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RESUMO 

 

Este estudo objetiva analisar o uso do software VLAB, aplicado ao ensino de conteúdos de 

Química, aos alunos do primeiro ano do Ensino Médio profissionalizante dos cursos de 

Administração e Informática. A pesquisa foi desenvolvida  na escola pública da rede estadual 

de Educação profissional, localizada na cidade de Crateús-CE. O estudo tem ênfase na 

influência e presença das tecnologias educativas nos processos de ensino e aprendizagem, 

numa perspectiva construtivista. Para a execução desta pesquisa, contou-se com a participação 

de 90 alunos, divididos em três grupos distintos. Grupo 1 – 30 alunos utilizaram-se de 

abordagem do conteúdo com vínculos ao laboratório de Ciências; grupo 2 - 30 alunos 

utilizaram o software VLAB como ferramenta educacional para detalhamento do conteúdo; 

grupo 3 - 30 alunos utilizaram o espaço da sala de aula de forma tradicional. O fator 

mensurável a ser destacado foi o êxito no desenvolvimento cognitivo dos alunos do grupo 2, 

que usaram o VLAB e tiveram melhoria significativa de suas notas se comparadas anterior e 

posteriormente a esta pesquisa, condicionando-se um aumento percentual destas notas em 

85%, de aprendizagem identificada por intervenção didática aplicada. Denota-se, portanto a 

viabilidade do aprimoramento das relações didáticas do uso do VLAB, como proposta 

educacional no Ensino de Química, conforme o proposto no produto educacional desta 

dissertação. 

 

Palavras-chave: Ensino de Química.  Tic’s. Vlab. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the use of VLAB software, applied to the teaching content of 

Chemistry, students of the first year of high school vocational courses in Business and 

Computing. The research was conducted in the Escola Estadual de Educação Profissional, 

located in Crateús - CE. The study has an emphasis on the influence and presence of 

educational technologies in teaching and learning, a constructivist perspective. To carry out 

this research, we counted with the participation of 90 students, divided into three distinct 

groups. Group 1 - 30 students were used to approach the content with links to the science lab, 

group 2-30 VLAB students used the software as an educational tool for detailing the content, 

group 3-30 students used the space of the classroom so traditional. The measurable to be 

highlighted was the success factor in the cognitive development of students in group 2, who 

used VLAB and had significant improvement in their grades compared before and after this 

research, conditioning is a percentage increase in 85 % of these notes, learning identified by 

didactic intervention applied. We denote thus enhancing the feasibility of the use of didactic 

relations VLAB as an educational proposal in Chemistry Teaching, as proposed in the 

educational product of this dissertation. 

 

Keywords: Teaching of Chemistry. Tic 's. Vlab. 
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1 INTRODUÇÃO 

A retrospectiva histórica das civilizações, do nascimento da escrita cuneiforme até 

os dias atuais, nas telas sensíveis ao toque dos tablets, o homem sempre se utilizou e utiliza de 

mecanismos para estabelecer a comunicação do saber. Esse avanço é constante e globalizado, 

com aperfeiçoamento da tecnologia da informação, que pouco a pouco ocupa espaços na era 

digital em variadas frentes que a sociedade do conhecimento prioriza na versatilidade do 

Planeta.  

Tal comunicação digital, tão necessária ao conhecimento compartilhado, se faz 

presente também na educação, apoiando educadores na transmissão de conteúdos baseada em 

metodologias que envolvem tecnologias da informação, numa expectativa futurista, porém, 

num presente virtual visível. 

Repensar educação nesse contexto estimula a quebra de paradigmas do ensino 

tradicional e incentiva uma dinâmica de aprendizagem, que, sem perder de vista o eixo da 

proposta de ensino, pode elucidar em qualquer disciplina da matriz curricular, principalmente 

nas áreas de ciências da natureza e da saúde, o uso da tecnologia do software VLAB, 

ensejando ao aluno a iniciação científica pela pesquisa virtual de conhecimentos cumulativos, 

além dos digitalizados em livros, apostilados e vídeoconferência.       

Com base na contextualização há pouco referenciada, faz-se necessário destacar 

nesta dissertação, em virtude da temática “Ensino de Química e as Tecnologias Educacionais 

- o Uso Pedagógico do Software VLAB”, tomando como foco de análise o estudo de “ácidos 

e bases” e sua aplicabilidade, visando a maior qualidade nesse ensino, e consequentemente, 

um diagnóstico com melhores resultados na prática pedagógica, visto que, há toda uma 

história de déficit de aprendizagem nessa área, envolvendo o público-alvo pesquisado em 

razão da deficiência do ensino de Química nas séries terminais do Ensino Fundamental que 

consequentemente permeia (des)caminhos na formação acadêmica dos envolvidos no Ensino 

Médio nessa emblemática de aprendizado, e que por esse foco precisa ser revista.  

Diante do exposto, repensar uma prática pedagógica com anseio de transformação 

social, sob a óptica do ensino de Química numa visão tecnológica do Software VLAB, é de 

fato, perceber a história a serviço da tecnologia do futuro no passo a passo de sua trajetória. 
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O acesso às tecnologias e o uso frequente da informática em todos os segmentos 

sociais fazem com que crianças, jovens e adultos se apropriem do emprego dessa ferramenta 

computacional e a utilizem em diferentes modalidades, para atender às demandas.  

Por essa óptica, a literatura denota que a tecnologia da informação e comunicação, 

avançou de modo significativo nos últimos anos em vários setores da sociedade, atingindo 

uma grande demanda populacional. Desta perspectiva, esse desenvolvimento, também na 

educação, impulsiona a criação de ferramentas pedagógicas, apoiando o trabalho docente, 

revitalizando a dinâmica de ensino-aprendizagem, alterando, assim os paradigmas da atitude 

tradicional de ensino. 

Na educação, tomando como referência as redes de ensino público e privado, o 

acesso à tecnologia da informação já é sensível. O uso de laboratórios de informática, de 

equipamentos eletrônicos com dispositivos digitais interligados à internet, é um recurso da 

comunicação, mas, sob a orientação de educadores, pode-se tornar instrumento estratégico de 

ensino. O software VLAB pode, certamente ser aplicado como técnica de ensino-

aprendizagem, podendo ir até mais além, visto poder ser acessado como os demais, fora da 

sala de aula, revitalizando a pesquisa, ampliando o conhecimento e promovendo o 

aprimoramento científico.  

Denotar a inserção da tecnologia da informação com softwares e computadores no 

contexto da sala de aula é elucidar uma realidade diagnosticada no cotidiano das escolas. 

Explorá-la é uma necessidade no âmbito da vivência educacional, visando, pelo seu uso, a 

incentivar o estudante a se achar integrado à escola, ao programa de ensino e as suas 

inovações.  

Com base nessa concepção metodológica de ensinar e aprender, o grande objetivo 

da escola é dinamizar a aprendizagem, proporcionando ferramentas facilitadoras da 

compreensão do raciocínio lógico na produção do conhecimento. Por essa perspectiva, o 

software VLAB encontra-se integrado na função metodológica do aprender pesquisando e 

aplicando em outras situações similares, reativando o prazer em conhecer o novo e sentir-se 

agente desse conhecimento.   
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Integrando-se a esse contexto, não se pode negar que a disciplina Química, no 

ensino médio, pode ser trabalhada didaticamente sob várias concepções pedagógicas, desde as 

mais tradicionais, até aquelas que buscam explorar as tecnologias voltadas para a educação. 

Com a introdução de novas ferramentas educacionais no âmbito da tecnologia da informação, 

entre elas, o software VLAB outras tendências de ensino podem ser vivenciadas em sala de 

aula, visando a possibilitar o emprego de computadores para explorar fenômenos químicos 

estritamente vinculados à existência, estruturação e utilização em laboratório de ciências e 

outros afins. 

A produção dissertativa ora relatada originou-se do desafio de tornar a aula de 

Química mais atrativa e producente, referenciando, como laboratório vivo de pesquisa, as 

observações sistemáticas feitas em uma escola pública, precisamente numa sala de aula do 

ensino médio com um público-alvo de 90 discentes, organizados em atividades dirigidas, 

tomando como inferência o estudo de “ácidos e bases”, na focalização de três eixos de acesso 

à aprendizagem: o ensino tradicional, o laboratório de ciências e o uso do software VLAB, 

cujos resultados espelham a relevância do último sobre os demais.   

O enfoque documental desta pesquisa é pôr em evidência o uso da tecnologia da 

informação, precisamente o software VLAB, como instrumento de maior relevância para o 

desenvolvimento de competências e habilidades no estudo da Química, pois se, acredita que 

alguns conhecimentos necessários ao fortalecimento da aprendizagem do aluno no âmbito das 

habilidades adquiridas, são viáveis tendo como suporte a dinâmica de aplicação das novas 

tecnologias podendo estas darem o ensejo de forma concisa à interpretação lógica também do 

conhecimento químico para alunos envolvidos no processo em apreço, por meio de 

simulações e interações com o emprego do software VLAB. 

O contexto desta dissertação, cuja abordagem metodológica é qualitativa decorre 

da acessibilidade ao programa proposto e aos recursos oferecidos em termos de simulação de 

reações no ambiente virtual, por tratar-se de um software livre. Esta particularidade sua 

facilita a popularização no meio estudantil, principalmente na rede pública de ensino. 

Analisar no estudo da Química o uso de tecnologias da informação, visando a 

desenvolver uma nova concepção metodológica de aprendizagem, é a grande meta dessa 

dissertação. Detectar por essa metodologia as falhas do processo de aprender que impedem o 

avanço do raciocínio lógico em Química é o ponto de partida. 
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 Repensar uma metodologia que integre o estudo da Química à vivência do aluno 

pois a intenção que se almeja, de sorte que aplicar o software VLAB, como recurso de ensino 

constitui a grande experiência evidenciada na pesquisa com resultados promissores. 

Esta dissertação é estruturada em seis capítulos, que procuram descrever as 

diferentes etapas do desenvolvimento da pesquisa. No capítulo 1, há a introdução, a 

problematização e objetivos gerais e específicos, além da justificativa que leva ao processo 

investigativo, proposto neste trabalho dissertativo.  

No capítulo 2, tem-se a revisão de literatura, contendo  breve análise da Educação 

e o Ensino de Química no Brasil, a inserção das tecnologias educacionais com a 

caracterização do software VLAB no contexto químico e uma abordagem teórica sobre ácidos 

e bases.  

Os procedimentos metodológicos de investigação desta pesquisa são apresentados 

no capítulo 3. No capítulo 4, são trazidas as análises e resultados desta pesquisa. 

No capitulo 5, encontram-se as conclusões e considerações finais com base nas 

análises dos dados referenciados na pesquisa.  

No capítulo 6, demonstram-se os módulos da formação pedagógica realizada com 

o uso do VLAB, para os professores de Química da Rede Estadual de Educação de Crateús-

CE, e o ambiente de interação criado o website (www.quimicainterativa.com) desenvolvido 

para a formação continuada dos professores, como produto educacional desta dissertação.  
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2 A EDUCAÇÃO E O ENSINO DE QUÍMICA NO BRASIL 

 

Numa visão introdutória, há de se denotar a evolução do ensino da Química no Brasil, 

tomando como referência ora em curso notadamente no ambiente escolar as tecnologias da 

informação. Para elucidar o tema desta pesquisa é necessário conectar os conteúdos propostos 

nos programas de ensino dessa disciplina às competências técnicas e habilidades específicas 

adquiridas com o uso de ferramentas tecnológicas que potencializam a aprendizagem 

inovadora e criativa.  

Ao se deter na compreensão dessa unidade de estudo, a percepção do avanço das 

tecnologias o que permeia o cotidiano nas escolas e os programas de educação já se evidencia 

o estabelecimento de novos perfis de ensino mediatizados pela era digital, próprios do século 

XXI.  

A abordagem da Química nesse contexto, referencia-se com uma preocupação maior 

no campo das Ciências da Natureza, visto que, nas propostas de ensino, não há, de forma 

sequenciada, desde as séries terminais do ensino fundamental, o estudo dos seus conceitos e a 

aplicabilidade de suas fórmulas, associando-as ao cotidiano da vida familiar e escolar.     

Tais dicotomias entre ensino e aprendizagem certamente, precisam retroceder no 

campo da prática para uma mudança de rumos nessa trajetória, uma vez que toda Química 

nasce no cotidiano das relações sociais. 

Por essa concepção de ensino que estabelece novos perfis no exercício pedagógico, 

determinando a literatura de Química associada às ferramentas tecnológicas, repensar com 

reflexão crítica a educação brasileira é, de fato, percebê-la num contexto das tendências 

operadas na prática educativa. 

Por esse prisma, o ideário pedagógico no decorrer da história do Brasil é objeto de 

variações, em razão das tendências dessa prática, a qual, influenciada por várias correntes 

literárias, teve como nascedouro o behaviorismo educacional com uma visão de “pensar o 

ensino sem foco no aprender”, mas sim ato de memorizar autômatamente como instrumento 

de ensinar e aprender, numa ordem verticalista de transmissão do conhecimento – o professor 

ensina e o aluno apreende, para uma tendência libertaria, na qual o saber é constituído no seio 

das relações sociais, o conhecimento torna-se compartilhado e, consequentemente o aluno se 

faz agente e produtor do seu crescimento. 
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Não há necessidade de se discorrer sobre cada tendência pedagógica da prática 

educativa, pois o proposto neste capítulo é tratar de uma abordagem da Química na história da 

educação do Brasil, pois o elo de ligação está em estabelecer tendências pedagógicas. 

Presencia-se de modo mais veemente o verbalismo arraigado nos princípios dessa trajetória, 

notando-se o pouco acesso da população marginalizada em relação ao conhecimento das 

letras e das ciências, pois, somente os agrupados na classe da elite, poderiam ter o privilégio 

de se formarem e ocuparem cargos eminentes na direção de províncias, reinados e 

monarquias. 

Não se pode esquecer, nesse percurso histórico, o poder das Revoluções Francesa e 

Industrial na quebra de paradigmas arraigados à cultura e ao meio. 

Tal impulsionamento nas Letras, Artes e Ciências trouxe como arcabouço a 

popularização do ensino e o uso de tecnologia sendo concebidas como ferramenta de poder 

auxiliar na transmissão de conhecimentos constantemente transformados. 

A escola, a aprendizagem e a tecnologia iniciaram na década de 1980, uma elaboração 

sempre adaptada ás novas situações da linguagem oral, o que torna o papel do professor, na 

qualidade de ministrador do conhecimento, ainda numa postura muito forte no ato de ensinar, 

porém as ferramentas tecnológicas podem quebrar o paradigma nesse processo, visto que o 

educador se faz mediador e o aluno aprende a formular o conhecimento, fazendo, pesquisando 

e ampliando horizontes do seu entorno estudantil.  

