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RESUMO 
 
 
O presente documento procura agregar o conhecimento e as competências desenvolvidos no 
curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, na forma de pesquisa investigativa 
acerca da utilização dos recursos das Tecnologias de Informação e Comunicação, 
especificamente as Redes Sociais on line como complemento ao estudo em sala de aula. O 
tema escolhido para o desenvolvimento da proposta, “Átomos, estrutura da matéria e 
modelos”, faz parte do conteúdo programático da disciplina de Ciências Naturais para o 9º 
ano, no município de Cabo Frio, onde se empreendeu a pesquisa. Buscou-se a associação da 
metodologia das sequências didáticas intercalando atividades presenciais em classe com 
atividades desenvolvidas online utilizando como ambiente a rede social Facebook, no intuito 
de contemplar a proposta sociointeracionista onde a interação social e a mediação são pontos 
centrais. Como forma de avaliar o material produzido pelos alunos, na rede social e através 
dos questionamentos propostos no início e ao final da aplicação de uma sequência didática, os 
dados foram analisados por livre interpretação e sob influência de técnicas de Análise de 
Conteúdo, utilizando a vertente temática, redundando resultados quantitativos e qualitativos 
interpretados com suporte de literatura correlata além das inferências a partir da vivência e 
relacionamento com os atores do universo em questão. Além do objetivo prático no que diz 
respeito a evolução cognitiva dos discentes e evolução dos processos de ensino e 
aprendizagem, agrega a intenção de aproximação efetiva do que é produzido no âmbito 
acadêmico à esfera escolar básica. 

 
 

Palavras-chave: 1. TIC 2. Redes Sociais online 3.Sociointeracionismo 4. Sequencia didática 
5. Átomos 
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ABSTRACT 
 
 
This document seeks to add the knowledge and skills developed in the course of Master 
Professional in Teaching Science, in form of investigative research about the use of resources 
of the Information Technologies and Communication, specifically online Social Networks as 
a complement to the study in the classroom. The theme chosen for the development of the 
proposal, "Atoms, structure of matter and models", is part of the curriculum of the discipline 
of Natural Sciences for the 9th year in the city of Cabo Frio, where we undertook the research. 
Sought the association of the methodology of teaching learning sequences interspersing face 
classroom activities with online activities developed using as environment the Facebook 
social network, in order to accommodate the proposed social interactionism, where social 
interaction and mediation are central points. In order to evaluate the material produced by the 
students, on social network and through the questions proposed at the beginning and the end 
of the implementation of an teaching learning sequence, the data were analyzed for free 
interpretation and under the influence of techniques of Content Analysis using a thematic 
strand, resulting quantitative and qualitative results interpreted with support of related 
literature in addition to the inferences from the experience and relationship with the actors of 
the universe in question. Besides the practical purpose with regard to the students' cognitive 
development and evolution of the processes of teaching and learning, adds the intention of 
effectively approximation of what is produced in the academic scope to the basic school 
sphere. 
 
 
Key words: 1. ICT 2. On line social network 3.Social interactionism 4. Teaching Learning 
Sequences 5. Atoms 
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INTRODUÇÃO  
 

 

O presente documento é apresentado como resultado do processo de formação no 

curso de pós-graduação Stricto Sensu, Mestrado Profissional em Ensino de Ciências do IFRJ 

(Campus Nilópolis) na linha de pesquisa 2, “Processos de ensino e aprendizagem e produção 

de material didático para o ensino de ciências” (Pesquisa associada – Aspectos do ensino de 

ciências; informática educativa) e procura agregar o conhecimento e as competências 

desenvolvidos no mesmo, na forma de pesquisa investigativa acerca da utilização dos recursos 

das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), especificamente as Redes Sociais on 

line como complemento ao estudo em sala de aula. 

O Ensino de Ciências é um fator fundamental para o desenvolvimento de estudantes 

mais capazes e cidadãos mais completos, condicionando esse estudo a integrar a questão 

acadêmica, de produção científica à questão prática, bem como inseri-la num ambiente, ou 

meio, que notoriamente se destaca pela interação social, a Internet (World Wide Web). Dessa 

forma, associado a pesquisa propriamente dita, buscamos elaborar, como produto 

educacional, um texto de apoio, na forma de manual, de forma a divulgar a proposta de uma 

nova metodologia, passível de utilização por docentes de outras disciplinas e níveis de ensino, 

acrescentando ainda a possibilidade de adaptação a temas e conteúdos variados e naqueles 

ambientes ou aplicativos que mais se adequarem a proposta ou de maior afinidade pelos 

atores. 

O tema escolhido para o desenvolvimento da proposta faz parte do conteúdo 

programático da disciplina de Ciências Naturais para o último ano do Ensino Fundamental, 

“Átomos, estrutura da matéria e modelos”, do município de Cabo Frio - RJ, onde se 

empreendeu a pesquisa. Tal escolha se deve principalmente ao fato de que durante a disciplina 

“Tópicos em química I”, tivemos contato com propostas de trabalho na área e acesso a artigos 

(Fernandez e Marcondes, 2006 e Fernandes, Campos e Marcelino Junior, 2010) que 

demonstravam a dificuldade de se trabalhar assuntos correlatos, e que nesse momento 

oportuno, veio à tona como mote para servir de eixo fundamental no intuito de diminuir esse 

distanciamento bem como evitar a formação de concepções alternativas por parte dos 

estudantes. Soma-se a isso a necessidade de aperfeiçoamento no tema, visto que assim como a 

maioria dos professores de Ciências no Ensino Fundamental que tem formação na área de 

Biologia e quase sempre carente de formação em química, estamos inseridos. E ainda a 
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afinidade descoberta justamente na prática diária em classe, criando assim um interesse maior 

pelo estudo do Ensino de Química.   

Delimita-se o presente estudo à turma de 9º ano do Ensino Fundamental, de Unidade 

Escolar pública municipal, na cidade de Cabo Frio, zona urbana e que abarca as séries de 6º 

ao 9º ano. Nesse sentido, o trabalho contempla um viés social ao aproximar a investigação 

científica, acadêmica, a um âmbito que notoriamente carece de iniciativas do tipo, seja por 

falta de incentivo, interesse profissional ou oportunidades.  

 Já a escolha pelos recursos das novas tecnologias se deu principalmente por 

acreditarmos no seu poder transformador e atrativo. Zancan (2000) destaca a necessidade de 

transformação do ensino informativo para o transformador e criativo como tarefa da 

comunidade científica, que por sua vez deve incentivar a exploração da curiosidade através de 

ambientes estimulantes. Dessa forma, procuramos demonstrar que nossas ambições em 

estudar e utilizar a tecnologia como aliada no processo de ensino e aprendizagem encontram-

se alinhadas com o que se produz e se pratica atualmente nos mais diversos âmbitos, 

momentos e lugares da nossa sociedade e que consequentemente não poderia estar à margem 

dos processos de Educação nos espaços formais. 

 
A educação deve habilitar o jovem a trabalhar em equipe, a aprender por si mesmo, 
a ser capaz de resolver problemas, confiar em suas potencialidades, ter integridade 
pessoal, iniciativa e capacidade de inovar. Ela deve estimular a criatividade e dar a 
todos a perspectiva de sucesso (ZANCAN, 2000, p.6). 
 

Sob esta ótica, o estudo procura verificar alguns aspectos da utilização das Redes 

Sociais, mais precisamente a rede social Facebook, como complemento às aulas em classes 

tradicionais, como forma de propiciar uma nova possibilidade de estudo extraclasse, outrora 

“dever de casa”, e também no intuito de desenvolvimento de novas competências muito 

desejadas por nós professores para nossos alunos, como o hábito de estudo, responsabilidade, 

interação e autonomia. Sobre isso, pontua Carvalho (2004): 

 

Pode ser visto como uma necessidade educacional, reconhecida por pais e 
professores, sendo concebido como uma ocupação adequada para os estudantes em 
casa; pode ser considerado um componente importante do processo ensino-
aprendizagem e do currículo escolar, e pode ser concebido como uma política tanto 
da escola e do sistema de ensino, objetivando ampliar a aprendizagem em 
quantidade e qualidade, para além do tempo-espaço escolar[...] (CARVALHO, 
2004, p.95) 

Os recursos oferecidos pelo Twitter, Orkut e Facebook, além de outras redes sociais 
de menor expressão podem auxiliar na educação e na transmissão de conhecimento 
através do contato entre pessoas de diferentes níveis sociais, culturais, políticos, 
econômicos e educacionais. Os professores podem dirimir dúvidas de alunos a 
qualquer hora, de qualquer lugar, promover atividades em grupo para aumentar a 



 
 

11 
 

interação entre os alunos e compartilhar conhecimentos e experiências. (CARITÁ, 
PADOVAN E SANCHES, 2011, p.2) 
 

A escolha pela metodologia das sequências didáticas vai de encontro à busca por 

associar e aproximar prática e teoria, além de ser uma ferramenta comprovadamente efetiva, 

permitindo o acompanhamento e avaliação da proposta, tanto do aproveitamento dos 

discentes como da nossa prática enquanto docentes bem como a associação com os recursos 

das TIC. Como aporte teórico, encontramos suporte na pedagogia sociointeracionista de 

Vygostsky, ao considerar o ambiente das redes sociais um universo com características 

privilegiadas no sentido de interação entre pares, nesse caso os estudantes que notadamente se 

sentem à vontade nesse meio, cabendo ao professor, mas não só esse, a função de mediação, 

ao incitar o desenvolvimento cognitivo a partir das atividades propostas. 

