 

quânticos do modelo de Bohr. Quando não é possível realizar este tipo de 

demonstração para os alunos, uma alternativa viável é o uso do vídeo como 

simulação. Pode ser usado para exemplificar os aspectos da discussão acerca do 

modelo de Bohr. 

 

4.1.10. VÍDEO 10 

Título: A química do fogo de artificio26 

Tempo de duração: 2:44 minutos. 

Este vídeo aborda o funcionamento dos fogos de artificio. Uma apresentadora 

explica de modo básico, primeiramente, os componentes destes explosivos e ao 

explicar as diferentes cores vistas nos fogos menciona a transição eletrônica 

responsável por elas, os saltos quânticos (1:23 min – 1:35 min). Em seguida, ao lado 

de uma tabela periódica virtual, destaca alguns elementos químicos e suas 

respectivas cores produzidas nos fogos de artifício.  

O vídeo pode ser perfeitamente usado para contextualização do modelo de 

Bohr, o áudio em português e explicações sucintas e simples o tornam agradável e 

compreensível. A utilização de exemplos como esse podem transformar o conteúdo 

estudado em algo mais palpável e útil aos olhos do aluno. 

 

4.2. RESUMO DOS VÍDEOS ANALISADOS 

Inicialmente é importante salientar que os audiovisuais, por melhor que sejam 

produzidos, podem apresentar falhas ou inconsistências. Entretanto isto não diminui 

                                                           
26 https://www.youtube.com/watch?v=O6PmgMcVHyg 
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o seu valor ou impede seu uso. Moran (1995) propõe a modificação e adaptação do 

vídeo pelos alunos como forma de análise e com este manuseio do material se pode 

orientar os discentes a corrigir ou melhorar materiais que contenham erros, 

instigando a postura crítica e criativa.  

O professor em sua posição de detentor de conhecimento mais profundo 

sobre o conteúdo a ser abordado deve estar atento aos pontos positivos e negativos 

de cada material a ser aplicado em sala de aula ou fora dela para que possa 

conduzir o processo de aprendizagem de forma consciente e mais sábia. 

Lembremos também do uso inadequado destacado por Moran (1995) como vídeo-

perfeição. Não é favorável ao professor nem ao aluno uma postura de extrema 

crítica a qualquer material ao qual se faz uso, pois tal atitude pode caracterizar todo 

material disponível como inutilizável. 

Com o propósito de facilitar a utilização dos vídeos destacados neste 

trabalho, a Tabela 1 mostra um resumo dos principais pontos positivos e negativos 

dos vídeos. 

Tabela 1. Resumo dos pontos positivos e negativos dos vídeos analisados. 

PONTOS POSITIVOS PONTOS NEGATIVOS 

VÍDEO 1 

 Linguagem coloquial. 

 Abordagem dinâmica e com bom humor. 

 Trabalha rapidamente a função de modelos 
científicos. 

 Aborda historicamente todos os modelos 
atômicos (Dalton, Thomson, Rutherford e 
Bohr). 

 

 Utiliza as analogias comuns para representar 
os modelos. 

 Aborda pouco os “saltos quânticos”. 

 Apresenta erros conceituais no modelo de 
Thomson atrelados a analogia do “pudim de 
passas”. 

  VÍDEO 2 

 Traça uma linha do tempo com os modelos 
de Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. 

 Explicações claras e sucintas. 

 Aborda os “saltos quânticos”. 

 Ritmo narrativo lento e pouco atrativo. 

 Parte visual semelhante a apresentação de 
slides em algumas partes. 

 Apresenta imagens estáticas e pouco 
elaboradas para algumas explicações. 

VÍDEO 3 

 Os modelos se convertem um no outro 
deixando claras as diferenças entre cada 
modelo atômico. 

 Apresenta os modelos em aspecto 
tridimensional. 

 Áudio em espanhol. 

 Apresenta problemas de nitidez de imagem 
em alguns momentos. 