Apresentar neste capítulo, uma discussão teórica acerca do ensino de Química no 

Brasil, considerando as condições históricas desta disciplina no currículo do ensino médio, 

faz-se necessário para a compreensão do que se procura elucidar na dissertação. Em efeito, 

abordar ainda a inserção das novas tecnologias educacionais mediadas pelo mecanismo 

computacional faz-se um ponto modal para uma intervenção pedagógica, visando ao ensino 

de conteúdos de Química, e, de modo específico, nesta abordagem, ácidos e bases, com o 

emprego de um software didático que, integrado à dinâmica metodológica, tem como 

perspectiva uma boa aprendizagem dos conteúdos ministrados na disciplina. 
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2.1 Breve evolução histórica do Ensino no Brasil 

 

Utilizando- se dos aspectos históricos relevantes acerca do que ensinar e do como 

ensinar, convém evidenciar o fato de que as escolas secundárias no Brasil, no ano de 1832 

eram poucas e o ensino se dava por “cadeiras” isoladas de Filosofia, Retórica, Grego, Francês, 

Inglês, Comércio e Geometria, consoante informação expressa por Almeida (2012), o autor 

que aproxima juntamente com Romanelli as bases históricas aqui trazidas a respeito da 

educação no Brasil. 

Em 1874, com a criação da Escola Normal no Rio de Janeiro pelo Conselheiro 

Manuel Francisco Correa, o currículo escolar foi dividido em 3 anos, e com as seguintes 

matérias: Língua Portuguesa, Aritmética, Álgebra até as equações do segundo grau, 

Geometria aplicada às artes, História do Brasil e particular, Geografia Geral e Cartografia do 

Brasil, Filosofia, Noções de Química, Noções de Física, História Natural, Higiene e 

Fisiologia, Medicina doméstica, Direito público e constitucional, Noções de Desenho, Música 

e Pedagogia (ALMEIDA, 2012). 

Em 1885, o Imperador do Brasil D. Pedro II conduziu o ensino primário com 

prioridade para oficinas práticas, uma ideia moderna para a época. O ensino começava em 

janeiro e terminava em dezembro. Pretendia ele que “o ensino teórico completasse com o 

ensino prático, útil e sério”. (ALMEIDA, 2012, p. 202). 

Ressalta-se a finalidade das escolas instituídas pelo Imperador:  

 
“Artigo 1º - As escolas instituídas pela M.S. Imperador têm o fim especial e 

único de instruir as crianças de seus fiéis servidores, de educá-las de maneira 

que se tornem úteis a si mesmas, às suas famílias e à pátria”.(ALMEIDA, 

2012, p. 202). 

 

Neste período, o Imperador é visto como um defensor da instrução pública, no 

entanto, permanecem os liceus com vacância de professores e de alunos. Há pouco interesse 

dos alunos em cursar matérias de conteúdo exato, a exemplo das matérias Química e Física, 

equiparando apenas ao interesse pelo ensino da Língua Italiana (ALMEIDA, 2012). 
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Um Ato Adicional de 1834 suscitou uma dualidade de sistemas educacionais e 

superposição de poderes. De um lado o poder central legislando sobre o ensino municipal e 

superior do outro, as províncias com incumbências de legislar sobre o ensino primário e 

secundário de suas jurisdições (ROMANELLI, 2010). 

No período da Primeira República, tentaram-se várias reformas, mas somente em 

1920 e 1930 a educação ganhou uma ligação maior com o desenvolvimento econômico do 

País (ROMANELLI, 2010). Acrescentem-se a urbanização e a industrialização, bem como o 

novo modelo econômico emergente que fazem à escola e à educação novas exigências de 

formação de mão de obra qualificada. Surge, assim, a crise do sistema educacional, no seio do 

crescimento acelerado da economia urbana e industrial de então. 

 

2.2 Organização estrutural, política e perspectivas do ensino de Química no Brasil 

 

Somente por volta da década de 70, do século XX, passaram a existir 

comunidades organizadas de professores de Química no Brasil, que propunham estabelecer 

como parâmetro “educação Química para um país melhor” (SCHNETZLER, 2000, p.17).  A 

1ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química (RASBQ) marcou o início das 

discussões sobre as metodologias de ensino dessa ciência e os fatores que influenciam na 

aprendizagem dos alunos. Este evento desencadeou, ainda, outras manifestações regionais e 

locais, que visaram a discutir as dificuldades encontradas por alunos e professores acerca da 

abordagem e aplicabilidade da Química nos níveis fundamental, médio e superior de ensino. 

O ensino de Química passou a ser instrumento de análise em suas limitações e 

possibilidades na forma de apresentação dos conteúdos (MORTIMER, 1988). Dentre as 

mudanças sugeridas nos encontros nacionais, destacou-se a passibilidade de alinhar aspectos 

pedagógicos de disciplinas de Ciências da Natureza, em especial a Química, com o uso de 

novas tecnologias educacionais emergentes à época, em especial o computador. 

A 11ª RASBQ, realizada em 1988, representou um marco fundamental no eixo 

das discussões sobre o ensino de Química, tendo como principais propostas seu 

fortalecimento, a responsabilidade e a busca do desenvolvimento dos currículos e formação 

docente pela pesquisa e pela produção de conhecimentos compartilhados (ROSA; ROSSI, 

2008). 
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A educação no Brasil preconiza novos paradigmas educacionais para a atualidade. 

Surgem a nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/96), o 

FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento e Valorização do Magistério) e, posteriormente, o 

PNE (Plano Nacional de Educação). Paralelo a esta legislação, o Ministério da Educação 

elabora e divulga os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais) para os níveis fundamental e 

médio no Brasil. 

O ensino de Química no Brasil (e de outras disciplinas curriculares)está vinculado 

aos preceitos estabelecidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio 

(PCNEM), com uma proposta inovadora transpondo ao ensino um instrumento significativo 

de desenvolvimento científico essencial da valorização da formação humana dos alunos junto 

ao ensino médio. 

Nesta perspectiva, a elaboração de propostas didáticas para o ensino de Química 

que atendam as expectativas do aluno, respeitando seu nível de interpretação cognitiva, busca 

privilegiar conteúdo específico, apresentando elementos norteadores de uma aprendizagem 

interdisciplinar e inovadora (BRASIL MEC/PCNEM, 2000).  

O ensino de Química por projetos e pelo estudo de unidades temáticas como 

forma de um aprimoramento, além do uso de novas ferramentas didáticas de ensino são 

possibilidades aplicáveis à sala de aula. 

Uma das grandes dificuldades encontradas pelos educadores em sua prática 

pedagógica refere-se à abordagem conceitual inicial de determinados conteúdos. Cabe-lhes, 

em suas distintas abordagens metodológicas, instituir habilidades e competências para a 

elaboração de um modelo discursivo para determinados conteúdos de Química como forma de 

garantir a aprendizagem (MORTIMER, 1988). 
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2.3 As novas tecnologias aplicadas ao ensino de Química: o computador como 

instrumento de inovação educacional. 

 

O surgimento da Informática no Brasil desenvolveu-se sistematicamente entre os 

períodos de 1958 até 1975, caracterizada pela importação de equipamentos de países de 

ideologia capitalista dentre eles os Estados Unidos. O processamento de dados era executado 

por enormes computadores em empresas, Universidades e órgãos governamentais, que 

detinham parte da tecnologia vigente para o período, por volta da década de 70 surgiram as 

primeiras montadoras multinacionais no Brasil (MORAES,1997) 

 

 Em 1984, de forma expressiva o Governo Federal oficializa o que podemos 

descrever como uma política de democratização e desenvolvimento da Informática no Brasil, 

quando sanciona a Lei Nº 7232 que fixa a Política Nacional de Informática para o país e a 

educação como percursora fundamental no papel de desenvolvimento do conhecimento 

técnico científico necessário ao cumprimento desta política (MORAES, 1997).  

O Programa Nacional de Informática Educativa (PRONINFE), lançado em 1989, 

foi o pioneiro nos investimentos federais, visando à utilização das tecnologias  educacionais 

nas escolas públicas brasileiras. A inserção dos computadores em sala de aula no Brasil 

entretanto, começou apenas em meados de 1997, com a implementação do Programa 

Nacional de Informática na Educação (PROINFO), cujo objetivo principal é a instalação de 

laboratórios com computadores para as escolas públicas urbanas e rurais de ensino básico de 

todo o País (MORAES, 1997). 

Além da estruturação física das escolas, o PROINFO visa a qualificar recursos 

humanos capazes de incorporar as novas tecnologias educacionais na formação do aluno, 

proporcionando opções às metodologias tradicionais de ensino utilizadas em sala. Uma 

capacitação tecnológica de qualidade para os docentes (nos cursos de graduação ou 

sequenciais), associada a uma prática pedagógica diferenciada e inovadora em sala de aula 

podem contribuir para minimizar problemas como repetência, evasão escolar e dificuldades 

de aprendizagem dos alunos (VALENTE, 1998). 

Sob o prisma didático, destaca-se que a utilização das tecnologias na educação 

não é valorização de exercícios de repetição ou de tarefas automatizadas. Esta observação 

sinaliza um dos desafios da era da informática na educação, a saber: aos novos recursos, 
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certamente caberá a quase totalidade das operações repetitivas, e à aprendizagem, além de 

envolver uma preparação para o domínio dessa tecnologia, caberá um espaço mais exigente 

em termos de criatividade, iniciativa e resolução de problemas (COX, 2008). 

Para muitos docentes, as aulas laboratoriais ainda são percebidas como 

mecanismos complexos. Muitas vezes, a falta de infraestrutura e de reagentes inviabilizam 

uma abordagem experimental diferenciada. A virtualização destas práticas laboratoriais, como 

sugere Kenski (2011), poderia suprir uma das inúmeras necessidades no contexto do ensino 

de Química na escola pública. O uso de softwares educativos, tais como VLAB, surge como 

expediente que fortalece a aprendizagem em Química.  

O uso de aparatos tecnológicos no contexto educacional induz à atualização e 

estimula a aprendizagem e o conhecimento de forma diferenciada e significativa, com 

ferramentas que aproximam a realidade dos alunos atuais e aperfeiçoam a transmissão do 

saber docente. A utilização de ferramentas computacionais, acarreta na melhoria da interação 

do professor com o discente (PAIS, 2008). 

Em meados de 1998, alguns pesquisadores da Universidade de Laval, no Canadá, 

utilizando-se de inúmeras pesquisas, levantaram dados relevantes e conclusivos sobre a 

utilização dos computadores e sua relação mediadora entre a prática docente e o nível de 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. Concluíram que o emprego desses equipamentos 

fortalecia o desenvolvimento de boas práticas pedagógicas, o que justificava a motivação dos 

alunos na busca do seu aprendizado, além de torná-los mais reflexivos na abstração para 

solucionar problemas (STAA, 2010). 

Na sociedade do conhecimento e da tecnologia, é preciso repensar o papel da 

escola, mais especificamente, as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem. O ensino 

organizado de forma fragmentada, que privilegia a memorização de definições e fatos, bem 

como as soluções padronizadas, não atende às exigências deste novo paradigma (PRADO, 

2005). 

A utilização pedagógica do computador deve permear os objetivos pedagógicos 

pretendidos com suporte em diagnósticos de situações-problemas ou mesmo como forma de 

favorecimento de sua aprendizagem. O ensino de Química depara inúmeros conteúdos, 

simbologias e mecanismos de representação que dificultam para o aluno assimilar e buscar 

interpretações lógicas dos fenômenos e reações químicas. O distanciamento torna-se maior 
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quando estas mesmas representações poderiam ter sido efetivadas com auxílio de uma prática 

laboratorial. 

 

2.4 O ensino de Química: foco nos ácidos e bases. 

 

2.4.1 Importância e fundamentação didática 

  

A aprendizagem na disciplina Química está diretamente relacionada com a 

experimentação e concretização de conhecimentos vistos na sala de aula. Muitos alunos 

guardam certo receio de manipular substâncias químicas ou de simplesmente entrar num 

laboratório. Isso se dá, em parte, pela cultura tradicional, que sempre tratou estes ambientes 

como locais perigosos e de acesso restrito. 

 

2.4.2  Teorias sobre ácidos e bases 

 

O comportamento ácido/base é conhecido desde os primórdios da Química, porém 

as definições conceituais e teóricas sobre eles remontam ao período da Idade Média. Boyle, 

no século XVII, estudou as aplicações de vários corantes naturais, dentre eles o oriundo do 

pau-brasil, na análise qualitativa de inúmeras reações Químicas (CHAGAS,1999). 

Nos primórdios da consolidação da Química como ciência experimental, as 

propriedades organolépticas das substâncias, ou seja, aquelas passíveis de identificação pelos 

sentidos humanos, demonstraram-se essenciais para o entendimento dos processos químicos e 

dos compostos envolvidos. Os ácidos (do latim acere), por exemplo, foram classificados 

inicialmente como substâncias de sabor azedo, tais como vinagre e o suco de limão; as bases 

(do árabe álcalis) exibiam aspectos adstringentes, como o mostrado por algumas frutas e 

pelos resíduos da combustão de plantas específicas ricas de carbonato de cálcio - CaCO3 

(COSTA, et al., 2005). 

A classificação ácido-base, entretanto, relacionada apenas ao sabor proporcionado 

por tais substâncias caracterizava-se como metodologia limitada. Somente no século XIX 

estudos mais minuciosos sobre estes compostos deram origem às primeiras teorias concretas. 
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O pioneiro nesta investigação foi o sueco Svante Arrhenius, que, em 1887, publicou o seu 

trabalho sobre a natureza Química de ácidos e bases, tendo como objetivo explicar a formação 

de espécies carregadas (íons) em solução (COSTA,et al., 2005). 

A fórmula abaixo expressa o processo de ionização de dois ácidos, clorídrico 

(HCl) e sulfúrico (H2SO4), ao passo que aborda a dissociação iônica dos hidróxidos de sódio 

(NaOH)e cálcio - Ca(OH). 

 

Processo de ionização ácidos clorídrico (1) e sulfúrico (2) em meio aquoso; dissociação iônica 

dos hidróxidos de sódio (3) e cálcio (4). 

 

HCl     +    H20     →     H++   Cl-                                                                                                                          (1) 

H2SO4+   H20 →  2H+    +   SO4
-2                                                                                  (2) 

NaOH     +    H20     →     Na+  +   OH-                                                                                                             (3)                        

Ca(OH)2     +    H20     → Ca2+  +   2OH-                                                                                                         (4)                        

 

Hoje, sabe-se que os cátions H+ liberados por ácidos não existem isolados em 

solução. Em razão do efeito de solvatação nucleofílica proporcionado pela água, derivam 

interação eletrostática que originam o cátion hidrônio (H30
+), representado na Figura 1. 

 

 

Figura1 - Reação de formação do íon hidrônio. 

 

 

 

 

 

Fonte – Produzido pelo autor. 

 

Uma das limitações da Teoria de Arrhenius foi considerar o meio aquoso como 

único sistema de referência. Os químicos descobriram, porém que algumas reações ácido-base 

ocorriam em ambientes não aquosos e outras dispensavam a presença de solventes (AKTINS; 

JONES, 2001). 
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Em 1923 os trabalhos conjuntos de J. Bronsted e T. Lowry originaram uma nova 

teoria ácido-base que, além de incorporar os trabalhos de Arrhenius, explicava a acidez e 

basicidade de vários compostos que não necessariamente deveriam estar (ou existir) em 

solução aquosa. Nessa teoria, ácido é toda substância capaz de doar cátions H+ e base é toda 

substância capaz de receber cátions. Assim, ácidos de Arrhenius também são ácidos de 

Bronsted-Lowry, pois são fontes de hidrogênios ionizáveis; bases de Arrhenius também são 

bases de Bronsted-Lowry, uma vez que o ânion hidróxido é capaz de reagir e de receber 

cátions H+ (AKTINS; JONES, 2001). 