 

Há um considerável corpo de evidências que mostram que a aprendizagem de 
conceitos científicos pelos alunos pode ser melhorada como resultado de sequencias 
didáticas baseadas em pesquisa, e há muitos exemplos na literatura onde os 
pesquisadores sugerem muitas mudanças para a prática de ensinar um tema da 
ciência com base na sua pesquisa. (LEACH e SCOTT, 2002, p.1, tradução nossa) 

[...] um aspecto essencial da aprendizagem é a criação de processos internos de 
desenvolvimento por meio da interação com companheiros, processos que, quando 
internalizados, tornam-se parte do desenvolvimento independente do aprendiz. Se 
podemos dizer que a EaD autoisntrucional procura desenvolver a resolução 
independente de problemas, a aprendizagem em rede colaborativa passaria pelos 
dois processos definidos por Vygotsky. (MATTAR, 2013, p.38) 
 

Como forma de avaliar o material produzido pelos alunos, através dos 

questionamentos propostos no início e ao final da aplicação da sequência didática, os dados 

foram tratados sob influência da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (1977) utilizando 

a vertente temática, redundando resultados quantitativos e qualitativos interpretados com 

apoio de literatura correlata além das inferências dos autores a partir da vivência e 

relacionamento com os atores do universo em questão. 

Assim, após leitura e revisão e argumentação justificativa destaco o problema em 

questão: Como utilizar as redes sociais da internet, mais precisamente o Facebook, como 

ferramenta e metodologia complementar ao estudo em classes na educação formal? 

Como objetivo geral desse estudo, desejamos analisar a utilização da rede social 

Facebook como ferramenta complementar ao processo ensino-aprendizagem do conteúdo “ 

Átomos, estrutura da matéria e modelos”, em uma classe do 9º ano do ensino fundamental, 

através da aplicação de uma sequência didática. 



 
 

12 
 

Assim como Garcia e Ferreira (2011, p.7), grande parte dos objetivos surgidos a partir 

da questão problema estão relacionados ao implemento, desenvolvimento, validação e análise 

do modelo de abordagem proposto e sua criação efetiva na rede Facebook, dessa forma 

listamos abaixo as linhas gerais de desenvolvimento do projeto. 

• Criação de perfil na rede social Facebook para interação com alunos de turma 
de 9º ano do ensino fundamental; 

• Criação do “grupo” restrito no Facebook para interação com alunos da turma 
em questão; 

• Desenvolvimento, aplicação e validação da Sequência Didática que 
contemplou o conteúdo “Átomos, estrutura da matéria e modelos”, incluído no 
programa de ciências naturais; 

• Interação e mediação da participação dos alunos no grupo do Facebook. 

• Analise, organização e avaliação dos resultados obtidos a partir da participação 
dos alunos; 

• Elaboração, como produto educacional, do manual com a descrição detalhada 
da Sequência Didática aplicada na pesquisa. 

Essa dissertação está dividida em cinco capítulos, onde o primeiro capítulo apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa, dividida em cinco seções que versam sobre: i) TIC no 

Ensino de Ciências (Redes Sociais e Facebook na educação); ii) Sociointeracionismo e 

mediação pelas TIC; iii) Sequencia didática; iv) Complementando o estudo, atividades 

extraclasse e v) Átomos, Estrutura da matéria e modelos no Ensino Fundamental. 

O segundo capítulo, trata da metodologia utilizada na investigação e está subdividido 

em três seções, sendo a primeira etapa relativa a investigação preliminar sobre a utilização dos 

recursos da TIC pelos alunos, a segunda etapa descreve a elaboração e aplicação da sequência 

didática e a terceira versando sobre a interpretação dos registros coletados nas atividades 

aplicadas nas redes sociais e aqueles relacionados as análises da sequência didática. 

No terceiro capítulo apresentamos os resultados da pesquisa bem como discutimos os 

desdobramentos da mesma. O quarto capítulo descreve brevemente o “Produto Educacional” 

vinculado a pesquisa. Por fim, no quinto capítulo concluímos a pesquisa expondo pontos 

relevantes do processo investigativo. 
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1  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que nortearam a pesquisa em questão. 

Iniciamos descrevendo as TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, sua utilização no 

Ensino de Ciências, seu alcance e possíveis barreiras. Como desdobramentos, breve análise 

das redes sociais e mais especificamente a rede social Facebook, sendo essa última ambiente 

utilizado como recurso metodológico da investigação. 

1.1 TIC NO ENSINO DE CIÊNCIAS 
 

A aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação já não 

é nenhuma novidade, apesar disso, ainda não encontramos um uníssono no que diz respeito a 

utilização dessa nomenclatura. Miranda (2007, p. 42) lista uma série de variações nessa 

utilização citando como raiz desses termos Tecnologia Educativa (TE), cunhado por Skinner 

ainda nos anos 40-50 do século XX, porém sem limitá-lo aos recursos técnicos, e 

evidentemente, sem fazer essa ligação aos recursos de Informática e Comunicação como nos 

voltamos atualmente e usualmente a pensar tais recursos e processos. Com o advento de novas 

tecnologias e recursos, ainda hoje surgem variações como Tecnologias Aplicada a Educação, 

Novas Tecnologias da Informação (NTI), Novas Tecnologias da Informação e Comunicação 

(NTIC) entre outras. Aqui seguiremos utilizando o termo TIC, principalmente por ser aquele 

que aparece mais frequentemente nas referências pesquisadas bem como em eventos da área e 

por acreditar que engloba de maneira adequada aqueles recursos dos quais trata esse ensaio, 

apesar de abarcar além da simples utilização dos recursos, o desenvolvimento de 

competências que permitam o crescimento no que diz respeito a operação técnica desses 

recursos. 

 

O termo Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) refere-se a conjugação da 
tecnologia computacional ou informática com a tecnologia das telecomunicações e 
tem na Internet e mais particularmente na World Wide Web (WWW) a sua mais 
forte expressão. E neste âmbito estamos já a entrar numa outra área, a da Educação 
Tecnológica. Este e um conceito mais amplo do que o anterior, pois implica “saber 
usar” a tecnologia e ainda analisar a sua evolução e repercussão na sociedade. 
(MIRANDA, 2007, p.43) 
 

A evolução tecnológica, principalmente aquela ligada a recursos de informática e 

comunicação, que cresce em ritmo de progressão geométrica, causou e causa mudanças não 

só na esfera educacional bem como nos meandros sócio-econômicos e, redundante afirmar, 
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que esse amálgama trouxe alterações hoje totalmente assimiladas no modus vivendi da 

humanidade.  

Dois sociólogos em destaque, Manuel Castells e Pierre Lévy discorrem longamente 

sobre essa temática, e servem como referência e embasamento para pesquisas na área, e 

embora tomem diferentes vertentes para análise da mesma, é claramente perceptível a 

interseção de seus pensamentos segundo Simões (2009). Enquanto o primeiro se ocupa 

principalmente da incorporação das tecnologias de informação e comunicação pelo sistema 

socioeconômico, a “Sociedade em Rede”, o segundo enfoca mais efetivamente na questão 

cultural, a “Cibercultura”. 

 

Ela originou-se e difundiu-se, não por acaso, em um período histórico da 
reestruturação global do capitalismo, para o qual foi uma ferramenta básica. 
Portanto, a nova sociedade emergente desse processo de transformação é capitalista 
e também informacional, embora apresente variação histórica considerável nos 
diferentes países, conforme sua história, cultura, instituições e relação específica 
com o capitalismo global e a tecnologia informacional. (CASTELLS apud SIMÕES, 
2009, p.5-6). 
 
A mediação digital remodela certas atividades cognitivas fundamentais que 
envolvem a linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. A 
escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a visão e a elaboração das 
imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o aprendizado, reestruturados por 
dispositivos técnicos inéditos, estão ingressando em novas configurações sociais. 
(LÉVY apud SIMÕES, 2009, p.3). 
 