 Apresenta erros conceituais como a 
diferença da quantidade de cargas positivas 
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e negativas e concentração de cargas 
positivas na região central no modelo de 
Thomson. 

VÍDEO 4 

 Não encontrados.  Pouca elaboração do material. 

 Sem apelo visual que o torne atrativo. 

 Explicações confusas. 

VÍDEO 5 

 Apresenta abordagem com foco no modelo 
de Thomson. 

 Aprofunda a discussão dos experimentos de 
descargas elétricas e mostra experimentos 
reais e simulados. 

 Bom vídeo do tipo simulação. 

 Mostra modelo de Thomson correto 
tridimensional. 

 Áudio com pequenas falhas. 

 Ritmo lento e pouco atrativo. 

VÍDEO 6 

 Apresentação das partículas fundamentais e 
estrutura básica atômica (núcleo/eletrosfera). 

 Mostra a movimentação dos elétrons sem 
linhas imaginarias de trajetória. 

 Chama atenção para a quantidade igual de 
prótons e elétrons em diferentes átomos. 

 Áudio em inglês e sem legendas. 

 Movimento dos elétrons que não 
corresponde aos modelos atômicos. 

VÍDEO 7 

 Apresenta simulação do experimento da 
folha de ouro de Rutherford e as conclusões 
decorrentes dele. 

 Exibe virtualmente a travessia das partículas 
alfa pela lamina de ouro a nível atômico. 

 Bom vídeo ilustrativo ou simulação. 

 Cenas claras visualmente. 

 Áudio em inglês e sem legendas. 

VÍDEO 8 

 Exibe o experimento de Rutherford da folha 
de ouro real com aparelhos atuais. 

 Reproduz os resultados encontrados por 
Rutherford e seus alunos. 

 Bom vídeo simulação. 

 Áudio em inglês e sem legendas. 

 A explicação do modelo de Rutherford deixa 
a desejar neste vídeo. 

VÍDEO 9 

 Vídeo simulação para as transições 
eletrônicas descritas por Bohr. 

 Exemplifica as cores emitidas na queima de 
diferentes sais. 

 O vídeo, em si, não esclarece a 
correspondência direta com o modelo de 
Bohr. 

VÍDEO 10 

 Vídeo de contextualização. 

 Liga os fogos de artificio com as transições 
eletrônicas descritas por Bohr. 

 Linguagem simples e descontraída. 

 Não encontrados. 
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Com base na pesquisa realizada na Internet verificou-se que uma parte 

significativa do material encontrado apresentava erros conceituais, de 

desenvolvimento pedagógico ou visuais, observando-se que a sua utilização poderia 

prejudicar o progresso do processo de aprendizagem e fluidez da aula, um exemplo 

trazido foi o vídeo 4. Vídeos com tais características podem causar dificuldades na 

compreensão do conteúdo ou propagar ainda mais a sensação de monotonia e 

desinteresse permeado nos meios tradicionais de ensino. Do mesmo modo, alguns 

materiais em inglês foram preferidos para compor este trabalho por conter menos 

erros conceituais ou estéticos que versões em português. 

Um bom audiovisual a ser utilizado em sala de aula não necessariamente 

deve ser perfeito, e dificilmente será. Ele deve evadir de erros conceituais gritantes 

para não transmitir conhecimentos e informações errôneas e por se tratar de um 

material com apelo visual deve ser esteticamente atraente. Sobretudo, sempre que 

possível zelar por um ritmo mais atrativo e dinâmico em conjunto com uma 

linguagem mais leve e descontraída aproximando o audiovisual daquele que assiste. 

Quando em discussão estiverem os vídeos do tipo simulação, com experimentos, 

eles devem ser claros e explicativos facilitando a compreensão dos acontecimentos 

e suas consequências científicas.   