A teoria de Bronsted-Lowry propõe, ainda, a existência de pares conjugados para 

explicar os equilíbrios químicos envolvidos nas transferências de prótons. Quando um ácido 

doa um cátion H+, origina uma base conjugada, que pode ser compreendida como espécie 

capaz de receber este mesmo cátion, caso a reação ocorra no sentido inverso. Surgem, assim, 

os pares ácido-base conjugados, exemplificados nas figuras 2 e 3. Pode-se observar também o 

comportamento anfótero da água, que, dependendo do meio reacional, se comporta como um 

ácido ou base. 

 

Figura 2 - Equação de transferência de prótons de um ácido de Bronsted-Lowry 

(HCl) para a água. 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fonte - Produzido pelo autor. 
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Figura 3 - Equação de transferência de prótons da água para uma base de 

Bronsted-Lowry (NH3). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte- Produzido pelo autor. 

 

A busca por uma definição geral sobre ácidos e bases culminou na elaboração da 

teoria eletrônica proposta por G. Lewis, em 1923, que generaliza os ambientes químicos 

reacionais e engloba e complementa os trabalhos anteriores propostos por Arrhenius e 

Bronsted-Lowry. Para Lewis, ácido é toda e qualquer espécie química capaz de receber pares 

de elétrons; bases são compostos capazes de doar pares de elétrons (SHRIVER; ATKINS, 

2008). 

A teoria eletrônica de Lewis conseguiu ampliar os conceitos sobre ácidos e bases,  

antes diretamente ligados à presença de cátions H+ na estrutura molecular. Foi possível 

classificar como base também substâncias com elétrons não ligantes (com átomos de 

nitrogênio, oxigênio e halogênios) e como ácidos espécies com orbitais livres, como os 

cátions metálicos, em especial aqueles de transição. A reação entre o trifluoreto de boro (BF3) 

e a amônia (NH3), mostrada na figura 5,representa a doação e recepção de elétrons por ácidos 

e bases de Lewis. 

 

Figura 4 - Reação ácido-base entre o BF3 e NH3.  

 

 

 

 

 

Fonte – Produzido pelo autor. 
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As teorias ácido-base desenvolvidas durante o século XIX contribuíram 

significativamente para o entendimento das propriedades dos elementos e dos sistemas 

químicos reacionais. Além de classificar substâncias como ácidos ou bases foi necessário 

também analisar quantitativamente a intensidade desta característica.  

Considerando que grande parte das reações químicas convencionais utiliza água 

como solvente, deve-se destacar a importância da teoria de Arrhenius e dos estudos de Peter 

Lauritz Sorensen no desenvolvimento de métodos analíticos para medir a acidez ou 

basicidade de um meio. Essa determinação fundamenta-se na autoionização da água, 

conforme é demonstrado na figura 5. 

Figura 5 - Processo de autoionização da água 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Esse processo ocorre numa escala muito pequena, pois a água é um eletrólito 

fraco. De acordo com o processo em que:  

 

                                                                                     (5) 
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O produto Kc.[H2O]2 resulta numa nova constante, denomina Kw. Sendo assim, 

esta expressão representa o produto iônico da água, que varia de acordo com a temperatura 

(assim como todas as constantes de equilíbrio). A 25°C Kw = 1,00.10-14 (FELTRE, 2008).  

Como consequência, tem-se que: 

 

 em meios neutros, ocorre que, [H3O
+]=[OH-]. Como [H3O

+].[OH-] = 1,00.10-14, tem-

se:[H3O
+]=[OH-] = 1,00.10-7 ; 

 

 em meios ácidos, pela teoria de Arrhenius, ocorre um aumento na concentração de 

cátions H3O
+, logo [H3O

+] >1,00.10-7; 

 

 em meios básicos (ou alcalinos), segundo Arrhenius, ocorre um aumento na 

concentração de ânions [OH-], logo [OH-] >1,00.10-7; 

 

Estas deduções permitiram a Peter Lauritz Sorensen, em 1909, a criação de uma 

escala para quantificar de modo adequado o valor da acidez (ou basicidade) de um meio, 

denominada escala de pH ou escala de potencial hidrogeniônico, ou ainda escala pOH ou 

escala de potencial hidroxiliônico (JENSEN, 2013). 

 - Escala representativa do pH. 

pH = - log [H3O+]  e  pOH = - log [OH-]  e                                                                         (6) 

pH + pOH  =  14 

 

Dessas relações pode-se concluir que: 

• soluções ácidas exprimem  pH abaixo de 7. ( [H3O
+] > [OH-]  ) 

• Soluções neutras apresentam pH igual a 7. ( [H3O
+] = [OH-] ) 

• Soluções básicas exprimem  pH superior a 7. ( [H3O
+] < [OH-] ) 
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As figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, alguns valores de pH para substâncias 

comuns dentro do universo da Química e demonstram como essa grandeza varia a cada 

unidade de medida. 

 

Figura 6 -  pH de substâncias comumente estudadas no ensino Médio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte -Feltre (2008) 

 

Figura 7 - Variação do caráter ácido/básico em decorrência da variação de unidades de pH 

(ou pOH). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Feltre (2008). 
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2.5. Caracterização básica do Software Vlab. 

 

O Laboratório Virtual (VLAB) é uma simulação online ou off-line de um 

laboratório de química. Ele é projetado para ajudar os alunos com o laboratório de Química 

virtual, sendo disponível para download.No laboratório virtual, é permitido aos alunos 

escolher entre centenas de reagentes-padrão (aquosa)e manipulá-los de uma forma semelhante 

a um laboratório real (IRYDIUM, 2001). 

De acordo com Cruz (2012), a utilização de software permite a criação de 

simulações simplificadas do mundo real, possibilitando o dinamismo em situações fictícias ou 

de experimentos complexos e arriscados. O discente, por sua vez, desenvolve hipóteses, testa 

e analisa os resultados, estando isento de algum risco. 

O VLAB possibilita a criação e visualização de variadas reações químicas, desde 

as mais simples, até as mais complexas, possui uma interface projetada para a análise e 

criação de simulações, proporcionando um recurso didático para o estudo de conteúdos da 

disciplina Química. 

É um software livre e aberto. Desenvolvido na linguagem Java, o VLAB pode ser 

executado em qualquer sistema operacional como Windows, Mac OS X, e Linux. O layout do 

software é de fácil manipulação, sendo executado diretamente do aplicativo na pasta de 

arquivos armazenada no computador, como pode ser observado na figura 8. 

Figura 8 – Layout Inicial do Vlab 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte : software VLAB 
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O VLAB é um produto educacional que foi concebido por um grupo de 

pesquisadores vinculados ao Departamento de Química da Universidade de Carnegie Mellon 

em Pittsburgh, Pennsylvania nos Estados Unidos sob a supervisão e coordenação do projeto 

do Dr. David Yaron e sua equipe. 

O objetivo do Projeto denominado Irydium é o desenvolvimento de ferramentas 

computacionais aplicáveis ao Ensino de Química e o Vlab é um software criado na 

perspectiva de estabelecer uma relação entre a teoria e a prática laboratorial de modo virtual, 

possibilitando a resolução de exercícios práticos com o uso das ferramentas computacionais 

vigentes. 

Os arquivos obtidos do software trazem uma série de opções para manipulações. 

Por exemplo: para obtenção de vidrarias, encontra-se na interface do aplicativo a “Bancada de 

trabalho” na parte central, onde simula a bancada de um laboratório, para a realização de 

reações e movimentação de vidrarias (Fig. 9).  

     Figura 9 – Bancada de trabalho do VLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Armário de reagentes, uma lista de soluções é disponibilizada. A figura 10 

mostra essa opção. Ressalta-se o fato de  que outros recursos podem ser integrados com o uso 

e atualização do software com auxílio da internet, possibilitando visualizações completas por 

meio dos navegadores de internet mais utilizados. 

 

Fonte: software VLAB 
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           Figura 10 - Armário de reagentes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: software VLAB 

O uso do software educativo pode complementar o método tradicional porque 

permite o relacionamento dos aspectos teórico-práticos no ensino da Química, sendo capaz de 

identificar instrumentos e mecanismos para a compreensão dos fenômenos de cada atividade 

experimental. A melhoria do processo de aprendizagem parte da motivação do aluno, no 

desenvolvimento de habilidades científicas, análise dos processos e resultados experimentais. 

Ainda na Bancada de trabalho, se localizam alguns ícones e/ou abas, que 

disponibilizam vidrarias diversas e capacidade milimétricas diferenciadas (Figura 11) e além 

de outros acessórios e instrumentais utilizados em laboratórios reais, como: balança, bico de 

Bunsen etc (Figura 12). 
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        Figura 11 - Aba de seleção de Vidrarias. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: software VLAB 

 

      Figura 12 - Aba de seleção de Acessórios. 

 

 

 

 

 

Fonte: software VLAB 

O VLAB caracteriza-se de fato, contudo como um software educativo para 

elaboração e visualização de reações químicas, sendo de fácil manipulação, é gratuito e que 

pode ser utilizado em salas de aulas com auxílio de projetores multimídia ou laboratórios de 

informática disponíveis na escola, pelo professor ou alunos, com o apoio do computador. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS E DE INVESTIGAÇÃO 

 

Esta pesquisa envolve uma análise da relação conceitual do uso nas novas 

tecnologias educacionais, especificamente sobre o software educativo VLAB e as atividades 

curriculares do ensino de Química no primeiro ano do ensino médio profissionalizante, 

especificamente, no ensino do conteúdo de ácidos e bases. 

A escolha por utilizar o conteúdo “ácidos e bases” se dá pela especificidade do 

cronograma curricular anual da escola lócus desta pesquisa, para o período em análise, 

mediante os fatores representativos de conceitos (notas) abaixo da média nas turmas 

pesquisadas. A escolha do software VLAB é favorecida por ser livre e, de forma 

representativa, por atender à necessidade da simulação laboratorial virtual do conteúdo 

trabalhado.  

 

3.1 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em uma escola pertencente à rede pública estadual de 

ensino médio, do Município de Crateús-CE, nas turmas de 1º ano dos cursos 

profissionalizantes de Administração e Informática. 

O Município de Crateús pertence ao Centro-oeste do Estado do Ceará. É uma 

região de sertão, com clima semiárido, quente e seco. A vegetação predominante é a caatinga, 

vegetação de cor esbranquiçada durante o período seco. Existem duas estações no ano, o 

período de chuvas, que vai de janeiro a junho, e o restante do ano é estação seca, quando as 

temperaturas chegam a 38º.  

A cidade tem cerca de 72 853 mil habitantes (IBGE/2010). A economia da região 

é baseada na agricultura e na agropecuária. Há na cidade um campus do Instituto Federal de 

Tecnologia do Ceará e outro da Universidade Estadual do Ceará, e outras faculdades 

particulares. 

A Escola Profissionalizante, lócus desta pesquisa, está localizada em um bairro 

periférico da cidade. Atende adolescentes de baixa renda e classe média baixa do Município, 

cidades circunvizinhas e também do Estado do Piauí, por conta da proximidade geográfica. 
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 Em relação à infraestrutura física, a escola dispõe de três laboratórios de ensino 

de Ciências da Natureza, e dois laboratórios de Informática, ambos equipados com 21 

máquinas com acesso à internet. A biblioteca possui acervo renovado, sala de recursos 

audiovisuais e diversos espaços de lazer para os momentos de atividades culturais dos alunos. 

No ano de 2012, as turmas de Administração (1ºD) e Informática (1ºB), tinham 

registro de matrícula de 45 alunos cada qual, permanecendo em tempo integral na escola em 

dois turnos (manhã e tarde). 

O ensino de Química é estruturado em três aulas semanais de 50 minutos cada 

uma cabendo ao professor, em plano de ensino durante o bimestre, reservar no mínimo duas 

aulas para atividades práticas em Laboratório de Ciências. 

Os alunos do 1º ano do ensino médio têm idade em média de 14-15 anos. Cerca de 

90% dos alunos matriculados são oriundos da rede pública municipal de ensino e 10% da rede 

privada de ensino. Todos são submetidos a critérios de seleção com base em suas notas,  

conforme edital específico da Secretaria Estadual de Educação Básica do Ceará (SEDUC-

CE). 

Nos momentos de planejamento mensal, em análise dos mapas de conteúdos 

trabalhados e do nível de entendimento por parte dos alunos do 1º ano, foi identificada uma 

relação causal de dificuldades em relação às funções inorgânicas ligadas ao conteúdo de 

ácido-base, por tratar-se do conteúdo vigente para aquele período.  

Para início das intervenções didáticas, foi elaborado um questionário (Apêndice 

A) para diagnóstico situacional do nível de maturação do entendimento dos alunos sobre o 

ensino de Química vivenciado nos anos finais do Ensino Fundamental, e um outro 

questionário (Apêndice B) vinculado de modo específico ao conteúdo de ácido e base, como 

fator primordial para aplicação das relações teóricas e práticas desenvolvidas. 

Posteriormente, foi entregue aos alunos um material de apoio complementar, texto 

extraído do material de apoio do professor do grupo de pesquisa em ensino de Química para 

reflexão sobre o ensino de ácidos e bases e as relações ambientais (BOSQUILLA,et al. 2012). 

Embora o nível de pesquisa realizada pelos alunos com informações discutidas, em sala de 

aula de modo posterior, tenha sido proveitoso, não foi o suficiente para todos os alunos. 
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No início desta pesquisa, foram apresentados para a escola os objetos de 

aprendizagem, que consistem em simulações virtuais de fenômenos químicos e físicos, para 

que o aluno interaja de forma virtual com o objeto de aprendizagem, mas sem a liberdade de 

modificar a reação química ou fenômeno descrito. 

 Foram realizadas duas atividades práticas com os alunos, utilizando os objetos de 

aprendizagem do portal de ensino de Ciências denominado “Ciência à Mão”, da 

Universidade de São Paulo, sobre o tema “Indicadores de ácido e base na minha cozinha e 

chuvas ácida”1 como forma de aprimoramento do conteúdo trabalhado em sala de aula. 

Em seguida, realizou-se um debate sobre a utilização da ferramenta virtual na 

compreensão do conteúdo exigido. Verificou-se que houve boa aceitação do software por 

parte dos alunos das turmas pesquisadas, apontando apenas a necessidade de aprimorar as 

relações com o uso do computador entre alguns estudantes, pois, conforme relato em sala de 

aula havia pouco acesso a computador. 

Pela observação do nível de motivação dos alunos no momento de interação com 

o computador e de suas percepções visuais do fenômeno observado, associada à possibilidade 

de compartilhamento das informações de forma colaborativa com os seus colegas e tendo 

como base a aprendizagem sobre o conteúdo ácido e bases, foram concebidas as 

oportunidades de execução de projeto didático com a utilização de softwares educativos no 

ensino de Química. 