Atualmente é inegável a inserção e o alcance das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) nos mais variados âmbitos, mais difícil é distinguir onde não há essa 

utilização. Carvalho (2011, p. 11) destaca essa difusão nas últimas duas décadas e corrobora 

com a visão de que não há mais como desvincular seu uso do nosso cotidiano, ou seja: 

 

Em menos de duas décadas, as redes informáticas invadiram nossa praia. Ocuparam 
todos os espaços, dos caixas eletrônicos às LANs (Local Area Networks), dos 
cibercafés aos aeroportos, dos shoppings centers às bibliotecas. Os computadores 
pessoais rapidamente responderam à demanda e os netbooks multiplicaram-se e 
artefatos ainda menores e mais ágeis como os celulares e os ipods são parceiros fiéis 
e onipresentes de um número cada vez maior de jovens e adultos. (CARVALHO, 
2011, p. 11) 
 

Dessa forma, a inserção das TIC na educação não deveria causar estranheza. Já há 

algumas décadas vemos inúmeras iniciativas nesse sentido, desde oferta de recursos, 

“Audiovisual, “multimídia interativa”, ensino assistido por computador, televisão educativa, 

cabo, técnicas clássicas de ensino a distância” (LÉVI, 1999, p.171), como mudanças 

comportamentais. Há uma profusão de trabalhos versando sobre o tema e ainda assim longe 
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de esgotá-lo, seja pela ampla gama de possibilidades ou pela rápida evolução e surgimento de 

novidades a cada instante. Muitas destas pesquisas, já tomam um caráter específico no que diz 

respeito a sua aplicação em determinadas áreas como o Ensino de Ciências. Martino e Pombo 

(2009) por exemplo comentam sobre a utilização da Internet como fonte de informação e 

interação, além de propiciar maior envolvimento e controle, Mattar (2013) resgata o benefício 

que pode ser o desenvolvimento de “usuários desenvolvedores” no sentido de incentivar a 

participação dos alunos atuando como parceiro e coautor do processo de aprendizagem e 

acrescenta a sensação de “liberdade e amplidão” que é tomada por esses atores do processo. 

Ardila-rodríguez (2011) cita ainda que essas ferramentas contribuem para o serviço docente 

por facilitar a exemplificação, a comunicação com os alunos bem como o aperfeiçoamento 

profissional no que tange a ampliação de horizontes e também de referência bibliográfica. 

 

Em suma, e segundo Santos (2007) os principais benefícios do uso das TIC no 
ensino das ciências são que: (i) o ensino das ciências torna-se mais interessante, 
autêntico e relevante; (ii) há mais tempo dedicado à observação, discussão e análise 
e (iii) existem mais oportunidades para implementar situações de comunicação e 
colaboração. (MARTINHO e POMBO, 2009, p.530) 
 

Ainda assim, muitas vezes nos deparamos com barreiras, principalmente aquelas 

ligadas ao despreparo técnico por parte dos docentes, causando receio na utilização e 

aplicação das TIC, muitas vezes justificadas pelo medo de aumento na carga de trabalho e 

insegurança por imaginarem seus alunos muito mais preparados para tal. Miranda (2007) 

identifica em estudos da área “que a maioria dos professores considera que os dois principais 

obstáculos ao uso das tecnologias nas praticas pedagógicas são a falta de recursos e de 

formação” além disso acrescenta que não adianta a oferta de tecnologia se não houver 

modificações também na prática pedagógica, fato também percebido por Silva e Chrispino 

(2009): 

 

(...) formar e aperfeiçoar professores, garantir infraestrutura em laboratórios, 
aprimorar conteúdos e material didático e mobilizar a sociedade em torno do 
aprendizado científico são os desafios da educação para ciência nas escolas 
brasileiras. (SILVA e CHRISPINO,   2009, p.1). 
 
(...) o entusiasmo e a esperança que se deposita nas tecnologias, não podem ser 
tomados, por si só, como o elixir para todos os males de que a escola padece. A 
introdução das TIC no Ensino, e em particular, no Ensino das Ciências Naturais, 
origina uma alteração nos papéis de todos os intervenientes do processo de ensino e 
de aprendizagem. (MARTINHO e POMBO, 2009, p.528) 
 

De alguma forma, a utilização das TIC surge como um novo “paradigma 

metodológico” (ARDILA-RODRÍGUEZ, 2011) devido à necessidade de adaptação e preparo 
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constantes, tanto dos discentes quanto das instituições que podem e devem se apoiar no 

resultado de pesquisas que investiguem desde a questão técnica passando pelas questões 

metodológicas e aquelas voltadas para o processo de ensino e aprendizagem. Assim, como 

afirma Martinho e Pombo (2009, p.528) já é notório que as TIC constituem um acréscimo nas 

possibilidades pedagógicas, “em termos de acesso à informação, flexibilidade, diversidade de 

suportes no seu tratamento e apresentação. (...) processos de compreensão de conceitos e 

fenômenos”, portanto, se torna necessário que nós, envolvidos diretamente nesse processo, 

busquemos tanto no meio acadêmico, através da pesquisa, como na nossa prática diária, de 

preferência numa intercessão dessas duas vertentes, responder a indagações, buscar soluções e 

aplicá-las no intuito de não deixarmos de lado tão importantes ferramentas. 

Nesse contexto vale ressaltar o ambiente colaborativo conhecido como redes sociais e 

as alternativas de estender seu alcance à esfera educacional. A seguir destacamos seus 

princípios, evolução e possibilidades. 

 

1.1.1  Redes sociais 

 

O termo Redes Sociais é uma expressão utilizada muito comumente nos dias de hoje, 

de maneira geral associado às Redes Sociais online. Apesar disso pouco se percebe acerca de 

um possível significado diferente desse. Dissociando o termo teríamos segundo Aurelio 

(2002), que rede é uma trama, um entrelaçamento de fios unidos por nós. Carvalho (2011) 

descreve a gênese dessa palavra lembrando sua origem à partir da metáfora relacionada à 

comunicação orgânica entre os vasos sanguíneos, porém já no início do século 19 “a rede 

torna-se artefato e técnica autônoma e, assim, construída (pelos engenheiros)”(CARVALHO, 

2011, p.36). Já o termo social diz respeito aquilo relativo à sociedade. Na junção, 

interpretamos como um entrelaçamento construído na sociedade, onde os nós seriam os atores 

dessa trama, que estariam ligados entre si, e se relacionando de alguma forma. 

As redes sociais online, essas as quais nos voltamos aqui, remontam aos primeiros 

passos da criação ou surgimento da Internet, “resultado do trabalho de grupos de 

pesquisadores, de anônimos, de jovens universitários e empresários” (CARVALHO, 2011, 

p.20) além das organizações militares, que ao compartilharem informações e tecnologia 

acabaram por criar uma rede de computadores conectados entre si, e daí sucessivamente, 

desenvolvendo novas tecnologias, somadas à evolução da comunicação eletrônica, com uma 



 
 

17 
 

variedade incrível de softwares que facilitam e incrementam essa interconexão entre os atores 

sociais. 

 

A partir da ideia de nós e interconexões, Marteleto (2001) define rede social como 
‘um conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de 
valores e interesses compartilhados.’ (CARVALHO, 2011, p.37) 
 

Dessa forma, é notável e claramente perceptível, a atual inserção das redes sociais on 

line no nosso dia a dia, inclusive funcionando como ferramenta para quebrar algumas 

barreiras como aquelas relacionadas ao acesso e distância, nesse caso eliminando limites 

geográficos, “[...]as redes sociais podem contribuir ainda mais para propiciar diálogo e reduzir 

a distância transacional”. (MATTAR, 2013, p.43.) Essa possibilidade de unir pessoas em 

torno de um interesse comum, faz crescer o seu desenvolvimento nos mais variados âmbitos, 

inclusive no desenvolvimento de ferramentas (aplicativos) específicos como cita CARITÁ, 

PADOVAN e SANCHES (2011, p.4) “[...]conta com uma infinidade de aplicativos, que 

satisfazem diversas áreas de interesse, inclusive a educação”, apesar de não excluir na 

ausência, devido a infinidade de opções. 

 

Num sentido mais restrito, esses softwares de redes sociais incluem plataformas 
como Orkut, MySpace, LinkedIn, Facebook, projetadas especificamente para 
conectar pessoas (representadas por seus perfis), com recursos como publicação de 
textos, fotos e vídeos, adição de amigos, criação de grupos, fóruns e diversas formas 
de avaliação entre outros. Num sentido mais amplo, esses softwares incluem, além 
dessas plataformas, qualquer ambiente online que possibilite a conexão entre 
pessoas. Nessa perspectiva, seriam considerados também redes sociais ambientes 
como Twitter Flickr, YouTube, Second Life, World of Warcraft e outros. 
(MATTAR,  2013, p.28) 
 

Para Schelp (2009) apud (Muniz e Loureiro, 2008, p. 4) “Rede Social on-line é uma 

página na rede em que se pode publicar um perfil público de si mesmo, com fotos e dados 

pessoais, e montar uma lista de amigos que também integram o mesmo site”, porém essa 

definição é uma extensão atual do que se desenvolveu virtualmente a partir do advento da 

internet, mais notadamente com os recursos da Web 2.0, que permitiram o desenvolvimento 

de uma variedade maior de aplicativos e consequente interação. No sentido real, apenas como 

um contraponto com o virtual, Carvalho (2011, p.38) caracteriza as redes sociais como um 

conjunto de dois elementos, os atores e suas conexões, sendo essas conexões “os laços e 

relações sociais que ligam as pessoas através de interação social”.  