Assim sendo, o material a ser utilizado deve permitir uma maximização de seu 

potencial em promover a aprendizagem e principalmente, tornar o ambiente escolar 

mais atrativo e agradável. O professor, por sua vez, poderá ser mais eficaz em seus 

propósitos e também se beneficiar de um ambiente mais amigável. 

 

4.3. PROPOSTA DE USO 

Deixa-se claro, em primeiro lugar, que neste tópico será tecida apenas uma 

proposta de uso dos recursos analisados, pois cabe a cada professor se empenhar 

em encontrar novos recursos e elaborar meios de utilizá-los do modo que seja mais 

eficaz dentro do seu próprio contexto social e de seus alunos, buscando sempre 

transformar a sala de aula em um lugar mais agradável e propício ao 

desenvolvimento dos discentes. Outra observação é quanto à disponibilização dos 

vídeos, que deve ser feita indiscriminadamente durante o trabalho a ser 
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desenvolvido. Assim os alunos podem ver e rever os vídeos livremente, tal como o 

descrito na TFC.   

Para Iniciar o Tema dos modelos atômicos propõe-se o uso do vídeo 1 como 

sensibilizador nos parâmetros de Moran (1995). Indicando-o para os alunos com 

antecedência e que os mesmos assistam sozinhos previamente. Estimulando a 

busca independente da informação e a autonomia dos mesmos, inserindo o assunto 

de forma agradável e instigando a curiosidade. 

Após os alunos terem assistido ao vídeo indagá-los, em sala de aula, sobre o 

conteúdo visto, direcionando o diálogo para fazer uma introdução sobre a função 

dos modelos na Ciência e, principalmente, sobre o desenvolvimento da concepção 

humana em torno do átomo. É importante salientar que as mudanças realizadas nos 

modelos apresentados durante o conteúdo, não são mudanças efetivas do átomo e 

sim, mudanças dos nossos conhecimentos sobre ele, pontos discutidos na seção 2.4 

deste trabalho. Talvez esse seja um dos momentos mais importantes, pois dará aos 

alunos a percepção correta do estudo de modelos atômicos, evitando problemas 

quando novos modelos forem inseridos.  

Tendo sido feita a introdução, o professor deve rever o vídeo 1 em conjunto 

com os alunos pedindo para façam anotações sobre aquilo que eles perceberem 

como importante. Então, iniciar as discussões pelas ideias filosóficas sobre o átomo, 

atribuídas a Demócrito e Leucipo. Depois disso, apresentar o modelo de átomo e 

postulações propostas por Dalton discutindo, também, suas similaridades com o 

átomo filosófico. Com isso, a ideia mais básica do átomo estará apresentada e a 

partir dela os demais modelos se desdobrarão. 

Antes de prosseguir, questionar os alunos sobre o que evidenciou 

inconsistências no modelo proposto por Dalton, direcionando para os experimentos 

de descarga elétrica como o do Tubo de Crook.  

Com o intuito de introduzir o modelo de Thomson e responder o 

questionamento supracitado, executar o vídeo 5, pois ele em determinados pontos 

agirá como um vídeo simulação (MORAN, 1995). Assim sendo, o vídeo mostrará os 

experimentos de descargas elétricas, abordará as conclusões provenientes deles e 

inserirá o modelo de Thomson. Quando encerrada a mídia, ouvir dos alunos as 

dúvidas e avaliação dos mesmos sobre o que seria mais importante no vídeo. 
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Aproveitar a discussão para esclarecer os aspectos referentes aos experimentos 

com raios catódicos e discuti-los. Especialmente aqueles nos quais o feixe de 

elétrons move a ventoinha e   onde a trajetória é desviada pelo imã, abordando as 

informações retiradas destes ensaios para chegar as conclusões usadas como base 

para o modelo de Thomson. Usar a imagem tridimensional do modelo proposto por 

Thomson no fim do vídeo 5 para corrigir o erro da analogia do pudim com passas do 

vídeo 1, destacado durante a crítica do mesmo. Caso nenhum aluno questione, o 

próprio professor deve levantar o assunto. 