Com as informações necessárias sobre o propósito do projeto didático implantado 

na escola e acerca de quais atividades seriam desenvolvidas pelos alunos, nos Laboratórios 

Didáticos de Química e Informática; e com fundamento no programa curricular mensal, 

informou-se à direção da escola e à coordenação pedagógica sobre a execução do projeto. 

Em contato com o professor responsável pelo laboratório de Informática, buscou-

se verificar as condições dos computadores (memória, espaço de disco, sistema operacional, 

etc.) e as restrições da rede para download. Verificados todos os requisitos básicos para 

utilização do software VLAB, foram efetuados os downloads nos computadores do 

laboratório de Informática. 

                                                           

1Material disponível em: 

<htttp://www.cienciamao.usp.br/tudo/exibir.php?midia=lab&cod=_indicadordeacidoebasenacozinhadaminhacas

a> Acesso em: 10, Dez. de 2012. 
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3.2 Fases do desenvolvimento da pesquisa 

 

 

As duas fases práticas da investigação foram realizadas nos Laboratórios de 

Química e de Informática da referida escola, com base nos aspectos teóricos do conteúdo 

ácido-base, que foram previamente abordados e trabalhados em sala de aula, obedecendo às 

seguintes etapas: primeiro, a elaboração do plano de pesquisa e sessões didáticas; depois os 

procedimentos metodológicos e didáticos.  

 

 

3.2.1 O plano de pesquisa e as sessões didáticas. 

 

Neste tópico, apresentam-se as etapas da elaboração do plano de pesquisa a ser 

aplicado na ação pedagógica alternativa mediada pelo uso das novas tecnologias voltadas para 

o ensino de Química. 

Os planos de aula foram estabelecidos com suporte em uma análise criteriosa do 

livro do aluno, do material didático utilizado em sala de aula, observando a contextualização e 

a abordagem experimental, bem como as dificuldades  no uso dos atributos experimentais nas 

aulas de Química no 1o ano do ensino médio junto ao estudo das funções inorgânicas ácidos e 

bases.  

Durante as aulas de Química, em específico, nas que foram ministrados os 

conteúdos de ácidos e bases, foi executada uma sondagem com os alunos sobre as atividades 

práticas executadas, com origem num debate em sala de aula, em que os alunos descreveram 

as aulas ministradas no laboratório de Química. Do ponto de vista dos estudantes, as aulas se 

tornaram complexas para o entendimento das reações químicas descritas pela ausência de 

atividades práticas em laboratório.  

A utilização dos computadores como ferramenta educacional foi descrita com 

limitações de uso pelos alunos, conforme se identificou no primeiro momento. Muitos  

afirmaram possuir domínio no uso de algum software, como os pacotes de Microsoft Office, 

pois dispõem de notebooks e microcomputadores de uso residencial. Outros alunos disseram 

ter adquirido o conhecimento básico necessário nos telecentros digitais comunitários. 
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Diagnosticaram-se algumas dificuldades expressivas na manipulação dos 

computadores por alguns alunos provocados pela inexistência de conhecimentos anteriores. 

Uma situação distinta surgiu na fase inicial da formação dos grupos: um dos 

alunos da turma de Informática 1º B é surdo mudo e, portanto necessitou da ajuda de uma 

intérprete em LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais), para participação na pesquisa.  

É possível argumentar a importância da utilização do software VLAB, como um 

fator inclusivo do aluno X, que é surdo mudo pelo aspecto da imagem e manipulação virtual, 

no entanto criaram-se alguns sinais em LIBRAS que representasse fielmente os objetos 

virtuais do VLAB, para a realização das práticas laboratoriais com este aluno, embora não 

fazendo parte de uma estrutura oficial em LIBRAS. 

A dificuldade pertinente à utilização do software pelo aluno surdo foi a 

inexistência de simbologias próprias para correlacionar reações químicas, reagentes, vidrarias 

e instrumentos laboratoriais, que uma vez criadas a assimilação das reações propostas foram 

satisfatórias  

O aluno X, apresentou dificuldades cognitivas no conteúdo, caracterizado pela 

escolaridade tardia, pela ausência em anos posteriores de um ensino que propiciasse a este 

aluno o vínculo com os conteúdos em LIBRAS.  

O determinante para esta pesquisa é que o aluno X, tivesse conhecimento prévio 

de Informática embora vinculado apenas aos aspectos visuais, e em alguns vídeos uma 

tradução para LIBRAS, que facilitasse sua participação.  

Três grupos foram criados, como descritos na Tabela 1. A divisão dos grupos foi 

designada pela ordem da frequência escolar das turmas. Cada grupo contava com o 

quantitativo de 30 alunos. O Grupo 01 foi formado por alunos que utilizaram o Laboratório de 

Ciências; o grupo 02 por alunos que utilizaram o Laboratório de Informática; e o grupo 03, 

por alunos restritos apenas à sala de aula. Todos os grupos foram compostos por um total de 

30 alunos cada, perfazendo um total de 90 alunos. 
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       Tabela 1 – Divisão dos grupos, para amostragem. 

 

 

 

 

Fonte – Produzido pelo autor. 

 

A proposta e os objetivos de uso das ferramentas computacionais (Software 

VLAB) foram esclarecidos à coordenação pedagógica da escola e aos alunos das turmas 

pesquisadas e, com a aprovação, foram executadas as atividades nas dependências de seus 

laboratórios. 

A adesão dos alunos ao projeto foi significativa. Todos participaram, alguns se 

comprometeram, inclusive, de forma colaborativa, a auxiliar os colegas que tivessem alguma 

dúvida na utilização dos computadores. 

Para discussão das atividades realizadas nos laboratórios de Química e de 

Informática disseminadas pelo projeto, foi sugerido que a comunicação se daria por troca de 

informações e sugestões de modo presencial. 

O outro aspecto interessante observado se encontra no nível de abordagem 

química dos exercícios descritos no livro didático do aluno que demonstra disparidade com o 

nível de questões propostas para resolução com utilização do software VLAB e Laboratório 

de Química.  

A pesquisa teve seu início em outubro de 2012, e os horários de intervenção 

pedagógica (acompanhamento das ações do projeto) foram definidos em encontros semanais 

na terça-feira e na quinta-feira, de forma presencial, no horário da manhã.  

 

 

 

 

Grupos Atividades 

Grupo 01 Laboratório de Ciências 

Grupo 02 Laboratório de Informática 

Grupo 03 Resolução de exercícios em sala de aula. 
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3.2.2 Etapas de realização da pesquisa do Grupo 01 

 

As atividades definidas para o Grupo 01 foram caracterizadas pela realização de 

aplicações no Laboratório de Ciências. De forma elementar, as mesmas situações práticas 

abordadas neste ambiente foram replicadas no Laboratório de Informática como forma de 

garantir a consistência da pesquisa.  

O desenvolvimento das ações práticas no Laboratório de Ciências, permeou a 

necessidade de instruir os alunos para os aspectos quantitativos dos regentes que deveriam ser 

utilizados, a fim de evitar desperdício de material.  

 Foi sugerida aos alunos integrantes deste grupo, uma análise distinta dos 

procedimentos descritos na prática a ser executada, adotando as normas de segurança 

necessárias e o uso dos equipamentos de proteção individual (EPI’S). Para esta etapa da 

pesquisa, foram realizadas duas atividades práticas no Laboratório de Ciências, com material 

previamente elaborado e entregue aos alunos, destacando objetivos, materiais e 

procedimentos técnicos. 

Na primeira atividade prática realizou-se a identificação das variáveis de pH em 

meio aos reagentes ácido-base usando-se um peagâmetro. Na segunda atividade, foram 

utilizados indicadores ácido-base (fenolftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila) 

onde a quantidade de material utilizado pelas equipes era limitada.  

 

3.2.3 Etapas de realização da pesquisa do Grupo 02. 

 

As atividades realizadas para o Grupo 02 consistem na realização dos mesmos 

experimentos aplicados ao grupo 01, entretanto agora usando o software VLAB. O estudo 

sobre esse grupo pode ser descrito em seis etapas: 

Etapa 01 - uma aula para apresentação do projeto e aplicação do questionário, a 

fim de saber o perfil e o contexto em que estão inseridos os alunos e conhecer seus níveis de 

percepção e de aprendizagem do objeto da pesquisa (Apêndice B). 

Etapa 02 - três aulas para revisão completa das funções inorgânicas (ácido e base), 

com ênfase na teoria de Arrehenius, conforme livro didático adotado pela escola. 
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Etapa 03 - duas aulas para visualização do ambiente software VLAB de forma on-

line e verificação de pendências tecnológicas, como instalação de algum recurso para perfeito 

funcionamento do software e obtenção do melhor desempenho do computador utilizado. Foi 

criada uma área de trabalho específica para cada aluno com respectivos login e senha, no 

sistema operacional utilizado, o Windows 7. 

Etapa 04 - duas aulas para familiarização e conhecimento das potencialidades do 

uso do software VLAB no Ensino de Química junto ao conteúdo de ácidos e bases, telas do 

software e recursos adicionais, execução do download para uso de modo off-line na 

possibilidade de problemas com conexão de Internet, que poderiam comprometer o uso do 

Vlab de modo on-line. 

Etapa 05 - quatro aulas para realização de atividades práticas laboratoriais de 

Química e com utilização do software VLAB no Laboratório de Informática. 

Etapa 06 - uma aula para realização de testes com a utilização do software VLAB, 

visando a identificar os erros e as dificuldades na relação dos conhecimentos adquiridos no 

contexto prático em Laboratório de Química, e a transposição da experimentação para o uso 

de modo virtual, suas implicações didáticas e materiais. 

Todos os encontros relativos ao desenvolvimento do projeto foram realizados 

durante o horário das aulas de Química, e em nenhum momento de sua execução ocorreram 

acréscimos de aulas extras na carga horária do aluno, fator primordial para a participação 

efetiva dos alunos, não havendo durante o período de execução nenhum registro de faltas dos 

alunos da turma pesquisada. 

Na utilização dos computadores, cada aluno ficou responsável por uma máquina 

e, posteriormente conforme o desenvolvimento das atividades do projeto, foi feito 

agrupamento de quatro alunos por máquina, de modo conjugado entre as equipes 

participantes, com interação sempre de modo presencial. 
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3.2.4 Etapa de realização da pesquisa do Grupo 03. 
 

A pesquisa nesta etapa foi condicionada aos mecanismos tradicionais de ensino e 

aprendizagem, não evidenciando nos processos de aprendizagem relações práticas como 

forma de elaboração do conhecimento para o aluno. O estudo sobre o presente grupo pode ser 

divido em duas etapas. 

Etapa 1 – O ensino com ênfase nos aspectos teóricos do conteúdo de ácidos e base 

de forma expositiva em sala de aula como única forma didática, consoante o livro do aluno, 

fundamentos estes singulares nas interpretações visuais dos fenômenos como determinante 

para compreensão das relações de Química atribuídas a ácidos e bases.  

Etapa 2 – Resolução de questões inerentes ao material didático (livro) de natureza 

subjetiva e objetiva, para análise e entendimento da relação de pH e indicadores ácido-base, 

distante de qualquer atividade prática. 

 

3.3 Uso do software: aula prática. 

 

A relação de tempo para execução das atividades práticas foi determinada em 

média em 30 minutos, reservando-se, em média, 20 minutos para análises e discussões 

necessárias para concretização da atividade proposta. 

Primeira aula – Os alunos já tinham o conhecimento necessário de manipulação 

do software VLAB. Alguns deles como forma de preservar melhor as atividades de sua 

equipe criaram suas pastas, para salvar suas observações relativas a cada prática, que seria 

realizada  com os relatórios que seriam entregues. Em seguida decidiram trabalhar todos com 

o VLAB de forma off-line, em virtude das oscilações de conexão da internet.  

Segunda e terceira aulas – A primeira atividade prática realizada constou da 

identificação das variáveis de pH mediante as observações gráficas, demonstradas no software 

Vlab, para os meio ácido e base, ressaltando que tais medições somente podem ser visíveis 

quando escolhida a solução. Conforme a análise da figura 13 pôde-se verificar um padrão 

neutro do pH, pois o objeto selecionado foi a vidraria na qual se transferiu a solução. 
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Figura 13 – Tela inicial do VLAB, indicação de pH neutro (pHmetro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software VLAB. 

 

Em razão do aspecto exploratório da pesquisa, foi executada a segunda atividade 

prática com o uso do VLAB, que consistia na observação dos aspectos visuais conforme o 

indicador ácido-base. Para execução desta proposta foram usados os indicadores conhecidos 

no armário de reagentes do VLAB (Figura 14). 

 

Figura 14 – Armário de reagentes do VLAB (indicadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software VLAB. 

Para identificar a padronização de cores estabelecidas pelos indicadores para o 

meio ácido e básico, foi utilizado como referencial uma tabela específica, descrita no livro 

didático do aluno (Figura 15), e que serviu de ferramenta comparativa com os resultados 

obtidos pela simulação executada pelo VLAB. 
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Figura 15 - Tabela de indicadores para meio ácido e básico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte - Feltre (2008). 

 

No aspecto visual das relações com os indicadores, surgiram inúmeras dúvidas 

sobre os aspectos quantitativos e suas relações com as concentrações dos meio ácido e básico, 

bem como de sua influência na coloração obtida visualmente no software VLAB (Fig. 16). 

 

Figura 16 – Aspectos visuais das relações entre os indicadores no VLAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Software VLAB. 

Pelo aspecto visual denotou-se que as soluções conforme tabela apresentada, na 

figura 16, foram caracterizadas pela cor rosa para soluções básicas enquanto para o meio 

ácido apresentou o aspecto incolor.  
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 Para resolução da problemática levantada foi sugerido que efetuassem as 

verificações com os mesmos reagentes e indicadores, porém com as concentrações diferentes, 

para determinarem os fatores conclusivos da questão suscitada e discutida entre as equipes. 

As observações foram determinantes para criação dos parâmetros elementares 

quantitativos, para associação entre determinados indicadores ácido-base e as constantes de 

equilíbrio entre os sistemas nas reações de neutralização que envolvem ácido e base.  

Quarta e Quinta Aulas – Foram condicionadas à repetição das atividades pelos 

alunos, agora familiarizados com os procedimentos instrumentais e viáveis para execução das 

práticas relativas a ácido e base, e mediante material descritivo antes usado para realização 

das práticas com o software VLAB no Laboratório de Informática.  

Sexta Aula – Durante esta aula realizou-se uma atividade para encerramento das 

discussões por parte dos alunos, com aplicação de um questionário avaliativo aos grupos de 

estudantes pesquisados (Apêndice B).  

As atividades práticas foram realizadas de forma segmentada pelas equipes em 

ambientes distintos, destacando de forma descritiva todas as etapas de sua realização. De 

forma conclusiva para os grupos 01 e 02, foram realizadas duas atividades práticas descritas 

abaixo: 

- determinação do pH; 

- identificação de ácido e base com utilização dos indicadores.  

 Para o grupo 03 – realizou-se apenas resolução de exercícios propostos em sala 

de aula, sobre ácidos e bases, com ênfase nas relações de identificação de pH e indicadores 

ácido-base.  
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4 RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS  

 

Neste capítulo demonstram-se sistematicamente os resultados obtidos por meio de 

uma análise qualitativa e quantitativa executados no desenvolvimento da investigação. 