Cabe aqui destacar também a evolução da ideia de Ciberespaço, muito bem defendida 

por Lévy (1999, p.85), mas cunhada ainda em 1984 por William Gibson na sua ficção 
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Neuromante, e defendida por Costa e Almeida (2009, p.3) “não como uma negação do 

espaço, mas como uma extensão desse último”. Hoje em dia, grande parte das nossas 

atividades diárias, mais ainda de nossos alunos, os chamados “Nativos Digitais” segundo 

Prensky (2001, p.1) se dá no chamado ciberespaço, portanto não há porque não estender 

iniciativas educativas até ele. 

 

Hoje, o mais comum seria associar-se a palavra rede ao ciberespaço, à tecnologia e 
às relações sociais. Rede indicaria a infraestrutura tecnológica, a interconexão entre 
computadores, enfim, os aspectos físicos que permitem às pessoas se encontrarem e 
se relacionarem no espaço online. (CARVALHO, 2011, p. 37) 
 
Nativos digitais são acostumados a receber informações muito rápido. Eles gostam 
de processos paralelos e multi-tarefa. Eles preferem gráficos ao invés texto e não o 
contrário. Eles preferem acesso aleatório (como hipertexto). Eles funcionam melhor 
quando em rede. Eles prosperam com gratificação instantânea e recompensas 
frequentes. Eles preferem jogos ao trabalho "sério". (Será que nada disso soa 
familiar?) (PRENSKY, 2001, p. 3, tradução nossa) 
 

Enfim, se pensarmos no volume de informações, na possibilidade de interação e troca, 

na possibilidade de oferta e variedade de mídias, no caráter atemporal, ou quase onipresente 

das redes sociais on line entre outros detalhes, não poderíamos, em algum momento, deixar de 

fazer a conexão, sem trocadilhos, com o universo e o contexto educacional. Muitas das coisas 

que almejamos, como algumas das que citamos no começo desse parágrafo, na educação 

presencial, mesmo que possíveis e passíveis de uso, estão disponíveis na “rede” de uma forma 

muito mais fácil, acessível e agregadas num mesmo “local” e a qualquer momento. Com 

relação a sua utilidade na educação encontramos desde iniciativas práticas de uso como 

aquelas que se ocupam de questões mais subjetivas, Lorenzo (2012, p.27) por exemplo 

detecta que “as redes sociais têm representado uma febre nos últimos anos, principalmente 

para as novas gerações”. Reforça que exceção é encontrar algum aluno que não tenha uma 

conta em alguma delas, fato que comprovamos em nossa pesquisa. Caritá, Padovan e Sanches 

(2011, p.3) lembram da possibilidade do “uso de novas estratégias e ferramentas para apoiar a 

aprendizagem, oferecendo possibilidades inovadoras para o processo ensino-aprendizagem.”, 

Mattar, (2013, p.26) vai além, defendendo que “constituem uma nova morfologia em 

educação, modificando substancialmente as operações e os resultados do processo de ensino e 

aprendizagem”. 

 

As redes sociais podem gerar novas sinergias entre os membros de uma comunidade 
educativa, como por exemplo: facilita o compartilhando de informações envolvendo 
temas estudados em sala de aula, o estudo em grupo, a divulgação dos mais diversos 
conteúdos informativos, o compartilhamento de recursos. (LORENZO , 2012, p.29) 
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Dar a possibilidade de o aluno se tornar mais do que um ser passivo na etapa de 
aprendizagem. O aluno pode se tornar um agente pensante que veja nessas 
ferramentas a oportunidade ideal, estimulado pela possibilidade de formar e trocar 
conhecimentos. (ZANETTI, 2006 apud MUNIZ e LOUREIRO, 2008, p.2). 
 

Assim, dada a ampla gama de recursos e possibilidades, vemos esse ambiente, 

contexto e comportamento como uma excelente seara para continuarmos a colher os frutos 

plantados e ainda investigar e descobrir novas possibilidades. Dentre as principais redes 

sociais on line destaca-se o Facebook. No item a seguir exploramos o potencial desta na 

educação. 

 

1.1.2 Facebook na educação 

 

Quanto à utilização das TIC, das redes sociais e mais especificamente do Facebook na 

educação, encontramos algum respaldo na literatura como Caritá, Padovan e Sanches (2011, 

p.2) que dizem que a “adoção dos recursos das TIC para a aprendizagem abre novas 

possibilidades para complementar a educação formal.” O que vai de encontro as nossas 

intenções de utilização dessa ferramenta como extensão da sala de aula. Ainda nesse sentido, 

Lorenzo (2012, p.73) cita que “o Facebook tem aberto cada vez mais caminhos para que as 

instituições e educadores possam utilizá-lo para aperfeiçoar a educação e, principalmente, a 

comunicação com seus alunos.” Muniz e Loureiro (2008, p.2) destacam ainda o fundamento 

colaborativo dessas iniciativas, aspecto esse desejável por qualquer educador comprometido. 

 

A utilização das redes sociais como plataformas de ensino é uma opção para a 
construção do relacionamento entre os alunos e professores. Sendo assim, esses 
professores e alunos usam algumas redes para trocar experiências, avaliações e 
conteúdos com informações de aprendizagem em todos os níveis de estudos. 
(LORENZO, 2012, p.30) 
 
A proliferação de tecnologias digitais, sociais e móveis criou uma cultura em que a 
juventude participa mais da criação e do compartilhamento de conteúdo, mudando 
profundamente a maneira como os alunos se comunicam, interagem e aprendem. Em 
muitos casos, os alunos passam a mesma quantidade de tempo (ou mais) on-line em 
um ambiente de aprendizagem informal interagindo com colegas e recebendo 
comentários do que passam com seus professores na sala de aula tradicional. 
(PHILLIPS, BAIRD e FOGG, p.3) 
 

Já no sentido de aplicação prática, Lorenzo (2012, p.74-75) lista uma série de 

possibilidades, das quais destaco a utilização em pesquisas e/ou entrevistas, gincana com 

tarefas relâmpago e desafios, indo de encontro justamente a metodologia pretendida que é a 

utilização do Facebook não como fonte primordial, mas sim como um complemento, uma 
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forma de incitar o estudo diário extraclasse, prática cada vez menos adotada pelos discentes e 

que certamente reflete na queda de rendimento dos mesmos, criando lacunas que dificilmente 

serão preenchidas posteriormente salvo exceções conseguidas por esforço pessoal. Esse 

último fator também cria mais uma barreira a ser suplantada pelos professores, pois se mesmo 

esses, “detentores” de um conhecimento previamente trabalhado nos bancos das universidades 

tem a necessidade de estudo contínuo, seja na preparação de suas aulas, seja na atualização ou 

demais necessidades, que dirá daqueles em formação.  

Mesmo com a imensa oferta de informação que nossos jovens têm hoje a sua 

disposição, não é comum o foco desses para com os conteúdos escolares, principalmente 

quando da utilização do computador e da internet, na maioria das vezes utilizados para 

entretenimento com jogos e mais ultimamente no “convívio social virtual”, mediado pelas 

redes sociais, onde destaca-se o Facebook. É desejável que o aluno tenha acesso a informação 

e socialização, se estas puderem em seu percurso se conectar ao que é trabalhado em classe, 

provavelmente teremos ganhos consideráveis. 

Verificamos respaldo a iniciativa seja no sentido do aproveitamento e assimilação por 

parte dos estudantes bem como de um retorno positivo para nós professores. 

 

As tecnologias Web permitem aos professores definir estratégias pedagógicas 
inovadoras que incluam utilização de software social como ferramentas de trabalho 
de modo a flexibilizar os contextos de aprendizagem, individuais e cooperativos, a 
ensinar alunos a aprender no ciberespaço, a pensar, a cooperar, a partilhar e a 
construir o seu próprio conhecimento. (PATRÍCIO e GONÇALVES, 2010, p.593) 

 

As redes sociais podem gerar novas sinergias entre os membros de uma comunidade 
educativa, como por exemplo: facilita o compartilhamento de informações 
envolvendo temas estudados em sala de aula, o estudo em grupo, a divulgação dos 
mais diversos conteúdos informativos, o compartilhamento de recursos(...) 
(LORENZO, 2012, p.29) 

 

Fernandes (2011) expõe que “o Facebook é uma rede social cuja finalidade é ligar 

utilizadores em rede” a partir de perfis onde são disponibilizadas informações diversas como 

dados pessoais, textos, imagens, fotografias, vídeos entre outros permitindo a interação por 

meio de inúmeras ferramentas e funcionalidades que vão desde o compartilhamento de 

documentos, formulários para enquetes até ligações para endereços eletrônicos externos 

(links). Lançado em fevereiro de 2004 pelo universitário de Harvard Marck Zuckerberg, 

inicialmente restrito aos seus pares, mas que rapidamente se difundiu por outros meios e 

atualmente tem um alcance global. Cita ainda estudo publicado no portal “Online PhD” e 

ilustra numa linha do tempo, reproduzida na Figura 1, a quantidade de utilizadores dessa rede 
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social da qual destaca a evolução de “1 milhão de utilizadores em 2004” para “mais de 800 

milhões de utilizadores” em 2011, acrescentando ainda “que cada estudante se liga à rede 

cerca de 100 minutos por dia” (FERNANDES, 2011, p.2). Fato também percebido por 

Phillips, Baird e Fogg(2013) quando destacam que provavelmente passam mais tempo 

interagindo com colegas on-line do que com os professores em classe. Reproduzimos na 

figura 1 a linha do tempo supracitada. 