Desse modo, utiliza-se uma abordagem que evidencia os motivos pelo qual o 

modelo atômico de Dalton se tornou ultrapassado, havendo a necessidade de 

reformulação. Consequentemente se expõe ao aluno parte da lógica investigativa, 

onde novas informações irão demandar novas teorias que sejam adequadas as 

descobertas feitas. 

Para seguir adiante, usar o vídeo 7 contendo o experimento de Rutherford, 

fazendo as devidas observações e narrações, para abordar as expectativas, os 

resultados obtidos e as constatações feitas a partir dele. Para haver uma discussão 

sobre o ensaio, lembrar de pausar o vídeo aos 1:05 minutos (antes de ir a nível 

atômico) para permitir que os alunos tentem levantar hipóteses ou recordar o que 

viram no primeiro vídeo. O vídeo 8 pode ser usado para reforçar os resultados vistos 

no vídeo 7. Terminar o vídeo, fechando as constatações e proposições feitas por 

Rutherford para o átomo e pontuar os principais pontos de sua teoria tornando claras 

as diferenças deste novo modelo com o anterior.  

É válido salientar, que participação dos alunos é fundamental para que eles 

se sintam parte da aula e saiam da passividade característica do modelo tradicional 

de ensino. O diálogo e interação devem ser instigados constantemente.  

Antes de apresentar o modelo de Bohr, indagar os alunos sobre os problemas 

do modelo de Rutherford, somente para chamar a atenção dos alunos para este 

ponto. Pode-se rever a parte do vídeo 1 que contem tal problema e a referente ao 

modelo de Bohr. No entanto, este vídeo aborda de modo um tanto quanto superficial 

alguns aspectos do modelo de Bohr, principalmente, no que diz respeito aos saltos 

quânticos, não usando nenhuma representação visual para auxiliar algumas 

explicações. Sendo assim, para complementar, ver o vídeo 2 a partir dos 3:57 
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minutos, pois ele aborda também os problemas do modelo de Rutherford e o modelo 

de Bohr de modo mais claro. Sobretudo, deve-se dar atenção ao salto quântico que 

será abordado mais adiante. A oportunidade para discutir pontos que não são 

abordados satisfatoriamente nos vídeos sobre o átomo de Bohr pode surgir neste 

momento. 

Usar o vídeo 10 para contextualizar os saltos quânticos, chamando a atenção 

dos discentes, sobretudo, para o momento em que a apresentadora mostra a 

imagem ilustrativa do processo (1:07 min – 1:37 min). Para finalizar, mostrar o vídeo 

9 para deixar evidente as diferentes cores provenientes das transições eletrônicas 

de diferentes elementos químicos. Estes dois vídeos tem o propósito de ligar parte 

das constatações feitas no modelo de Bohr (esfera submicroscópica) com 

fenômenos visíveis (esfera macroscópica).  

Como proposta de atividade, pode-se pedir aos alunos que vejam o vídeo 3 e 

avaliem-no de acordo com o que viram nestes estudos, destacando as principais 

diferenças entre os modelos e procurando por possíveis erros. Nesse momento, os 

alunos vão de algum modo externar o conhecimento absorvido, dando a 

oportunidade de observar quais aspectos foram bem apreendidos e quais não foram. 

Não necessariamente, todo este percurso deve ser realizado em uma única 

aula, o tempo deve ser suficiente para que toda discussão seja feita com conforto 

para ambos os lados, discente e docente. Em perspectivas preliminares acredita-se 

que para o desenvolvimento completo da proposta supracitada seriam necessários 

140 minutos em sala de aula. No entanto, o professor pode escolher pontos ou parte 

dos modelos para utilização dos vídeos, por exemplo, utilizar o vídeo 5 para abordar 

o modelo de Thomson. Além disso, é uma opção executar apenas as partes dos 

vídeos que se julgue necessárias, minimizando o tempo demandado. Retoma-se o 

que foi dito no início desta seção, o professor deve planejar e utilizar o uso dos 