Salienta-se, a constituição de uma nova proposta didático-curricular no Ensino de Química 

que busque, nas novas tecnologias da informação e comunicação, um alinhamento com os 

conteúdos ensinados de modo mais dinâmico proporcionando um aprendizado significativo 

para o aluno, preceituando os valores construtivistas vinculados à perspectiva exploratória do 

conhecimento sistematizado. 

 

4.1 Análise qualitativa das relações do conteúdo de ácidos e bases, e o uso das novas 

tecnologias educacionais  junto ao Laboratório de Informática 

Na realização e elaboração desta pesquisa destacaram-se a aplicação de 

questionários voltados para os alunos, para identificar o perfil dos alunos e seu domínio em 

relação ao ensino de Química nas séries finais do ensino fundamental II (9º ano), com 

destaque para os níveis de aprendizagem, em específico, o conteúdo de ácido e base. 

Outras vertentes de investigação necessária foram o nível de interpretação e 

assimilação do uso das ferramentas computacionais bem como a incorporação didática no 

ensino de Química. 

 1º Questionário (Apêndice A) - Na elaboração do primeiro 

questionário, dividido em duas partes, foram considerados os seguintes aspectos: 

1) perfil dos alunos; e 

2) vida escolar, dificuldades, recursos usados no processo ensino-aprendizagem. 

Para identificação qualitativa, foram concebidas questões objetivas e subjetivas 

para aferir alguns aspectos relevantes no tocante as informações fornecidas pelos alunos. 

 2º Questionário (Apêndice B) – No segundo questionário, buscou-se a 

identificação dos aspectos exploratórios sobre o conteúdo de ácido e base ministrado na série 

anterior, no caso, 9º ano do ensino fundamental II: 
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1) abordagem conceitual do conteúdo; 

2) relações interdisciplinares da Química; 

3) ensino de Química, com ênfase no Laboratório Didático de Ciências e o uso 

de comutadores na formulação do conhecimento químico; 

 

 3º Questionário (Anexos A e B) – No terceiro questionário, foi 

aplicado um teste de verificação de aprendizagem dos entrevistados inerente ao conteúdo de 

ácido e base como forma de averiguar os rendimentos dos discentes, em função de suas notas 

antes e posteriormente ao uso das ferramentas didáticas laboratório de Ciências e Informática, 

com a realização dos experimentos descritos anteriormente: 

 

1) teste de verificação composto de 10 (dez) questões de caráter objetivo, e 

2) questionamento específico sobre a dualidade de utilização dos ambientes 

laboratório de Informática e Ciências, com 3(três) questões subjetivas. 

A participação na resolução dos questionários foi realizada com todos os alunos, 

pertencentes aos três grupos. Os dados pesquisados junto aos estudantes referentes ao 1º e 2º 

questionários encontram-se definidos conforme a tabela abaixo, de forma generalizada, para 

os três grupos, num total de 30 alunos por grupo. 

Tabela 2 – Sexo e idade dos alunos pesquisados. 

Sexo Porcentagem do sexo dos alunos 

Masculino 23% 

Feminino 77% 

Total 100% 

Idade Porcentagem da faixa etária dos alunos 

14 anos 60% 

15 anos 10% 

16 anos 30% 

Fonte: produzido pelo autor. 
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Tabela 3 – Níveis de utilização do computador: Laboratório de Ciências; Laboratório de 

Informática e Frequência do uso do Laboratório de Informática. 

Utilização do Computador Porcentagem (%) 

Não 0% 

Sim, mas pouco 17% 

Sim, muito bem 83% 

Escola com Laboratório de Ciências Porcentagem (%) 

Sim 43% 

Não 57% 

Escola com Laboratório de Informática Porcentagem (%) 

Sim 90% 

Não 10% 

Frequência de Uso do Laboratório de Informática  

Semanalmente 15% 

Mensalmente 36% 

Semestralmente 12% 

Nunca Utilizou 37% 

Fonte: produzido pelo autor. 

Por mais que se fale em inovação, em globalização, tais conceitos ainda são muito 

teóricos no âmbito educacional. Os educadores da atualidade, afinal, foram instruídos em 

sociedade leiga, no tocante aos aparatos tecnológicos, e na sua formação profissional não 

tiveram a oportunidade de vivenciar ambientes computacionais, não havendo a inserção 

destes durante sua formação acadêmica. 

A escola tenta adequar-se a esse novo método de aprendizagem, as novas 

tecnologias e até aos novos alunos, em um ensino que tenta se diferenciar do antigo ensino 

tradicional. Essa nova sociedade que se instala é a da tecnologia, na qual tudo funciona na 

base de algo conectado. 

O ensino de Química, por sua vez, é alvo de muitas modificações, se organiza de 

maneira mais eficaz e estruturada. Surgem perspectivas para suprir as necessidades do 

homem, que corre contra o tempo e contra as próprias modificações. 
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Tendo em vista a utilização do Laboratório de Ciências e as aulas práticas, a 

maioria dos alunos afirma não haver utilizado em etapa alguma o mecanismo oferecido pela  

escola. A utilização foi impedida pela falta de espaço físico adequado, outrora pela falta de 

materiais didáticos que suprissem os recursos necessários para que a aula ocorresse. Vale 

explanar a pouca utilização do Laboratório de Informática, que também não era usado como 

função motivadora da aprendizagem. 

Em efeito como se disse, percebeu-se que a frequência era pouca em relação ao 

laboratório de Informática e na análise que se fez, viu-se que mensalmente tal local era 

utilizado, porém as habilidades cognitivas relacionadas a Química e ao computador  não 

foram notórias. 

Da mesma forma, quando um livro, ou uma atividade sugerida, incluía a prática 

relativa à informática ou a própria manipulação de produtos, os alunos rejeitavam a aula, já 

pois sabiam que não ocorreria nenhuma das modalidades práticas. Isto de certa forma justifica 

o não apreço a estas disciplinas. 

Os recursos utilizados referentes aos conteúdos ministrados, como exemplo 

“funções inorgânicas” não eram utilizados ou muitas vezes o conteúdo não era ministrado. 

A utilização maior de recursos tecnológicos se restringia a vídeos. Ainda assim, os 

alunos têm em mente a ideia de que a informática será uma ferramenta para privilegiar seu 

rendimento/aprendizagem. 

As dificuldades vinculadas ao ensino de Química não constituem um novidade no 

cenário educacional, principalmente pela dificuldade evidenciada por alguns educadores ao 

longo dos anos, com base nas representações e simbologias e falta de estruturas laboratoriais 

para demonstrações, de forma concreta, dos diversos fenômenos e reações químicas. 

No segundo questionário, buscou-se fazer uma amostragem significativa da 

existência e uso de Laboratórios de Ciências e de Informática e como teriam sido utilizados na  

formação dos alunos pesquisados. Indagou-se, ainda, sobre qual a percepção dos alunos junto 

à disciplina Química ensinada nas séries finais do ensino fundamental. Os dados obtidos 

encontram-se na tabela 4. 
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Tabela 4 – Nível de percepção do ensino de ácidos e bases no 9º ano do ensino fundamental. 

Conteúdo Ácido-Base nas séries 

finais do Ensino Fundamental 

Porcentagem (%) Nº de alunos 

Sim 83% 83 

Não 17% 17 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 Questionados sobre o conteúdo de ácidos e base, como teria sido efetuada sua 

abordagem e qual grau de compreensão na série anterior, 9º ano do ensino fundamental, e 

como foram vivenciadas estas atividades e os resultados obtidos, os alunos responderam 

conforme está na tabela seguinte. 

Tabela 5 –Abordagem relacionada aos conteúdos de ácidos e bases pelos alunos na série 

anterior. 

Quanto a abordagem do conteúdo ficou restrita apenas ao livro didático 

Sim 86% 

Não 14% 

Aspectos do cotidiano como ilustração das relações didáticas com o conteúdo de ácido e 

base 

Sim 25% 

Não 75% 

Nível de entendimento do conteúdo ministrado pelo professor 

Satisfatório 10% 

Não satisfatório 90% 

Maior dificuldade durante a explicação do conteúdo de ácido e base 

Atividades práticas 18% 

Abordagem teórica em sala de aula 82% 

Foram realizadas atividades práticas em laboratório de Ciências no Ensino 

Fundamental. 

Sim 5% 

Não 95% 

O quantitativo de aulas ministradas no laboratório de Ciências foi suficiente 

Sim 3% 

Não 97% 

Material complementar (apostila, sites de pesquisa) foram utilizados para aprimorar o 

conhecimento do conteúdo ministrado 

Sim 5% 
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Não 95% 

Quanto a viabilidade do conteúdo de ácidos e base considera viável ao seu 

conhecimento químico 

Sim 100% 

Não - 

Quais disciplinas você considera ter maior relação com o conteúdo trabalhado 

Biologia 75% 

Física 15% 

Matemática 10% 

Química - 

Fonte: Produzido pelo autor. 

Haja vista as informações obtidas é possível inferir algumas considerações que 

nortearam relações distintas do défice de aprendizagem preconizado pela escola em função 

das atribuições de critérios avaliativos das (notas) e desvios padrão de aprendizagem relativos 

à disciplina de Química pelas turmas pesquisadas. 

Percebeu-se que a abordagem dos conteúdos químicos, na etapa final do ensino 

fundamental II, ficou restrita ao livro didático, embora maior parte dos livros atuais de 

Ciências apresentem atividades práticas no final de cada capítulo ou no final do livro como 

material de apoio para o aluno, ou seja, tais variações são peculiares aos seus autores. 

A ausência de espaços específicos para a realização de atividades práticas, como 

já citado, seria um empecilho para o ensino contextualizado. Quando questionados sobre as 

relações didáticas cotidianas aplicadas ao conteúdo de ácido e base muitos responderam não 

existir esta relação. Portanto, é perceptível que, mesmo existindo tal aplicação, à prática do 

aluno não se incorporam elementos essenciais a sua aprendizagem pela descaracterização dos 

atributos dos cotidianos, como, por exemplo: chuva ácida, acidez estomacal, onde tais 

conteúdos poderiam propiciar um embasamento teórico interessante ao nível de compreensão 

do aluno, conforme dados já mostrados. 

Atividades extracurriculares, como uma aula prática em Laboratório de Ciências 

ou Informática, podendo despertar o interesse com origem nas habilidades e competências dos 

alunos envolvidos no processo de formação, também são importantes. 
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O quantitativo de aulas para atividades práticas é algo substancial diante da 

quantidade de conteúdos que podem ser explorados em Química no ensino fundamental II, ou 

seja, é perfeitamente cabível um acréscimo nos planejamentos escolares mensais de aulas 

práticas. 

Conforme os dados, um percentual, muito significativo de 95% dos alunos não 

teve contato com a parte experimental da Química, e nenhum material de apoio para 

compreensão de fenômenos básicos como as relações (ácidos e bases), embora os alunos 

tenham destacado a importância e viabilidade deste conteúdo. 

Assim, quando determinados conteúdos são expressos como inerentes e 

fundamentais ao prosseguimento dos seus estágios de formação, verifica-se que muitos alunos 

não conseguem uma assimilação distinta, entre o que é ensinado, e sua parte experimental por 

exemplo. 

Um clima de hostilidade ou empatia, entretanto sobre determinado conteúdo pode 

surgir, criando barreiras na sua transposição didática. Isto está vinculado às informações, à 

forma como são transmitidas inicialmente e acolhidas pelo receptor, pois muitas vezes, o 

aluno é o responsável pelas informações que às vezes chegam prontas, não ensejando o 

vínculo da elaboração do seu conhecimento, causando um aprisionamento na busca de 

adquirir novo saberes, de resolver problemas e de tomar decisões, enfrentando os desafios e 

buscando solucioná-los com criatividade e agilidade. 

4.2 Análise Qualitativa de uma atividade proposta junto ao Laboratório de Informática 

pelo uso do software VLAB 

Nesta seção, procede-se a uma abordagem relacional de uma atividade proposta, 

executada pelos alunos do grupo 2 que utilizaram o Laboratório de Informática, como fator de 

verificação dos aspectos cognitivos estabelecidos nos processos de aprendizagem com o 

VLAB. Descreve-se como ações reflexivas das habilidades e competências dos alunos foram 

exploradas e refletem-se sobre as implicações pedagógicas concernentes à relação do 

conteúdo e a transposição didática. 
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Na resolução dos problemas, muitos questionamentos foram apresentados pelos 

alunos, a exemplo do potencial do software VLAB, sobre as limitações nos fatores 

quantitativos de reagentes e a possibilidade de inserção de novos reagentes ou vidrarias. 

Como aspecto peculiar foi o fato de alguns alunos do grupo 02, sugestivamente 

buscarem uma compreensão nas propriedades físicas e químicas das substâncias para 

caracterização da reação; outros delinearam as propriedades organolépticas da reação ou 

liberação de energia, apontadas por alguns como fatores nem sempre tão perceptíveis no 

dimensionamento de uma dada reação química virtual.  

Depois de realizadas algumas observações, percebeu-se que os alunos pesquisados 

demonstraram resultados diferentes para uma mesma reação, pois, como não foram 

estabelecidos valores de forma quantitativa dos reagentes utilizados, criou-se uma atmosfera 

de indagações do tipo: “como podemos presenciar valores significativos e diferentes se as 

substâncias envolvidas são as mesmas?”. Destacaram que, ao usar os indicadores propostos 

na atividade prática, visualizaram com maior evidência a ocorrência da reação (indicador 

ácido-base), pois algumas das soluções ácida e básica apresentam características de serem 

incolores, porém todos os membros do grupo 02 discutiram de forma ordenada as sequências 

dos processos, buscando refletir a reação para verificação de possíveis erros. 

Com base nas elaborações coletivas de aprendizagem evidenciadas entre os alunos 

e compartilhadas em rede pelos terminais do Laboratório, de forma distinta, foram modeladas 

as possibilidades de mudanças dos fatores quantitativos dos reagentes e as implicações nas 

suas velocidades, expondo, de forma clara, por intermédio de uma mediação teórica e 

expositiva diversa, situações do cotidiano que necessitam de uma diminuição ou aumento da 

velocidade de uma reação química. 

O reconhecimento das vidrarias, para alguns do grupo 01 e 02, era visível mas, 

para outros este era o primeiro contato com Laboratório de Química real ou virtual. Neste 

caso, a mediação do professor foi necessária para fortalecer a aprendizagem. Apenas três 

alunos tenham demonstrado dificuldades em relação aos aspectos da utilização do software 

VLAB, dois deles por dificuldades relacionadas à coordenação motora na utilização do 

mouse, e o terceiro pela percepção das vidrarias e identificação de fórmulas de ácidos e bases.  
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4.3 Resultados dos referenciais (notas) dos alunos, para os grupos pesquisados.   

 

A análise quantitativa dos resultados individuais dos três grupos da população em 

estudo foi baseada na escala, padronizada, de desempenho dos estudantes. Assim, o ganho 

quantitativo advindo da assimilação/aprendizagem dos conteúdos ministrados foi medido por 

uma nota variando de zero (nenhuma assimilação/aprendizagem) a dez (efetiva 

assimilação/aprendizagem). O termo “antes” refere-se à média dos alunos que antecede a 

pesquisa e o termo “depois”, conceitua as médias dos alunos após a aplicação da pesquisa, os 

resultados são mostrados na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Análise quantitativa dos três grupos participantes da pesquisa. 