Figura 1 – “Crescimento do Facebook” (FERNANDES, 2011, p.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação a sua aplicação prática na educação, apesar do caráter de “novidade”, e 

da pouca oferta de material de referência sobre o tema, é possível encontrar iniciativas como 

as descritas por Patrício e Gonçalves (2010) que junto a alunos de licenciatura procurou 

explorar sequencialmente as funcionalidades oferecidas e analisar seu aproveitamento, 

Minhoto e Meirinhos (2011) que da mesma forma utilizaram não só as ferramentas dessa rede 

social bem como ligações externas para construir conhecimento coletivamente na disciplina  

de Biologia no ensino secundário de Portugal, Garcia e Ferreira (2011) que após averiguar o 

interesse da utilização do Facebook no processo ensino/aprendizagem também propõem o 

trabalho colaborativo e Phillips, Baird e Fogg (2013) em “Facebook para educadores”, 

suscitam uma série de possibilidades, atividades e ferramentas para extrair dessa plataforma o 

máximo proveito para educação em diversos âmbitos. Ainda nesse contexto, Raupp e Eichler 

(2012) procuram listar uma série de comunidades no Facebook e Blogs que se ocupam de 

divulgar temas relacionados a Química além de apresentar uma dessas comunidades de sua 

criação. 

Dessa forma, além de encontrar respaldo à nossa iniciativa, ao identificar inúmeras 

experiências nesse sentido, também encontramos recursos materiais variados disponíveis 

nesse ambiente, passíveis de utilização junto ao nosso trabalho. Soma-se a isso o destaque 
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dessa ferramenta como capaz de permitir a interação, mediação, o trabalho colaborativo e a 

conexão entre seus participantes, princípios presentes na teoria sociointeracionista de 

Vygotsky, a qual descrevemos a seguir a partir da possibilidade de associação com as TIC. 

 

1.2  SÓCIOINTERACIONISMO E MEDIAÇÃO PELAS TIC 

 
Ao pensar a utilização das redes sociais na educação, no processo de 

ensino/aprendizagem, é difícil separá-las dos conceitos propostos por Lev Semyonovitch 

Vygotsky, advogado, filólogo e psicólogo russo, notoriamente conhecido por seus trabalhos 

na área da psicologia a partir da influência Marxista no início do século XX e situado num 

contexto pós-revolução, cenário defrontado por este na busca por soluções a problemas 

imediatos (Vygotsky, 1984). A princípio, algumas das bases de seu pensamento são 

explicitamente notadas em qualquer iniciativa educativa para utilização das redes sociais, 

sejam elas a interação, a mediação e o contexto social. Conforme o próprio nome sugere, o 

sóciointeracionismo é uma teoria de aprendizagem que preconiza a interação social como 

situação de ensino/aprendizagem. Ao analisar a influência das teorias pedagógicas no uso das 

TIC, Mattar (2013) relaciona a pedagogia socioconstrutivista no sentido de a aprendizagem 

estar além de simplesmente nas mentes dos aprendentes, pois soma-se a isso o contexto em 

que a mesma se dá e como os indivíduos se relacionam e interagem com seus pares. Soma-se 

a esse fator, o papel diferenciado do professor, que passa de transmissor para fomentador, 

orientador, ou ainda mediador dessa interação. Acrescenta ainda que “se desenvolveram 

paralelamente à evolução de tecnologias que permitiam comunicação bidirecional muitos-

para-muitos” (Mattar,   2013, p.32), como aquelas que temos hoje na interação presente nas 

redes sociais on line. 

Essa ideia atrela-se ainda ao conceito de desenvolvimento que para Vygotsky não 

depende simplesmente do aparato biológico do ser humano, mas de práticas que estimulem 

esse desenvolvimento, principalmente aquelas desenvolvidas no ambiente escolar 

(RABELLO e PASSOS, 2010). Essas práticas, vão de encontro a outro fator chave na teoria 

Vygotskiana que é a mediação, ou seja, um intermediário entre as técnicas e a linguagem que 

permitirão ao aprendiz o desenvolvimento de funções psicológicas superiores em adição a 

funções elementares como a memória (MARTINS, 1997). Dessa forma destaca o papel do 

professor mais ativo e determinante no processo de desenvolvimento e aprendizagem. 
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Existem funções psicológicas elementares, como a memória (orgânica, imediata), e 

superiores, como o raciocínio e a atenção voluntária. O desenvolvimento da função 

psicológica superior (FPS) está diretamente relacionado com a mediação operada 

pela linguagem. É o sujeito se apropriando das coisas e transformando-as. 

(MARTINS, 1997, p. 114) 

 

Ainda discorrendo sobre o caráter sociointeracionista das metodologias que se utilizam 

das TIC, (MATTAR, 2013, p.37) lembra que a interação desenvolve a reflexão e um discurso 

próprio, alicerçando o aprendizado, denotando a natureza social do aprendente, inclusive 

diferenciando a mesma do que acontece com os animais que apesar de possuírem aparato 

biológico não tem a especificidade da interação intelectual, a participação, compartilhamento, 

e influência em duas vias, participando da vida do outro e tendo o outro participando da sua. 

Essa interação social, fulcro da teoria de Vygotsky tende a criar processos de 

desenvolvimento que se internalizam, complementados por outro ponto de apoio 

sociointeracionista, Gonçalves (2004) apud Mattar (2013, p.38) afirma: “Trata-se de domínio 

psicológico em mudança contínua: o que o sujeito realiza hoje, com ajuda, deverá fazê-lo 

sozinho amanhã”. 

Desse processo sociointeracionista entre desenvolvimento e aprendizagem emerge 

mais esse importante eixo da teoria, a chamada Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), 

que simplificadamente denotaria a fase mediada por um par, entre o que o já se desenvolveu, 

o que já se aprendeu, ou desenvolvimento real e aquilo que o aprendiz tem capacidade de 

aprender, ou seu desenvolvimento potencial. (VYGOTSKY, 1984). 

 
Ela é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma determinar 
através da solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 
potencial, determinado através da solução de problemas sob a orientação de um 
adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. (VYGOTSKY, 1984, p. 
97). 

(...) na perspectiva de Vygotsky, exercer a função de professor (considerando uma 
ZPD) implica assistir o aluno proporcionando-lhe apoio e recursos de modo que ele 
seja capaz de aplicar um nível de conhecimento mais elevado do que lhe seria 
possível sem ajuda.(...) Não é, portanto, a instrução propriamente dita, mas a 
assistência tendo presente o conceito de interação social, o que permite ao aprendiz 
atuar no limite do seu potencial. (FINO, 2001, p. 7)  
 

Trabalhos com o uso das TICs na educação corroboram com a nossa percepção e 

demonstram indícios do sociointeracionismo de Vygotsky em iniciativas similares, com a 

mesma raiz. Estudo de caso de Koch e Passerino (2011) demonstra aspectos desse tipo na 

produção audiovisual mediada e em interação social com pares, Miranda (2007) por sua vez 

os percebe ao analisar e descrever projetos inovadores com o uso das TICs, já Sousa e Fino 
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(2001) vai além ao discutir a inserção das TICs como um novo paradigma e as associa ao 

novo papel mediador necessário aos professores. 

Ao utilizar o Facebook como ferramenta para complementação dos estudos em classe, 

acredita-se contemplar a interação no sentido que os alunos estarão contribuindo 

constantemente com as proposições suscitadas pelo professor, neste caso o mediador 

principal, e ainda com os demais aprendizes, pois o ambiente se desenha como o contexto 

social do desenvolvimento e aprendizagem. E por vir na sequência do que foi trabalhado em 

classe, nos permitirá avaliar o que há de desenvolvimento real, para que as atividades 

propostas on-line contemplem o desenvolvimento proximal para subsequente continuidade 

em classe visto que as atividades estarão intercaladas. 

Como estratégia metodológica optamos pela utilização da sequência didática, descrita 

adiante. 

 

1.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA  
 

As sequências didáticas são uma estratégia para organização, aplicação e avaliação de 

algum conteúdo ou tema proposto no processo de ensino/aprendizagem na qual são definidas 

previamente atividades a serem aplicadas ao longo de um período que normalmente engloba 

algumas semanas de aulas. Similar a um plano de aula “é mais ampla por abordar várias 

estratégias de ensino aprendizagem e por ser uma sequência de vários dias”. Leal (2012, p.5)  

Giordan, Guimarães e Massi (2011) destacam que o interesse por pesquisas nesse tema 

no âmbito nacional vem da década de 70, apontando alguns trabalhos pontuais, mais 

preocupados com o contexto do planejamento de ensino, lembrando ainda que módulo ou 

unidade didática são outros termos encontrados para designar a mesma metodologia. 