recursos citados neste trabalho em conformidade com as peculiaridades e 

necessidades próprias do contexto onde ele e seus alunos estão inseridos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As TIC’s sempre causaram modificações sociais. Entretanto, nas últimas 

décadas houve um grande avanço das tecnologias da informação e comunicação 

por conta dos dispositivos computacionais e do desenvolvimento da Internet. As 

novas TIC’s, que propiciaram um fluxo de informação enorme e constante, lançaram 

o mundo em uma era globalizada e modificaram todas as instâncias da sociedade. 

As gerações mais recentes que nascem sob esta nova organização, chamada 

também de sociedade da informação, estão submersas em um meio no qual o 

computador, a Internet e as multimídias são mais familiares e interessantes que as 

formas tradicionais de acesso a informação. Nesse contexto, a inserção das TIC’s 

na sala de aula é fundamental, pois são parte indissociável da sociedade atual e 

potencialmente capazes de auxiliar no processo de aprendizagem, sobretudo, 

devido as novas tecnologias estarem, normalmente, associadas aos momentos de 

lazer e descontração dos alunos. 

Dentro deste novo cenário, o professor e a escola não são mais os únicos 

detentores do conhecimento, as informações estão disponíveis por toda parte e o 

tempo todo. Sendo assim, existe a necessidade de uma reformulação das práticas 

pedagógicas para se adaptarem a uma postura fomentadora das competências 

necessárias aos alunos para se desenvolverem nesta nova sociedade, 

principalmente, sabendo avaliar, processar e usar criticamente a grande quantidade 

de informações que os cerca transformando a em conhecimento.  

As multimídias, em especial os audiovisuais, são um grande artifício para 

maximizar a aprendizagem efetiva dos conhecimentos escolares pois são capazes 

de associar diferentes formas de abordagem cognitivas, sendo também naturais e 

agradáveis para os jovens. No entanto, existe um inchaço de materiais audiovisuais 

sendo produzido e veiculados na Internet, maioritariamente sem a devida precaução 

quanto aos parâmetros pedagógicos e científicos acerca deles. Durante o 

levantamento de audiovisuais que compusessem este trabalho, grande parte do 

material aferido apresentava demasiados erros e problemas tanto técnicos quanto 

conceituais, podendo causar mais prejuízo do que benefícios ao processo de 

aprendizagem. Parte destas falhas pode ser causada pela participação em sua 
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produção de pessoas com o conhecimento insuficiente na área a ser abordada e até 

mesmo, a falta de contato com as preferências e dificuldades dos alunos com este 

tipo de material didático. 

 Contudo, existem materiais valorosos e utilizáveis se devidamente avaliados 

e propositalmente planejados dentro das limitações inerentes aos vídeos, limitações 

essas que podem ser minimizadas, mas provavelmente não podem ser eliminadas. 

Neste ponto, se faz necessário que o professor que deseja usar os audiovisuais, 

avalie estes recursos criticamente para que o mesmo esteja adequado aos seus 

propósitos. Ademais, o docente deve estar disposto e apto a refletir sobre suas 

perspectivas pedagógicas afim de alinhá-las com uso da mídia e vice-versa. 

O Ensino dos modelos atômicos foi tomado como foco deste trabalho por 

compor a esfera mais básica do conhecimento químico e potencial para revelar as 

facetas mais elementares do processo de desenvolvimento da Ciência como os 

conceitos de modelos e a construção histórica gradual do conhecimento cientifico. 

Foram selecionados e avaliados alguns vídeos disponíveis na rede de computadores 

com o intuito de tecer uma análise a fim de auxiliar professores no ensino do tema 

em foco e propor uma sequência usando tais recursos audiovisuais. 