  GRUPO 

1 

  GRUPO 

2 

  GRUPO 

3 

 

  ANTES DEPOIS  ANTES DEPOIS  ANTES DEPOIS 

1 10 9,2  4 7,8   4,5 3 

2 7 8  8 8   3 5 

3 6 7,5  4 6   3 5 

4 6 6  7 8   4,5 4 

5 8 9  6 8,5   6 8 

6 8 10  7 8   4 5 

7 7 9  4 8,1   5 7 

8 5 6  6 10   2 2 

9 5 6  6 8   5 2 

10 6 7  6,4 7   6 3 

11 8 9  5 8   4 5,5 

12 7 5  7,3 9   6 7 

13 6 9  5 7   7,5 5 

14 7 9,5  5,5 7   6,5 7 

15 6 7,5  6 9,5   4,5 6 

16 8 10  7 9,5   8 9 

17 5 6,5  7,5 9   7,5 7 

18 6 9  6 8   8 8 

19 8 9,5  7 8   3 6 

20 8 8  4 8   4,5 7 

21 7 6,5  8 9   6,5 6 

22 7 8,5  8 10   3 4 

23 8 9,5  7 9,5   6 6 

24 7 9,5  7 9,5   7 8 

25 6 7  8 10   3,5 5 

26 8 8  6 8   6 6 

27 8 6  5 8   2 5,5 

28 7 8,5  8 9   4 5 
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29 7 8,5  7 9,5   5 5 

30 7 7  8 9   4,5 4,5 

Fonte: Produzido pelo autor. 

 

Neste aspecto, o Grupo 1, composto por 30 alunos, apresentou, antes da 

implementação das práticas laboratoriais vinculadas ao Laboratório de Ciências, média das 

notas igual a 7,0 com desvio-padrão igual a 1,11; após a intervenção laboratorial, a média 

cresceu para 8,0, indicando um desvio-padrão de 1,38, ligeiramente superior, portanto, ao 

resultado visto antes da aplicação da pesquisa. 

 

       Gráfico 1 – Notas dos alunos Grupo 01 antes e depois da intervenção 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Produzido pelo autor 

As diferenças entre as maiores e menores notas, antes e depois da metodologia 

(Gráfico1), revelam que permanecem iguais as amplitudes. Vale lembrar que 25 alunos 

apresentaram notas iguais ou superiores as suas notas iniciais. O crescimento de um ponto na 

média,  juntamente com o acréscimo no desvio-padrão indica maior heterogeneidade nas 

notas, evidenciando,  assim,  o caráter individual e subjetivo dos aspectos de aprendizagem 

por parte dos alunos e alheio às condições inerentemente metodológicas aqui estabelecidas, 

podendo aqueles ser consequência do amadurecimento das ideias acerca do tema tratado. 
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 Gráfico 2 – Média final dos alunos do Grupo 01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

No segundo grupo, houve crescimento de 2,1 pontos na média de notas dos 30 

alunos, antes e depois da aplicação da atividade prática laboratorial vinculada ao uso do 

software VLAB. Em contrapartida, registrou-se um decréscimo de 0,31 pontos no desvio- 

padrão (Tabela 1). Neste grupo, todos os alunos tiveram uma nota de mesmo valor ou superior 

a sua nota (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 – Notas dos alunos Grupo 02 antes e depois da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 
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Como demonstra o desvio-padrão, tais notas tornaram-se mais homogêneas e 

próximas à média (Gráfico 2 e 5). A homogeneidade das notas e o aumento significativo da 

média do segundo grupo revelaram-se como evidência da assimilação/aprendizagem 

satisfatória por parte dos alunos, suprimindo-se, além disso, as possibilidades de acerto 

aleatório dos itens (Gráfico 4). 

Gráfico 4 – Média final dos alunos do Grupo 02 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

 

Os 30 do terceiro grupo expressaram médias das notas, antes e depois da 

intervenção,  apenas vinculada à resolução de atividades em sala de aula, praticamente iguais. 

O crescimento foi de 0,6 ponto (Gráfico 5). Neste grupo, 21 alunos tiveram notas iguais ou 

superiores às suas notas antes da aplicação da metodologia, entretanto apenas dois de tais 

alunos conseguiram ultrapassar em 2,5 pontos sua nota anterior. 
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 Gráfico 5 – Nota dos alunos Grupo 03. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor 

O desvio-padrão das notas deste grupo cresceu de 1,68 para 1,71, revelando, 

assim, a dispersão dos valores quantitativos dos desempenhos depois de aplicada a 

metodologia proposta. Assim como no primeiro grupo, a assimilação/aprendizagem dos 

alunos não se revelou, notadamente pela dispersão e baixo crescimento das notas. 

 

Gráfico 6 – Média final dos alunos grupo 03, antes e depois da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pelo autor. 
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5 CONCLUSÕES 

Esta pesquisa permite traçar conclusões, sobre a trajetória de uma educação de 

qualidade a partir de considerações básicas do ensino, olhando para os currículos dos cursos 

de ensino médio, denotando nestes a carga horária exigida legalmente e a prática laboratorial 

pouco producente para atender ao programa de curso, enquanto ferramenta pedagógica.  

Por outro lado, sabe-se que a história da educação no Brasil tem se voltado para 

desenvolver as competências e habilidades no âmbito das disciplinas, tomando como 

inferência os Parâmetros Curriculares Nacionais e nesse contexto, encontra-se a Química. Tal 

inserção contextual potencializa no caso desta, a necessidade de uma dinamização entre teoria 

e prática, bem como entre estas e as ferramentas facilitadoras, para tal acesso 

multidimensional, tais como o uso da tecnologia da informação e de programas como o 

software VLAB. 

Pelo referenciado acima, conclui-se que o ensino construtivista nesta proposta, 

renovada pela inserção das novas tecnologias na educação, torna-se fundamento para a 

perspectiva almejada. Considera-se ainda, que o sistema computacional aliado a Educação na 

perspectiva inovadora das relações didáticas no Ensino de Química, pode contribuir no 

processo de formação e desenvolvimento de uma aprendizagem significativa e colaborativa, 

onde o ensino compartilhado no âmbito interdisciplinar pode direcionar uma prática 

pedagógica mais efetiva. 

 Tais conclusões elucidam os fatores vivenciados, nas sessões didáticas 

implementadas na elaboração desta pesquisa, servindo de base para o contexto das inter-

relações do ensino de Química nos Laboratórios Didáticos de Ciências e de Informática, e que 

fundamentam pela prática científica e pelo uso das ferramentas tecnológicas, a formação 

teórica vinculada ao conteúdo de ácidos e base em sala de aula.  

Entre os fatores destacados na execução e análise desta pesquisa, está à mudança no 

desempenho de notas dos alunos para o período avaliado, configurando, para muitos como 

satisfatório, os resultados obtidos ao Grupo 01 que trabalharam a Química usando o 

Laboratório de Ciências e o destaque ficando, para o Grupo 2 que trabalharam com o software 

VLAB obtendo entre os seus alunos os melhores indicadores de notas atingindo o percentual 

de 85 % de aproveitamento em suas médias. 
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Conclui-se, portanto, a importância do desafio da continuidade dessas estratégias 

metodológicas diferenciadas a serem propostas para os períodos seguintes, com foco na 

aprendizagem dos alunos, considerando-se a oportunidade de desenvolvimento de atividades 

práticas no âmbito do Ensino de Química, em ambientes educacionais distintos.  

A outra análise a ser efetivada nesta pesquisa que originou parâmetros fundamentais, e 

que foram trabalhos junto à equipe pedagógica da escola, ficou condicionada ao Grupo 03 

com maior ênfase, na tentativa de que os alunos que encontram-se na condição de notas 

insatisfatórias pudessem nos períodos seguintes, obter um rendimento dentro da média 

estabelecida pela escola, e que buscasse adotar mediações didáticas semelhantes as 

propiciadas ao Grupo 01 e 02 como referencial para tais mudanças descritas.  

No contexto social em que os alunos encontram-se inseridos, o uso das novas 

tecnologias e da computação é algo viável, possibilitando seu uso junto à educação e ao 

ensino para mediar à aprendizagem. Entretanto, evidencia-se neste contexto, que alguns 

desafios ainda devem ser enfrentados como, por exemplo, a postura de alguns professores 

frente ao uso das novas tecnologias vinculadas ao ensino de Química. 

Pelo exposto, torna-se evidente que o uso das tecnologias da informação no estímulo à 

pesquisa na disciplina de Química é considerado recurso pedagógico fundamental. Há 

necessidade de formação continuada para educadores atenderem os pressupostos da Química 

na sua base conteúdista, a partir de tais ferramentas. O uso do software VLAB é a alternativa 

mais viável para facilitar a aproximação do aluno como agente produtor do conhecimento de 

Química, enquanto laboratório vivo de pesquisa e experiência no cotidiano das escolas. Nessa 

visão a avaliação sintoniza-se como processo constante, mediatizado pela aplicabilidade dessa 

ferramenta tecnológica em apreço. 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 
 

6 PRODUTO EDUCACIONAL 

O produto educacional resultante deste mestrado culminou no desenvolvimento de 

intervenção formativa docente, vinculado ao ensino de Ciências, como curso de curta duração 

desenvolvimento de material didático e instrucional, mídias educacionais, material de apoio as 

atividades experimentais e estabelecimento de parcerias no âmbito da inserção social do 

Programa de Mestrado ENCIMA com a redes de formação de educadores em EAD (Educação 

à Distância) da Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará.  

A prática docente, ora caracterizada pela escassez de recursos para mediação da 

aprendizagem dos alunos diante de determinados conteúdos em sala de aula, hoje se encontra 

emergente em inúmeras possibilidades didáticas dentre elas a Informática educativa; nesta 

perspectiva, na busca de aprimoramento das relações midiáticas entre os docentes e o uso das 

ferramentas computacionais.  

É importante ressaltar que esta ação resultou da submissão desta pesquisa ao 

Projeto Professor Aprendiz, sendo este projeto integrante do Programa Aprender pra Valer, 

que consiste em incentivar professores da rede pública estadual a colaborarem na produção de 

material didático-pedagógico, na formação e treinamento de outros professores e na 

publicação de suas experiências e reflexões.  

O público-alvo é composto de professores de Química que atuam junto à 13ª 

Coordenadoria Regional de Educação, com sede em Crateús-CE, órgão este vinculado à 

Secretaria de Educação Básica do Estado do Ceará. 

 Os principais objetivos da formação coincidem com aplicar e disseminar o uso de 

software educativo no ensino de Química, com a especificidade na avaliação do uso das 

tecnologias educacionais pelos professores e na elaboração de uma proposta curricular que 

privilegia o uso de aplicações didáticas, para as atividades práticas laboratoriais, com a 

possibilidade no uso do VLAB. 
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A formação dos docentes ocorrerá nas modalidades: 1) virtual - a distância com o 

uso do ambiente EAD (Educação a Distância), por meio da Plataforma Moodle (Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, EAD-SEDUC) e 2) presencial, por meio de encontros mensais. 

Segue a lista de atividades realizadas durante a formação: 

a) Programação e estruturação do Curso. 

b) Elaboração da proposta didática e sua implementação dos módulos. 

c) Reunião com participantes (professores de Química) coordenada pela 13ª CREDE.  

d) Cadastro dos cursistas na plataforma EAD.  

e) Orientações sobre o curso (Objetivo, metodologia, avaliação).  

f) Preenchimento do perfil do cursista e resolução de enquete no portal. 

g)  Atividades de estudo e pesquisa sobre o uso das Tecnologias Educacionais no Ensino 

de Química. 

h)  Instalação, e utilização do software VLAB.  

i) Elaboração de proposta didática para uso de experimentações Químicas com o Vlab. 

j)  Avaliação das atividades desenvolvidas e publicação no ambiente.  

Ainda para os processos metodológicos adotados na formação citada, alguns 

instrumentais de apoio foram utilizados, como: vídeo aulas, textos, apresentação de slides e o 

uso do software VLAB, apresentados no CD em anexo. 

Dentre as principais atividades destacaram-se as seguintes: a leitura e discussão de 

textos no âmbito das novas tecnologias educacionais; experimentações químicas, com 

utilização do software VLAB; fórum de discussão e chat; elaboração de um roteiro para as 

atividades práticas executadas e análise dos resultados e nível de rendimento dos alunos com 

o uso do software educacional.  

A avaliação da formação  foi realizada mediante participação nos fóruns e chat e 

entrega de material, produção didática experimental com o uso do VLAB, para cada escola 

participante da formação. 
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6.1. Estrutura da Formação Ambiente EAD  

O ambiente EAD da SEDUC- CE constitui hoje um espaço democrático onde 

alunos e professores podem criar interações para o fortalecimento da aprendizagem a 

distância, em que cada professor, dentro das suas respectivas disciplinas, pode ter a  

oportunidade de criação de acesso ao ambiente EAD para compartilhamento e 

desenvolvimento de projetos pela 13ª CREDE, com ênfase na formação de professores, ou 

ações de natureza interdisciplinar.  

 

            Figura 17 – Tela Principal do Ambiente EAD- SEDUC 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Ambiente EAD da SEDUC-CE. 

 

A formação didática para uso do software VLAB no Ensino de Química nas 

escolas públicas de Crateús- CE foi estruturada em três módulos, conforme se destaca abaixo: 

- Módulo 01 – Consiste na abordagem metodológica do uso das novas tecnologias 

educacionais, e como a mesma é aplicada nas escolas, destacando seus avanços e 

problemáticas que norteiam a utilização do computador como mediador da aprendizagem.  
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Figura 18 – Layout do módulo 01 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Ambiente EAD da SEDUC-CE. 

 

- Módulo 02 – Nesta etapa destacam-se a interação com os professores 

participantes da formação com o uso do software VLAB, onde foram disseminadas entre os 

participantes as ferramentas do VLAB e a potencialidade na execução de várias reações 

Químicas. Disponibilizou-se, ainda o manual descritivo do software, e, no encontro presencial 

programado para este módulo, procurou-se tirar as dúvidas pertinentes aos menus e telas do 

VLAB.  

Figura 19 – Layout do módulo 02 

 

 

 

 

 

 

                  Fonte: Ambiente EAD da SEDUC-CE. 
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- Módulo 03 – Etapa conclusiva da formação docente, em que se buscou 

integração entre os professores de escolas distintas na elaboração de material didático 

(atividades práticas) como mecanismo para validação da aprendizagem, manuseio e 

consistência do trabalho docente com resolubilidade baseada no software VLAB. 

                Figura 20 – Layout do módulo 03 

 

 

 

   

                Fonte: Ambiente EAD da SEDUC-CE. 

Ao final, do terceiro módulo, ficou efetivado o registro dos professores 

participantes na pesquisa, procurando junto aos demais companheiros a integração entre 

escolas e buscar mecanismos específicos para cada atividade prática que fosse ser realizada 

com um software educativo.  

Na formação para o uso do VLAB, alguns colegas professores referenciaram a 

dificuldade de acessar com internet de velocidade “lenta”. Para resolver este problema foi 

distribuído a todos integrantes do grupo, um CD com todo material oriundo da formação 

como material de apoio para cada módulo.  