Explicam ainda suas origens a partir do “contexto da Didática Francesa, no Ensino de 

Matemática, e no contexto de “Teaching-Learning-Sequences” (TLS), principalmente no 

Ensino de Física” (GIORDAN, GUIMARÃES e MASSI, 2011, p.3). 

Mehéut e Psillos (2004) em relevante ensaio sobre o tema recordam que dentre muitas 

alternativas de desenvolvimento de atividades investigativas sobre ensino e aprendizagem que 

buscam a compreensão e o desenvolvimento do conhecimento científico dos alunos, as 

sequências de curto prazo, vem sendo aplicadas desde o início dos anos 80, em “áreas como a 

óptica, o calor, a eletricidade, a estrutura da matéria, fluidos, respiração e fotossíntese”. 

Destacam sua natureza “dual”, pois enquanto contempla o desenvolvimento cognitivo dos 

discentes, associa a este a pesquisa sobre sua aplicação, analisando e avaliando os aspectos 
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didáticos, metodológicos e epistemológicos, criando assim um caráter prático, no sentido de 

conectar a pesquisa a prática em sala de aula. 

Figura 2 – Losango didático (Mehéut e Psillos, 2004, p.517). Versão do autor. 

 

E juntamente com a intenção de discutir as principais tendências, traz consigo a 

intenção de tornar mais fácil o aprendizado dos “processos de desenvolvimento e validação de 

pesquisas” sobre sequência didática. 

Consideram a abordagem das sequências a partir de dois eixos que se cruzam, 

representados na Figura 2, um enfatizando a dimensão epistêmica, relacionando como o 

conteúdo trabalhado se relaciona ao mundo material e outro enfatizando a dimensão 

pedagógica, relacionada com o papel do professor e do aluno nas atividades da sequência.  

 

Ao longo do eixo epistêmico, por exemplo, encontramos suposições sobre os 
métodos científicos, os processos de elaboração e validação de conhecimentos 
científicos que estão na base da concepção da sequencia. Ao longo do eixo 
pedagógico, vamos encontrar opções sobre o papel do professor, tipos de interação 
entre professor e alunos e, perto de vértice dos ‘Estudantes’, as interações entre os 
alunos. Ao longo do lado dos ‘alunos - Material World’ vamos colocar concepções 
de fenômenos físicos, com formas espontâneas mais gerais de raciocínio mais 
próximos dos alunos vértice ‘alunos‘. Estudantes ' atitudes para com o conhecimento 
científico será colocado ao longo do " lado Estudantes - Científica Conhecimento".”( 
MEHÉUT e PSILLOS, 2004, p.517, tradução nossa) 
 

Além de se configurar como uma metodologia que evidencia resultados favoráveis no 

desenvolvimento de conceitos científicos pelos alunos (Leach e Scott, 2000; Zabala, 1998), as 

sequências didáticas também contemplam um campo demonstrado por Nascimento, 

Guimarães e El-hani (2009) que seriam as lacunas entre a pesquisa e prática, por fornecerem, 

a partir de conceitos de avaliações a priori e a posteriori, dados passíveis de utilização tanto 
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como feedback para os professores analisarem o alcance de seus objetivos quanto para o 

enriquecimento teórico de pesquisas educacionais. 

 

(...) o conhecimento construído pelos professores em suas salas de aula é um 
conhecimento particularizado, de tom marcadamente pessoal, um saber docente que 
cada professor desenvolve em sua experiência de modo a lidar satisfatoriamente com 
os dilemas e desafios que se apresentam no cotidiano das suas aulas. Por sua vez, o 
conhecimento produzido pela pesquisa é, pelos próprios critérios e práticas 
epistêmicas da ciência, um conhecimento generalizado, que abstrai das situações 
particulares o que há de comum entre elas, e, desse modo, se afasta da prática, 
podendo lançar, inclusive, uma nova luz sobre elas. (NASCIMENTO, 
GUIMARÃES e EL-HANI, 2009, p.2). 
 

No projeto da sequência didática, a observação de algumas tendências descritas por 

Mehéut e Psillos (2004), nos leva a analisar quais aspectos levaremos em consideração ao 

“desenhar” a sequência. De alguma forma fica evidente que as abordagens acabam sempre 

por trazer em si aspectos umas das outras apesar da ênfase em algum aspecto específico, sobre 

isso classificam essas tendências em “Construtivismo psicológico”, onde o “modelo se 

concentra sobre os alunos e sobre o papel do professor como um facilitador de atividades 

estudantis”. Mehéut e Psillos (2004, p.519), “Construtivismo epistêmico”, “discutidos 

principalmente no que diz respeito ao conteúdo científico a ser desenvolvido, em vez de no 

que diz respeito aos alunos e professores”. Mehéut e Psillos (2004, p.520) e “Construtivismo 

Integrado”, tido como uma evolução e junção das duas correntes anteriores, percebida nas 

pesquisas mais atuais que se utilizam das sequências didáticas. No nosso caso, mesmo 

contemplando a dimensão epistêmica, visto que a complexidade do tema nos leve a essa 

abordagem, damos ênfase a dimensão pedagógica, analisando os resultados, a evolução 

cognitiva do aluno e avaliando a prática docente, encontrando consonância em casos 

brevemente descritos , seja na forma da abordagem ou o conteúdo tratado. 

 

Encontramos uma abordagem semelhante em trabalhos mais recentes, onde o foco é 
tanto no aluno como na caracterização do conhecimento em questão. Nesses 
estudos, o conteúdo científico é considerado problemático, e é tratado pelos 
pesquisadores, de forma a dar origem a representações inovadoras de conceitos 
científicos e suas relações, de acordo com os objetivos. (MEHÉUT e PSILLOS, 
2004, p.521) 
 

Sinteticamente, Mehéut e Psillos (2004) apresentam também quadros gerais sobre os 

fatores envolvidos na criação de sequências didáticas como atividade de pesquisa, destacando 

algumas vertentes, sendo a “Pesquisa de desenvolvimento”, originada pelas experiências 

europeias no Ensino de Física que levanta a importância do conteúdo da ciência e a liberdade 

dos alunos a desenvolver suas próprias elaborações, a “Reconstrução Educacional” da 
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tradição pedagógica alemã, que considera o conceito da ciência e seu significado educativo 

associado aos processos de aprendizagem, e a “Engenharia Didática” desenvolvida a partir 

das experiências da Didática Francesa nas pesquisas sobre o Ensino de Matemática, centrada 

na resolução de problemas desenvolvidos a partir da avaliação a priori e no trajeto cognitivo 

dos alunos durante a sequência. Embora reconheçamos influências das três vertentes, de modo 

geral contemplamos mais a Engenharia Didática, no sentido de construir ou desenvolver o 

conhecimento de um conteúdo, e avaliar a eficácia e os métodos trabalhados no percurso. 

 

“Na perspectiva da “Engenharia Didática”, a ênfase é sobre a validação ou desafio 
das hipóteses envolvidas na construção de situações didáticas, comparando o 
caminho cognitivo atual dos alunos com aqueles que eram previstos. Argumentamos 
que é fecundo situar essas duas perspectivas em relação a dois principais paradigmas 
metodológicos para a utilização de Sequência Didática em uma perspectiva de 
pesquisa, o primeiro mais orientado para uma "engenharia de produção" e o outro 
mais inclinado para "Pesquisa experimental".”. (MEHÉUT e PSILLOS, 2004, 
p.528) 
 

No estudo em questão, a sequência didática se introduz também como forma de 

organização e planejamento do conteúdo, contemplando uma das propostas que é a variação 

das atividades e estímulo aos estudantes. Além disso, nos oferece uma ferramenta importante 

no sentido de avaliar o aproveitamento da mesma através dos testes de avaliação a priori e a 

posteriori, fornecendo o material para análise qualitativa dos resultados. 

 

“A metodologia adotada muitas vezes tende a provar a eficácia do ensino de um 
conteúdo em relação aos objetivos específicos de aprendizagem. Os dados podem 
ser recolhidos na forma de testes realizados após a sequencia. A eficácia de tal 
abordagem pode ser encontrada através da comparação destes resultados com os 
obtidos pelos mesmos alunos antes da sequência”. (MEHÉUT e PSILLOS, 2004, 
p.522). 
 
“1)Análise Preliminar, que seria um levantamento histórico sobre o conceito a ser 
ensinado, bem como suas condições de aprendizagem; depois da definição desse 
quadro parte-se para a etapa 2) Concepção e Análise a Priori, ou seja quais hipóteses 
eu imagino que serão testadas nessa SD; em seguida parte-se para a etapa 3) 
Aplicação da SD; depois a 4) Análise a Posteriori, na qual os dados obtidos são 
listados para que na etapa 5) Validação, os dados sejam comparados com a Análise a 
Priori. Assim a Engenharia Didática contempla a pesquisa e a prática, ou seja, parte 
de resultados de pesquisa para o planejamento da prática que será novamente 
analisada seguindo essa metodologia de pesquisa”. (GIORDAN, GUIMARÃES e 
MASSI, 2011, p.3) 
 

E da mesma forma, devido a sua natureza sequencial, limitada (no sentido temporal) e 

fechada, permitiu a associação e experimentação de uma nova prática, uma maneira de se 

estender e conectar as atividades em sala de aula com aquelas desenvolvidas extraclasse, no 

ambiente virtual, como complemento, objetivando-se também o incentivo ao desenvolvimento 
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do hábito de estudo e pesquisa, por parte dos estudantes, fora do ambiente escolar. A 

importância da complementação dos estudos para formação e desenvolvimento do conteúdo é 

tema tratado na próxima seção. 