Foram selecionados dez vídeos e animações dentro da temática dos modelos 

atômicos para compor o trabalho. Sobre eles foram ressaltados erros conceituais e 

dificuldades de uso tanto quanto os pontos positivos. Os pontos problemáticos mais 

comuns encontrados foram dificuldades estéticas que dificultavam a compreensão 

do conteúdo, vídeos com ritmo narrativo pouco atrativos e erros conceituais pontuais 

que se ignorados poderiam causar entendimento errôneo ou confuso do tema em 

questão. Em contrapartida, outros vídeos apresentaram características opostas 

encaixando os como boas alternativas para promover aulas mais instigantes e 

eficazes.  

Dentro dos recursos abordados se encontram simulações experimentais, 

vídeos explicativos e de contextualização. Acredita-se que tanto a exibição de uma 

perspectiva histórica da elaboração destes modelos quanto a própria discussão das 

funções e limitações dos modelos científicos podem auxiliar a construção do 

conhecimento acerca do átomo, deixando o aluno em uma posição mais próxima do 

conhecimento cientifico e da verdadeira essência de seu desenvolvimento. A 
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apresentação de experimentos simulados permitiria a melhor observação das 

descobertas e conclusões que impulsionaram as mudanças nos modelos atômicos. 

Ademais, a exibição de vídeos de contextualização aproximaria parte do conteúdo 

debatido ao cotidiano e vivência dos alunos possibilitando o amadurecimento das 

competências que transferem o conhecimento escolar para o mundo que os cerca. 

Tendo os pontos supracitados levados em consideração, encerrou-se com a 

proposta de uso de oito dos itens analisados, seja na íntegra ou parcialmente, com 

diferentes abordagens visando o máximo aproveitamento do processo de 

aprendizagem. Deixa-se claro, que mesmos vídeos com erros ou pontos negativos 

foram indicados para uso evidenciando que os problemas encontrados podem ser 

superados se o professor estiver apto a identificá-los e a planejar devidamente o uso 

de cada vídeo. A proposta feita, obviamente, pode e deve ser adaptada as 

necessidades de cada professor e classe, tomando como exemplo, a utilização de 

apenas alguns dos vídeos que se julgar mais conveniente. Ao professor cabe acima 

de tudo conhecer seu contexto e dos alunos para planejar o meio mais produtivo de 

atingir seus objetivos.  

Assim, o uso da multimídia pode ser uma saída às dificuldades de expressão 

de conceitos demasiadamente abstratos, a impossibilidade de realizar 

experimentações e a monotonia e passividade presentes no quadro tradicional de 

ensino. Agindo também como facilitador da aprendizagem, o vídeo pode deixar a 

sala de aula mais atrativa, agradável e receptiva as novas gerações. Sendo assim, a 

avaliação de recursos disponíveis na rede de computadores e elaboração de 

propostas de utilização de audiovisuais, de modo planejado, consciente, e dentro de 

perspectivas adequadas aos novos parâmetros sociais é a cada dia mais vital, 

podendo impulsionar o ensino de Química a novas perspectivas e melhores 

resultados. 
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APÊNDICE A 

FICHA DE LINKS DOS VÍDEOS 

Número 

do vídeo 
Link de acesso 

1 https://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY 

2 https://www.youtube.com/watch?v=kT2sHBF9Q3k 

3 https://www.youtube.com/watch?v=0UW90luAJE0 

4 https://www.youtube.com/watch?v=sWjfwZoazQs 

5 https://www.youtube.com/watch?v=_Pwrvn2Zl5U 

6 https://www.youtube.com/watch?v=lP57gEWcisY 

7 https://www.youtube.com/watch?v=fNWfYIv2PxA 

8 https://www.youtube.com/watch?v=XBqHkraf8iE 

9 https://www.youtube.com/watch?v=VcZmntmWrFg 

10 https://www.youtube.com/watch?v=O6PmgMcVHyg 
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APÊNDICE B 

TABELA DE INFORMAÇÕES DOS VÍDEOS 
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