No aspecto de continuidade desta formação e no intuito de propiciar a futuras 

pesquisas com o uso do VLAB, e outros softwares, nos processos de ensino e aprendizagem, 

foi desenvolvido um website denominado de Química Interativa que possibilita acesso as 

ferramentas do VLAB que pode ser acessado a partir do endereço web seguinte: 

(www.quimicainterativa.com) 

A criação de um website foi providencial para os aspectos de continuidade desta 

pesquisa, que terá prosseguimento relativo ao desenvolvimento de ações mediadoras da 

aprendizagem em Química Interativa. 
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              Figura 21 - Layout do website química interativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: www.quimicainterativa.com 

Na aba início, há a tela inicial do site, com destaque para a caracterização da 

pesquisa e os módulos ou abas com os recursos do site como (VLAB, exercício, aulas, web 

aulas, recursos, sobre).  

Os módulos específicos do website destacam-se de acordo com seus materiais e 

uso: 

- Módulo VLAB -  passo a passo de utilização do VLAB, opções de download do software, e 

acesso on-line, e manual completo do VLAB.  

- Exercícios – link para escolas que leciono, onde os alunos efetuam as resoluções de listas de 

exercícios de forma online elaborado pelo professor.  

- Aulas – espaço destinado para publicação de aulas ministradas em formatos PowerPoint e 

pdf para revisão dos alunos.  

- Web aulas – espaço de desenvolvimento de um conjunto de web aulas de utilização do 

VLAB, voltado para alunos e professores, destacando o aspecto inclusivo para alunos surdos.  

- Recursos – ambiente de divulgação de outros websites de aprendizagem pré-selecionados 

com seus recursos e simulações, links para ambientes de notícias educacionais e site de web 

aulas gratuitas de Química.  
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- Sobre – local de divulgação de projetos em desenvolvimento pelo professor, com interação 

entre os educadores para compartilhamento de informações e troca de experiências e 

atividades desenvolvidas. 

- Ambiente Virtual- espaço destinado para criação e aprimoramento de projetos e pesquisas 

entre aluno e professor, ambiente do Moodle com cursos específicos em desenvolvimento. 

- Galeria de Fotos – publicação de fotos dos projetos desenvolvidos pelo professor e 

pesquisador.  

O website desenvolvido conforme o documento de área da CAPES, para o 

Mestrado de Ensino de Ciências e Matemática, produção de material didático para formação 

docente encontra-se aberto a melhorias e implementação de novos módulos, conforme a 

necessidade de usabilidade de suas ferramentas e aprimoramento das webs aulas.  

Os docentes participantes, através dos instrumentais de avaliação da formação, 

mostraram-se, aptos a aprimorar, dinamizar suas aulas com a inserção de recursos vinculados 

as tecnologias da educação, salientando a aprendizagem compartilhada em rede pelos 

professores e a publicação de material para pesquisa, entre outros educadores da rede estadual 

de ensino. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A - Questionário para alunos 

 
 

Neste anexo, é reproduzido o questionário realizado no início do trabalho para conhecer e 

montar um perfil dos alunos participantes da pesquisa. 

Este instrumento tem por objetivo obter dados dos alunos com vistas a fornecer subsídios para 

a dissertação de Mestrado de Arnaud Júnior em Ensino de Química. Suas respostas são parte 

fundamental para qualificar as informações geradas com base neste instrumento. 

 

1a Parte – IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS. 

1) Sexo: 

(  ) Masculino   ( ) Feminino 

 

2) Idade: 

( )14 anos   ( ) 15 anos   ( ) 16 anos  ( ) acima de 16 anos 

 

3) Você já utilizou um computador ? Caso afirmativo, especifique o local e o tipo de 

utilização. 

( ) Sim  ( )Não   ______________________________________________________ 

 

4) Durante sua etapa escolar, você utilizou laboratório de Ciências para aulas práticas? 

( ) Sim  ( ) Não  

 

5)  Em caso afirmativo, em relação ao item anterior, especifique como foi utilizado. Caso  

negativo quais motivos você destacaria para que o mesmo não fosse utilizado durante as aulas 

de Ciências? 

___________________________________________________________________________ 

 

6) Sua escola possui laboratório de Informática? 

( ) Sim ( ) Não  
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7) Em caso afirmativo, com que frequência ele é utilizado ? 

( ) Semanalmente ( ) Mensalmente ( ) Semestralmente ( ) Nunca se utilizou 

 

2a Parte – VIDA ESCOLAR E ENSINO DE QUÍMICA. 

1) Em que tipo de escola você estudou o ensino fundamental II? 

( ) Particular  ( ) Pública  

 

2) Quais disciplinas você mais gostava? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3) De quais disciplinas você não gostava? Por quê? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4) Quais as maiores dificuldades que você enfrentava (enfrenta) na escola em relação a 

disciplina Química? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5) Durante o período escolar referente ao ensino fundamental II, foi ministrado o conteúdo de 

funções inorgânicas (ácido e base) de modo específico ? 

( ) Sim ( ) Não  

 

6) Durante as aulas de Química, eram usados recursos para execução de atividades práticas ? 

(   )Sim   (   )Não  

 

8) Nas aulas de Ciências (Química) ministradas, os professores usaram quais recursos ? 

 (   )Data Show  (   ) Softwares (Programas)   (   ) Vídeos  (   ) Laboratório de Ciências. 

 

9) O professor (a) de Ciências (Química) utilizava o laboratório de Informática para explorar 

os conteúdos de Química? 

(   ) com softwares(programas) de Química específico 

(   ) apenas com pesquisas na Internet 
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(   ) exibição de vídeos com auxílio de DVD 

(   ) nunca utilizou o laboratório de Informática. 

(   ) outros, especifique ___________________________________________________ 

11) Você considera que o uso do computador é importante para o ensino de Química? 

(   ) Sim (   )Não 
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APÊNDICE B - Dificuldades inerentes ao conteúdo de ácido-base. 

 

Questionário aplicado aos alunos, de modo preliminar, antes da execução das atividades 

práticas junto ao laboratório de Informática, com o Software VLAB. 

 

01. Na série anterior, 9o ano, você estudou o conteúdo de ácido e base? 

( )Sim  ( ) Não  

 

02. A abordagem do conteúdo ficou restrita apenas ao livro didático como material de 

referência para aprendizagem? 

( ) Sim ( ) Não  

 

03. Durante a explicações feitas pelo professor(a), foram apresentado de modo prático 

aspectos do cotidiano para ilustrar as relações de ácido e base? 

(   ) Sim (   )Não  

 

04. De acordo com as explicações fornecidas pelo professor (a), qual o seu grau de 

entendimento em relação ao conteúdo trabalhado? 

(   ) Satisfatório  (   )Não satisfatório   

 

05. Quais as maiores dificuldades durante as explicações relativas ao conteúdo de ácido e base 

você destacaria? 

(   ) Atividades práticas.   (   ) Abordagem teórica em sala de aula. 

 

06. Foram realizadas atividades práticas em laboratório de Ciências? 

( ) Sim  ( ) Não  

07. Em caso afirmativo as quantidades de aulas ministradas em laboratório de ciências foram 

suficientes?  

(   ) Sim (   )Não 

08. Algum material complementar foi fornecido pelo professor (a) para atividades 

extraclasses como critério de aprimoramento dos conhecimentos (apostila, livros, sites de 

pesquisas específicos)? 

(   ) Sim (  )Não  
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09. Você considera viável o estudo de ácido e base como aspecto de construção do seu 

conhecimento científico, junto a disciplina de Química? 

(   ) Sim   (  ) Não  

10. Quais disciplinas que você estudou poderiam ter maior relação com o conteúdo de ácidos 

e base?  

(   ) Biologia   (  ) Física   (   ) Matemática   
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APÊNDICE –C  

Prática 01 com uso do software VLAB – Verificando o pH de soluções.  

Obs.: A execução desta prática está condicionada pela relação de uso do software VLAB, 

portanto é necessário o prévio conhecimento da interface gráfica do software botões, abas, 

menus, recursos, para isso disponibiliza-se o manual descritivo das ferramentas do VLAB  no 

website (www.quimicainterativa.com).  

 

1 Fundamento Teórico  

O pH é um dos fatores determinantes para a identificação das propriedades de algumas 

substâncias quimicamente, que agem mediante a concentração de íons de hidrogênio (H+), 

onde seus valores decorrem de valores compreendidos entre 0 e 7 como característico de 

substâncias ditas como ácidas, quando os valores buscarem aproximação com 0 a solução é 

mais ácida; no valor referencial 7, a solução será descrita como neutra; e os valores acima de 

7 a 14 serão considerados básicos ou alcalinos. Quando a concentração de uma determinada 

solução está ácida, há, portanto maior concentração de íons H+ na solução e 

consequentemente  menor concentração de íons OH- e de modo análogo quando a mesma está 

com uma concentração maior de íons OH- 

Um dos parâmetros determinantes para análise da maioria das espécies químicas, nas 

relações cotidianas de uso frequente é o pH, nas análise de potabilidade de águas, produtos 

alimentícios, nas atividades ligadas a agricultura (acidez do solo), relações bioquímicas 

(alcalose, acidose).  

2 Objetivo  

Analisar as variações de pH de determinadas substâncias químicas, e classificar nos 

critérios ácido, base ou neutra, medir o pH de cada uma e validando os critérios comparativos 

entre as amostras.  
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3 Equipamentos utilizados: 

Computador com o sistema operacional Windows; 

Software VLAB; 

4 Materiais e Reagentes a partir do software:  

Béqueres; 

Soluções de HCl e NaOH 

Peagâmetro  

5 Procedimento Experimental  

O software VLAB permite a visualização descritiva da reação. Para isso é necessário 

estar atento para os procedimentos a serem executados. Após carregar o software VLAB, você  

visualizará a bancada de trabalho. Em seguida clique no botão para obter as vidrarias 

conforme imagem abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aba Vidrarias – Software VLAB 

VLAB 

Fonte: Software VLAB. 
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Em seguida, arraste o ponteiro do mouse para a vidraria béquer e escolha o béquer de 

250ml, clicando sobre ele. Com o botão esquerdo do mouse repita este mesmo procedimento 

para efetuar a inserção de novos béqueres, num total de 3(três) para esta prática. No armário 

de soluções, dê um duplo-clique sobre as soluções. Uma lista de soluções será mostrada no 

armário. Dê um duplo-clique sobre a solução de ácido forte de 1M de HCl e depois na aba 

base forte e selecione 1M de NaOH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois deste procedimento, você visualizará na banca de trabalho um frasco 

erlenmeyer etiquetado, contendo 100ml das soluções selecionadas ou seja 1M de HCl e 1M de 

NaOH. Em seguida, clique sobre o menu “ferramentas” e suavemente leve o ponteiro do 

mouse até o menu “barra de transferência” e posteriormente clique sobre o menu 

“transferência precisa”, onde se pode visualizar embaixo da área da banca o surgimento de um 

sub menu para digitar os valores de transferência das soluções, que deverá ser de 20ml para 

cada béquer, em seguida tecle enter para efetuar a transferência das soluções.  

 

 

 

 

 

 

Aba Armário de Reagentes – VLAB. 

Fonte: Software VLAB 
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Após a realização desta etapa, pedir para os alunos efetuarem as verificações 

necessárias dos valores obtidos no medidor de pH que se encontra embaixo da bancada de 

trabalho no canto direito da tela com indicadores analógicos e digitais e anotar os dados na 

tabela abaixo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solução 1ª medição pH 2ª medição pH Classificação 

I    

II    

III    

Ferramenta de transferência de soluções – software VLAB. 

Fonte – software VLAB. 
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6 Resultado Esperado. 

O aluno, após a execução desta prática, deverá ser capaz de verificar a diferença de pH 

e pOH para determinadas soluções ácidas e alcalinas e sua identificação pelos valores obtidos 

experimentalmente conforme os dados dispostos em sua tabela, favorecendo a classificação 

dos meios ácido e básico, podendo comparar e discutir com os demais colegas mediante a 

simulação virtual do experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

 
 

APÊNDICE – D  

Prática 02 com uso do software VLAB – Indicadores Ácidos – Base.  

 

1 Fundamento Teórico  

O indicador é uma substância que varia de coloração conforme determinadas concentrações 

hidrogeniônica. Normalmente, é um ácido orgânico fraco ou uma base fraca em solução 

bastante diluída. No caso o indicador, ácido ou base, não dissociado apresenta uma cor 

diferente dos produtos que encontram-se dissociados. No caso do indicador ácido (H+ Ind), a 

dissociação ocorre de acordo com o equilíbrio:  

    HInd              H+   +   Ind-                 

 

A cor do ânion indicador ( Ind) é diferente do ácido indicador. Se a solução na qual o 

indicador é adicionado tiver característica ácida e tiver um grande percentual de íons 

hidrogênio, o equilíbrio da equação será desviado para a esquerda, tornando possível 

visualizar a cor do ácido indicador não dissociado. Se, no entanto, a solução tornar-se básica, 

ou seja, os íons hidrogênio forem removidos, o equilíbrio deslocar-se á para a formação do 

ânion indicador, mudando a coloração da solução. Vale ressaltar que as mudanças de 

coloração, ocorrem numa estreita faixa de pH. (ATKINS,2006) 

2 Objetivo 

Analisar as mudanças de coloração do meio ácido e básico, a partir da utilização dos 

indicadores, reconhecer os padrões de cor para substâncias ácidas e alcalinas. 

3 Equipamentos utilizados: 

Computador com o sistema operacional Windows; 

Software VLAB; 

4 Materiais e Reagentes a partir do software:  

Béqueres; 

Soluções de HCl e NaOH 
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Indicadores ácido-base (fenolftaleína, vermelho e alaranjado de metila). 

 

5 Procedimento experimental 

No botão para a escolha das vidrarias escolha arraste o ponteiro do mouse para a 

vidraria béquer e escolha o béquer de 250ml, clicando sobre ele com o botão esquerdo do 

mouse repita este mesmo procedimento para efetuar a inserção de novos béqueres num total 

de 3(três) para esta prática. No armário de soluções dê um duplo-clique sobre as soluções uma 

lista de soluções será mostrada no armário. Dê um duplo-clique sobre a solução de ácido forte 

de 1M de HCl.  Depois repita o procedimento na aba base forte e selecione 1M de NaOH.  

A escolha dos indicadores ácido-base, no armário de soluções dê um duplo-clique 

sobre os indicadores (fenolftaleína, alaranjado de metila e vermelho de metila) repetir o 

procedimento de forma sequencial para cada indicador. Em seguida efetuar a transferência 

clicando na sub menu e digitar o valor de 5ml de cada indicador. Clicando em seguida enter 

para cada béquer na sequência efetuando-se a transferência desejada.  

A observação de mudanças de cor pela utilização dos indicadores evidenciará os 

aspectos visuais distintos caracterizando do comportamento ácido ou básico das soluções 

conforme o indicador.  