 

1.4 COMPLEMENTAÇÃO DO ESTUDO, ATIVIDADES EXTRA-CLASSE 
 

Na nossa prática como docentes, sempre desejamos a evolução dos alunos, tanto no 

sentido amplo, no que diz respeito a sua formação integral, como cidadãos, bem como no 

sentido mais restrito, no que diz respeito a aquisição de conhecimentos e habilidades. Dessa 

forma, uma das posturas e hábitos que sempre almejamos é aquela que está ligada a prática do 

estudo, mesmo fora da escola. Nesse estudo, temos como mote o desenvolvimento de práticas 

que incentivem a complementação do que é tratado em sala de aula, em casa, usando para isso 

um ambiente muito conhecido pelos discentes da faixa etária participante e uma metodologia 

que tenta tornar o estudo mais agradável. De alguma forma podemos conceber essa 

complementação dos estudos como o tradicional “dever de casa” e assim sendo coube uma 

revisão do que se entende sobre isso. Uma das definições, que corrobora com a nossa intenção 

e expectativa é descrita objetivamente por Franco (2002), “Considero ‘tarefa de casa’ toda 

atividade elaborada ou escolhida por professores como trabalho para que alunos desenvolvam 

fora do período escolar” (DE MENEZES, 2012, p.95). Já Carvalho (2004) vai além, 

destacando outros aspectos das tarefas complementares. 

 

Tradicionalmente, o dever de casa é considerado uma estratégia de ensino: (...) 
revisão, reforço e preparação para aulas e provas, na forma de leituras e exercícios. 
Nos aspectos psicológico e moral, tem sido justificado pela construção da 
independência, autonomia e responsabilidade do estudante por meio do 
desenvolvimento de hábitos de estudo e pontualidade. (CARVALHO, 2004, p.94) 
 

Apesar de se destacar muitos aspectos positivos, Carvalho (2004) pontua que há 

aspectos contraditórios, principalmente devido ao fato de que nesse processo normalmente 

surge a necessidade de uma estrutura doméstica que permita a participação e envolvimento 

efetivo da família. O que nem sempre é possível tendo em conta que para isso é preciso existir 

disponibilidade de tempo, o que, se levarmos em consideração a dinâmica familiar atual, 

surgem dificuldades, já que não é mais tão comum aquela organização onde há um pai 

provedor e uma mãe que cuida das atividades domésticas, incluído ai o acompanhamento 

escolar e das tarefas de casa dos filhos. Resende (2006) destaca que outro aspecto que deve 

ser levado em conta é que a oferta e exigência de execução de deveres de casa pode variar 
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bastante quanto ao tipo de unidade escolar, entre escolas privadas e escolas públicas, e 

consequentemente entre os níveis sociais e econômicos, incidindo ai uma questão política, e 

mesmo que haja consenso no que diz respeito a importância dos deveres de casa, as 

motivações para isso variam. Para as famílias com filhos em escolas privadas, a importância 

está ligada principalmente a possibilidade de revisão de conteúdo e formação do hábito de 

estudo, já as famílias com filhos nas escolas públicas a importância está mais voltada ao 

complemento das atividades, revisão e apreensão do conteúdo, nesse caso ligado a lógica do 

trabalho, onde associam a quantidade de trabalho à qualidade da aprendizagem. 

 

Há que se levar em conta, ainda, a perspectiva da família, segundo a qual o dever de 
casa pode ser visto como uma necessidade legítima e uma prática desejável, ou 
como um fardo e uma imposição, dependendo de condições materiais e simbólicas 
variáveis. (CARVALHO, 2004, p.95) 
 

De nossa parte, além dos aspectos relacionados a complementação do estudo em sala 

de aula, objetivamos principalmente o desenvolvimento do hábito do estudo, e o despertar 

para o aproveitamento de ferramentas e recursos que são utilizados diariamente pelos 

educandos com outras finalidades. Nesse caso a rede social Facebook, além de permitir 

recursos de busca, pesquisa, multimídia, atividades práticas variadas, favorecem meios que 

permitam alcançar mais facilmente os objetivos propostos. Como fator extra, mas não menos 

importante se insere a intenção de analisar, avaliar e testar a própria prática docente, como 

bem diz De Menezes (2012): 

 

Este processo inicia-se com o professor-em-serviço observando a própria prática, 
avaliando os resultados, identificando problemas, encontrando soluções, testando 
alternativas para mais uma vez observar o que funciona ou não. Esse ciclo contínuo 
de observação, reflexão e ação é fundamental para a construção do conhecimento 
pedagógico sensível ao contexto. (DE MENEZES, 2012, p.95) 
 

Neste trabalho, De Menezes (2012) incita o uso da tecnologia para mediar e facilitar o 

desenvolvimento de deveres de casa, lembrando que apesar do alto investimento em 

tecnologia, essa ainda não está totalmente integrada ao ambiente escolar, muito menos quando 

associamos ao complemento dos estudos por meio dos deveres de casa.  Dessa forma, cabe a 

nós docentes, a experimentação e avaliação crítica do que é possível se alcançar por esse 

meio. 

No item seguinte abordamos fundamentos do conteúdo a ser desenvolvido durante a 

aplicação da proposta. 
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1.5 ESTRUTURA ATÔMICA E MODELOS DE ÁTOMOS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O ensino de química no Ensino Fundamental se encontra inserido na disciplina 

atualmente intitulada Ciências da Natureza, e que faz parte do currículo escolar das escolas de 

6º ao 9º ano. Atualmente o Brasil não tem um currículo mínimo para a Educação Básica 

apesar de existirem as diretrizes curriculares nacionais para cada ciclo, como esses 

documentos são bastante genéricos, essa responsabilidade ficou a cargo das esferas estaduais 

e municipais, que têm essa autonomia e normalmente tem os Parâmetros Curriculares 

Nacionais como base para o desenvolvimento dos seus currículos.  No documento “Currículo 

mínimo 2012” a Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro cita que “para 

os anos finais do Ensino Fundamental (...) fica encarregado de apresentar aos alunos a 

estrutura conceitual e a linguagem científica” (Rio de Janeiro, 2012, p.3), mais 

especificamente com relação ao conteúdo complementa, “No 9º ano, os conteúdos relativos à 

Química e à Física são trabalhados de forma contextualizada a partir das questões 

energéticas.” (RIO DE JANEIRO, 2012, p.4). Já na esfera municipal, onde se desdobra o 

trabalho em questão, há o documento que rege a organização e distribuição dos conteúdos 

para cada série/ano do Ensino Fundamental, onde está presente, entre outros, o tema 

“estrutura atômica” (CABO FRIO, 2010, p.90). 

Embora muitos aspectos da química encontrem-se distribuídos nos conteúdos ao longo 

dos quatro anos, é mais comum que se dê ênfase ao estudo da Química, assim como da Física, 

na série final do Ensino Fundamental, o 9º ano. Mesmo que se pense em criar variações nesse 

quadro, criando novos programas ou buscando novas metodologias essas mudanças ainda são 

pontuais, principalmente devido à sensibilidade e esforço de docentes que buscam se esforçar 

e se especializar na tentativa de alcançar melhores resultados. Martins e Silva (2012) 

identificam dificuldades e limitações nesse período, principalmente no que diz respeito à 

heterogeneidade dessa iniciação à Química, percebida na organização de materiais e livros 

didáticos bem como na formação dos professores. 

 

Podemos citar algumas das dificuldades encontradas, como a formação inicial dada 
aos professores que lecionam Química no ensino fundamental, onde sua grande 
maioria tem formação nas Ciências, licenciatura em Ciências Biológicas, com 
formação de uma carga horária mínima da disciplina Química nos seus currículos. 
(MARTINS e SILVA, 2012, p.1) 
 

Uma das formas de diminuir essas dificuldades e lacunas é a busca por adaptação dos 

programas, inovação das metodologias utilizadas, especialização dos docentes e o 
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desenvolvimento da pesquisa em ensino de química associada efetivamente a prática em sala 

de aula.  

 

Tais investigações têm mostrado a necessidade de novas abordagens metodológicas 
do conhecimento químico na escola, pois consideram que um tratamento tradicional 
pautado apenas na reprodução dos conceitos presentes nos livros didáticos é 
insuficiente para a aprendizagem de Ciências. (LEITE, SILVEIRA e DIAS, 2006 
p.72) 
 

Da Silveira e Cicillini (2010, p.136) corroboram com essa postura e destacam a 

importância da pesquisa no ensino de química além de perceberem alguma similaridade nos 

temas desenvolvidos, citando desenvolvimento do currículo, materiais e técnicas, aspectos 

ligados a “como os alunos entendem e atribuem significados às ideias químicas (...) 

proposição e a avaliação de modelos, identificando variáveis que afetam o ensino e a 

aprendizagem” como vertentes comuns nesse âmbito. 