Para a determinação com precisão das soluções e a relação dos indicadores é 

aconselhável que o aluno, possa nomear os béqueres, para isso basta o mesmo clicar com o 

botão direito do mouse sobre o béquer correspondente a solução que deseja nomear e em 

seguida atribuir o nome desejado, outra forma é clicar com o botão esquerdo do mouse para 

selecionar a vidraria e em seguida a tecla F2.  
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Efetuando o procedimento acima torna-se, melhor a compreensão, para detalhamento 

do procedimento experimental e organização dos dados ao efetuar as anotações necessárias, 

indicando a cor apresentada para cada solução nos 3 béqueres, conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

(ácido- base) 

Béquer Solução de ( HCl) Solução de 

(NaOH) 

Fenolftaleína I   

Vermelho de 

Metila 

II   

Alaranjado de 

Metila 

III   

Aba de modificações propriedades do VLAB– software VLAB 

Fonte – software VLAB. 
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6 Resultado Esperado.  

O aluno após a execução desta atividade prática deverá ter a percepção pelo aspecto 

visual a partir da mudança de cor ou não de determinadas soluções ácida e básica conforme o 

indicador ácido-base utilizado, estabelecendo um parâmetro conclusivo sobre qual o 

comportamento de ácidos e base sob determinados indicadores.  
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ANEXO A  

Prática – 01 Verificando o pH de soluções. 

1 Fundamento Teórico 

O pH é um dos fatores determinantes para a identificação das propriedades de algumas 

substâncias quimicamente, que agem mediante a concentração de íons de Hidrogênio (H+), 

onde seus valores decorrem de valores compreendidos entre 0 e 7 como característico de 

substâncias ditas como ácidas, quando os valores buscarem aproximação com 0 a solução é 

mais ácida, no valor referencial 7 a solução será descrita como neutra, e os valores acima de 7 

a 14 serão considerados básicos ou alcalinos. Quando a concentração de uma determinada 

solução está ácida, há portanto uma maior concentração de íons H+ na solução e 

consequentemente uma menor concentração de íons OH- e de modo análogo quando a mesma 

está com uma concentração maior de íons OH-. 

Um dos parâmetros determinantes para análise da maioria das espécies químicas, nas 

relações cotidianas de uso frequente é o pH, nas análise de potabilidade de águas, produtos 

alimentícios, nas atividades ligadas a agricultura (acidez do solo), relações bioquímicas 

(alcalose, acidose).  

2 Objetivo  

Analisar as variações de pH de determinadas substâncias químicas, e classificar nos critérios 

ácido, base ou neutra, medir o pH de cada uma e validando os critérios comparativos entre as 

amostras.  

3 Materiais, Reagentes e Equipamentos utilizados: 

 Medidor de pH (com eletrodo combinado de vidro) 

Béqueres de 50 e 100 ml 

 Soluções de HCl e NaOH 

4 Procedimento Experimental 

Soluções previamente preparadas pelo professor evitando desperdício de material com 

concentração de HCl ~ 0,1 mol L-1 e NaOH ~ 0,1 mol L-1  . 

 



89 
 

 
 

Com as duas soluções preparadas, foram colocadas uma pequena quantidade de 20ml 

em 6 béqueres, dispostos na bancada para que os alunos buscassem a identificação das 

substâncias ácidas e alcalinas. Foi solicitado aos alunos que identificasse cada béquer 

destacando a solução inserida, e de modo posterior foi efetuado a verificação dos valores do 

pH, sem que os alunos percebessem foram alteradas as concentrações das soluções ácidas e 

alcalinas e efetuada novamente a verificação do pH. Em seguida com a utilização do medidor 

de pH foram efetuadas as devidas medições anotadas na tabela abaixo: 

 

Solução 1ª medição pH 2ª medição pH Classificação 

I    

II    

III    

 

6 Resultado Esperado. 

O aluno após a execução desta prática deverão ser capaz de verificar a diferença de pH 

e pOH para determinadas soluções ácidas e alcalinas e sua identificação pelos valores obtidos 

experimentalmente conforme os dados dispostos em sua tabela, favorecendo a classificação 

dos meios ácido e básico podendo comparar e discutir com os demais colegas os resultados 

finais do experimento.  
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ANEXO B  

 

Prática 02 – Indicadores Ácido-Base  

1 Fundamento Teórico  

O indicador é uma substância que varia de coloração conforme determinadas concentrações 

hidrogeniônica. Normalmente, é um ácido orgânico fraco ou uma base fraca em solução 

bastante diluída. No caso o indicador, ácido ou base, não dissociado apresenta uma cor 

diferente dos produtos que encontram-se dissociados. No caso do indicador ácido (H+ Ind), a 

dissociação ocorre de acordo com o equilíbrio:  

    HInd              H+   +   Ind-                 

 

A cor do ânion indicador (Ind) é diferente do ácido indicador. Se a solução na qual o 

indicador é adicionado tiver característica ácida e tiver um grande percentual de íons 

hidrogênio, o equilíbrio da equação será desviado para a esquerda, tornando possível 

visualizar a cor do ácido indicador não dissociado. Se, no entanto, a solução tornar-se básica, 

ou seja, os íons hidrogênio forem removidos, o equilíbrio deslocar-se á para a formação do 

ânion indicador, mudando a coloração da solução. Vale ressaltar que as mudanças de 

coloração, ocorrem numa estreita faixa de pH. (ATKINS,2006) 

2 Objetivo 

Analisar as mudanças de coloração do meio ácido e básico, a partir da utilização dos 

indicadores, reconhecer os padrões de cor para substâncias ácidas e alcalinas. 

 

3 Materiais, Reagentes e Equipamentos utilizados: 

Kit de indicadores ácido-base/ escola.  

Béqueres de 50 ml. 

Indicadores ácido-base (fenolftaleína, azul de bromotimol, alaranjado de metila). 

Soluções (HCl e NaOH).  

4 Procedimento experimental 

Os indicadores ácido-base devem ser separados na banca de trabalho para esta prática 

utilizam-se a fenolftaleína, alaranjado de metila e azul de bromotimol que deverão ser 

previamente identificados, adicionar em três béqueres a solução de HCl, em seguida repetir o 

mesmo procedimento com a solução de NaOH, lembrando a necessidade de identificação dos 

béqueres para melhor compreensão numerar os béqueres, para detalhamento do procedimento 

experimental e organização dos dados, em seguida adicionar ao béquer 1- (5ml de 

fenolftaleína) no béquer 2 (5ml de azul de bromotimol) no béquer 3 (5ml de alaranjado de 

metila), repetir estes procedimentos para as duas soluções, em seguida efetuar as anotações 
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necessárias, indicando a cor apresentada para cada solução nos 3 béqueres, destacando a cor 

apresentada conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

5 Resultados Esperado.  

O aluno após a execução desta atividade prática deverá ter a percepção pelo aspecto visual a 

partir da mudança de cor ou não de determinadas soluções ácidas e básicas conforme o 

indicador ácido-base utilizado, estabelecendo um parâmetro conclusivo sobre qual o 

comportamento de ácidos e base sob determinados indicadores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 

(ácido- base) 

Béquer Solução de ( HCl) Solução de 

(NaOH) 

Fenolftaleína I   

Azul de 

Bromotimol 

II   

Alaranjado de 

Metila 

III   
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ANEXO C - Intervenção Avaliativa – 01 

 

Disponível em: <http://exercicios.brasilescola.com/quimica/exercicios-sobre-indicadores-

ph.htm#questao-1624> Acesso em: 20 de Fevereiro de 2013. 

 

 

 01 - Se for preciso testar o pH de uma sustância utilizando o indicador ácido base 

fenolftaleína, como por exemplo o detergente, que possui pH entre 8,0 e 9,0, qual seria a cor 

obtida durante a reação? 

 

 

 

02- O pHmetro é a maneira mais precisa de determinar o pH de uma solução, sendo por isso, 

muito utilizado em laboratórios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aparelho foi usado para medir o pH das substâncias a seguir, todas comuns em nosso 

cotidiano. Relacione o valor exato de pH para cada uma delas: 

a) Suco de maça               (  )  pH 3,8  (   ) pH 11,5  (  ) pH 3,8  (   )pH 5,8   (  ) pH 5,0 

b) Café               

c) Sabão em pó  

d) Batata  

e) Refrigerante 

03- Sabe-se que o leite pode ser usado para controlar a azia (acidez estomacal). Partindo deste 

princípio, é possível deduzir que o pH do leite possui valor próximo ou igual a 7. Para 

comprovar, um químico aplicou indicador fenolftaleína à solução. Marque dentre as 

alternativas a seguir, a cor resultante e o valor correspondente de pH para este alimento: 

 

a) rosa, pH = 7,2 

b) incolor, pH = 8,0 

c) rosa, incolor, pH = 4,3 

d) incolor, pH = 6,4 

 

http://exercicios.brasilescola.com/quimica/exercicios-sobre-indicadores-ph.htm#questao-1624
http://exercicios.brasilescola.com/quimica/exercicios-sobre-indicadores-ph.htm#questao-1624
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04- O indicador “suco de repolho roxo” é obtido através da extração das substâncias presentes 

nas folhas do legume. Em solução neutra, este indicador apresenta coloração roxa. Marque 

dentre as alternativas a seguir aquela que melhor classifica a natureza deste indicador. 

a) indicador ácido base sintético 

b) indicador de acidez natural 

c) indicador de substâncias neutras 

d) indicador ácido base natural 

  

05 - A medida do pH de uma solução aquosa permite determinar se ela é ácida, básica ou 

neutra. Considere a tabela ao lado, que representa alguns valores comuns de pH. 

 

 
 

Portanto podemos concluir quais substâncias podem ser consideradas ácidas?  

 

06- Ao analisar amostras das substâncias abaixo com o indicador ácido-base (fenolftaleína) 

verificou-se que não ocorreram mudança na coloração das mesmas; 

 

a) NaOH, Mg(OH)2 , NaCl      b) HCl, Al(OH)3 ,H2SO4     c) H3PO4, H2SO4, HCN   

d)  KCl, H3PO4, HI 

 

07 – Dentre as substâncias abaixo as que apresentam na escala de pH valores compreendidos 

entre 0 e 7 destacamos: 

 

a) HCl, H3PO4, Mg(OH)2        b) H2SO4 , H3PO4 , HCN      c) KCl, H3PO4, HI  d) Al(OH)3, 

Mg(OH)2,KCl 

 

08 - A figura abaixo representa uma situação típica de grandes cidades e centros industriais. 
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O principal problema ambiental causado pelas reações químicas no ar e nas nuvens 

envolvendo os gases representados é conhecido como ? 

 

09 - Os indicadores de pH são substâncias que mudam de cor em função da acidez ou 

basicidade do meio em que se encontram. Considere um indicador que apresenta a cor 

amarela em meio ácido, a cor verde em meio neutro e a cor azul em meio básico. 

É CORRETO afirmar que ? 

 

10 - Considere certa quantidade de água e suco de limão, misturados, contida em um copo. 

Analise estas três afirmativas concernentes a esse sistema e responda, verdadeiro ou falso para 

os itens abaixo: 

 

I. O sistema é ácido. 

II. O pH do sistema é maior que 7. 

III. No sistema, a concentração dos íons  é maior que a dos  
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ANEXO D - Intervenção Avaliativa – 02 

 

 Fonte: questões oriundas do banco de dados disponíveis com acesso restrito pelo professor 

pesquisador através do site (www.sprweb.com.br). 

 

01) O que são indicadores? Onde os empregamos? A fenolftaleína em meio ácido é  

_______________ e _________________ em meio básico. 

 

 

02) Ao adicionarmos 2 gotas de fenolftaleína numa solução de hidróxido de sódio (NaOH) 

ela tornou-se rósea, porque é uma base. Podemos dizer então que essa é uma  

propriedade: 

a) funcional; 

b) geral; 

c) física; 

d) físico-química; 

e) térmica. 

 

03) Adicionando-se algumas gotas de limão ao chá preto, notamos que este fica turvo. Se,  

em seguida, adicionarmos uma solução de bicarbonato de sódio, notamos o desaparecimento 

da turbidez. Podemos então dizer que o chá preto é um indicador: 

a) ácido/base 

b) ácido/neutro 

c) neutro/base 

d) neutro/neutro 

e) neutro/ácido 

 

 

04)A fenolftaleína, em presença de uma solução de hidróxido de sódio, muda de: 

a) vermelho para incolor. 

b) incolor para vermelho. 

c) azul para amarelo. 

d) amarelo para azul. 

e) vermelho para azul. 

 

05) Um estudante, ao analisar duas amostras de mel (A1 e A2) e uma amostra de xampu (A3), 

obteve as seguintes colorações: 

A1 + azul de bromotimol ë solução amarela, 

A1 + fenolftaleína ë solução com coloração original, 

A2 + azul de bromotimol ë solução azul, 

A2 + fenolftaleína ë solução rosa, 

A3 + azul de bromotimol ë solução verde eA3 + fenolftaleína ë solução com coloração 

original. 

Observando os resultados obtidos pelo aluno e os dados da tabela a seguir, coloque 

asamostras A1, A2 e A3 em ordem crescente, segundo o grau de acidez de cada uma delas.  

Justifique sua resposta. 
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06) As propriedades de um indicador ácido-base estão esquematizadas  

na equação e na figura adiante: 

 

 

 

 

 

 

Que cor apresentará este indicador quando adicionado em cada uma das soluções  

aquosas das seguintes substâncias: 

a) HCl ______________ 

b) NH4OH______________  

c) H2SO4_______________________ 

d) Água destilada _____________  

e) NaOH ______________________ 

 

07) Observe o quadro que mostra as cores de alguns indicadores ácido-base, em  

função do valor de pH da solução aquosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nas informações desse quadro, todas as alternativas estão corretas,  

EXCETO: 

a) A fenolftaleína permanece incolor em solução de HCl. 

b) O azul de bromotimol adquire a cor azul em solução de H2SO4. 

c) O metilorange adquire a cor amarela em solução de NH4OH. 

d) O vermelho neutro adquire a cor amarela em solução de NaOH. 

e) O vermelho neutro adquire a cor vermelha em solução de HCl. 

 

8) Todas as alternativas apresentam substâncias cujas soluções aquosas  

colorem de vermelho a fenolftaleína, EXCETO 

 

a) Ba(OH)2      b) HCl      c) NaOH    d) NH4OH      e) KOH 

 

9) O azul de bromotimol é um indicador ácido-base, com faixa de viragem [6, 0-7, 6], que 
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apresenta cor amarela em meio ácido e cor azul em meio básico. Considere os seguintes 

sistemas: 

(I) Água pura  

(lI) HCl 

(llI) NaOH 

 

Assinale, na tabela a seguir, a coluna contendo as cores desses sistemas depois da 

adição de azul de bromotimol. 

 

 
 

 

10) A fenolftaleína é um dos componentes de medicamentos que foram utilizados com efeito 

laxativo. Em solução alcoólica, é usada como indicador ácido-base,pois, em meio básico, fica 

vermelha e, em meio ácido ou neutro, incolor.Em três tubos designados por A, B e C foram 

colocadas, respectivamente, amostras de saliva, suco gástrico e suco entérico. Considerando o 

pH da boca igual a 7,0, o do estômago 2,5 e o do intestino 8,5, assinale a afirmação correta a 

respeito do que ocorrerá em cada tubo, ao se adicionarem algumas gotas de fenolftaleína 

 

 

 