Outro fator que interfere no efetivo desenvolvimento do ensino de química no ensino 

fundamental diz respeito a como os alunos recebem e processam o que lhes é destinado e a 

forma como isso é desenvolvido. Nesse ponto gerando desinteresse e indiferença visto que, 

acostumados a lidar com todo tipo de informação em “embalagens” ricas e atraentes 

veiculadas nos mais diversos meios de comunicação e informação, enxergam o conteúdo 

escolar como informações sem relevância, dissociadas do seu mundo. Oliveira, Silva e 

Ferreira (2010, p.168), comentam essa percepção atribuindo esse fato “aos métodos 

tradicionais de ensino que, aliados a conteúdos complexos, tornam as aulas monótonas e 

desestimulantes”. 

Apesar dos problemas citados é inegável a importância do estudo da química na 

formação integral dos discentes, o que pode se discutir é quando e como esse tipo de 

formação deve começar a ser veiculado. Da Silveira e Cicillini (2010) pontuam que “dispor de 

conhecimento dessa matéria ajuda o cidadão a se posicionar em relação a inúmeros problemas 

da vida moderna”. Sendo o Ensino de Ciências, matéria inserida desde as séries inicias do 

Ensino Fundamental, podemos perceber que mesmo estando a Química contextualizada em 

outros aspectos, conforme a evolução cognitiva dos alunos esse conteúdo tende a se tornar 

mais complexo e, ao nível do 9º ano, época em que normalmente começam as inserções 

específicas do Ensino da Química, é que surgem as discussões sobre o que ensinar e o que não 

ensinar. Um dos temas que exigem abstração por parte dos alunos é o estudo da estrutura 

atômica e dos modelos que a representam. Entretanto é um dos conceitos que servem de base 

para o desenvolvimento de conceitos mais complexos e associações sobre o comportamento 
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da matéria, de alguma forma pontos presentes em todo conteúdo escolar do ensino de 

ciências. 

 

Aprender ciência significa também entender como se elabora o conhecimento 
científico, para tanto, é importante considerar que as teorias e leis que regem a 
ciência não são descobertas feitas a partir da observação minuciosa da realidade, 
utilizando o chamado método científico, mas sim fruto da construção de modelos e 
elaboração de leis que possam dar sentido a realidade observada (MELO e LIMA 
NETO, 2010, p.112) 

 

A utilização de modelos nas ciências é uma tônica que perpassa não só o contexto 

educacional como toda e qualquer área de pesquisa associada. Quando o tema trabalhado tem 

como fator limitante para seu estudo questões como dimensões, sejam grandes dimensões ou 

dimensões diminutas, o uso de modelos traz consigo a possibilidade de aproximar aquele 

tema para as bancadas, e no caso da educação para a sala de aula ou para os laboratórios 

didáticos de ciências. No caso do ensino e pesquisa da estrutura atômica, que além da questão 

dimensional alia a questão da abstração a sua utilização é imprescindível e historicamente foi 

uma ferramenta para o desenvolvimento da Química. Muitos pesquisadores que têm seus 

trabalhos voltados para o Ensino da Química suscitam a utilização dos modelos de átomos 

como peça fundamental para o aprendizado, Melo e Lima Neto citam, “...um modelo é uma 

construção imaginária de um objeto(s) ou processo(s) que remete a um aspecto de uma 

realidade a fim de poder efetuar um estudo teórico por meio das teorias e leis usuais” (Melo e 

Lima Neto, 2010, p.114), encontramos ainda que “o modelo atômico proposto por Rutherford 

(...) apresenta algumas características importantes que podem ser exploradas pelos professores 

em sala de aula” (MARQUES e CALUZI, 2003, p.2) e “os modelos atômicos são utilizados 

como ferramentas teóricas para auxiliar na compreensão de outros modelos teóricos.” 

(SILVA, MACHADO e  SILVEIRA, 2012, p.2). 

 

Com uma rápida reflexão sobre o ensino de modelos atômicos notamos o quanto a 
ciência faz uso dos modelos para explicar o que não vemos ou o que não podemos 
tocar. Compreender como os modelos são constituídos, como são utilizados e como 
facilitam a aprendizagem de conceitos teóricos é extremamente importante no 
contexto da Química. (SCHEUERMANN, 2009, p.1) 
 

Um dos conceitos centrais da química é o do átomo. Como é sabido, a preocupação 
com a essência da matéria fez parte da filosofia da Grécia antiga e foi nessa época 
que se postulou a noção de átomo, entendido como a partícula indivisível que faria 
parte da estrutura de todos os materiais. De antanho até nossos dias, o conceito de 
átomo foi refinado por muitas teorias, que utilizaram diversos dados empíricos e 
modelos conceituais distintos. Apesar das teorias descrevem e explicam a estrutura 
do átomo de maneiras variadas, o conceito de átomo permanece fundamental à 
ciência química. (EICHLER, e DEL PINO, 2000, p.835) 
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O nível fenomenológico ou macroscópico caracteriza-se pela visualização concreta 
ou pelo manuseio de materiais, de substancias e de suas transformações, bem como 
pela descrição, analise ou determinação de suas propriedades. O nível 
representacional compreende a representação das substâncias por suas respectivas 
fórmulas e de suas transformações através de equações químicas. O nível teórico, 
caracteriza-se por uma natureza atômico-molecular, isto é, envolvendo explicações 
baseadas em conceitos abstratos, para racionalizar, entender e prever o 
comportamento das substâncias e das transformações. (DA SILVEIRA e 
CICILLINI, 2010, p.141) 

 

 Como ideia e definição geral sobre esse conceito de átomo e modelos de átomo, a 

maioria dos livros didáticos e outras fontes formais ou informais como sites de internet, já que 

atualmente são fonte de consulta para grande parte dos alunos dessa faixa etária, 

encontraremos algo parecido com o que nos pontua Marques e Caluzi (2003) ao descrever 

concepções desses alunos quando dizem que “o átomo deve consistir em um centro maciço 

eletricamente carregado e pequeno...” complementando que essa é uma noção difundida e 

comum “do átomo nucleado composto de um núcleo positivo e de proporções relativamente 

pequena circundado por elétrons de igual numero as unidades positivas contidas no núcleo”. 

(MARQUES e CALUZI, 2003, p.3). Já com relação aos modelos temos: “1. representação 

parcial de uma entidade, elaborado com um, ou mais, objetivo(s) específico(s) e que pode ser 

modificado e 2. situação provável e não algo certo ou acabado.” (SILVA, MACHADO e  

SILVEIRA, 2012, p.1). 

É evidente que no estudo da química, estaríamos nos limitando enormemente se 

ficássemos nessas noções iniciais, apesar disso devemos ter a consciência que nesse nível de 

amadurecimento cognitivo, certas abstrações se tornam realmente difíceis de alcançar pelos 

alunos. Eichler e Del Pino (2000, p.836) comentam inclusive que mesmo a visão quântica, 

mais recente e mais abrangente “não é inerentemente melhor que a visão clássica. Existem 

contextos em que essa última também é apropriada como ferramenta explicativa”. 

 

A forma como os modelos são percebidos no cotidiano do aluno difere da forma 
como estes são construídos em ciência. A maioria das concepções de senso comum 
refere-se a algo concreto, real, que pode ser até manuseado, enquanto que os 
modelos científicos são representações da realidade. (Melo e Lima Neto, 2010, 
p.113) 
 

Sendo um tema complexo, não causa estranheza encontrarmos inúmeros problemas na 

sua veiculação e consequentemente refletindo no aprendizado, muitas vezes criando 

concepções alternativas nos estudantes, mesmo tendo em conta não haver necessariamente a 

obrigação de aprofundamento no tema, principalmente se considerarmos a pouca evolução no 
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que tange as formas de abordagem desse conteúdo no Ensino Fundamental, e ainda a noção 

de que o mesmo será repetido adiante no Ensino Médio. Num olhar voltado para ensaios 

sobre o tema, que versem sobre como são fixados esses conteúdos, quais as principais 

dificuldades e entraves para o mesmo, podemos notar que alguns pontos são percebidos por 

grande parte dos pesquisadores. Para Melo e Lima Neto (2010, p.113), “O aluno entende que 

o átomo foi descoberto e então estudado, quando na verdade o átomo não foi descoberto, mas 

sua teoria foi construída”, outro ponto a considerar é a quase exclusiva utilização dos livros 

didáticos como fonte e ferramenta de estudo e desenvolvimento do tema como lembra 

Marques e Caluzi (2003, p.2), “Os professores em sua maioria utilizam o livro didático como 

um cânon, ou seja, considerando o seu conteúdo como algo acabado, verdadeiro, longe de 

qualquer tipo de crítica ou objeção”.  

 

No entanto, tal discussão é fundamental, pois a Química está baseada em modelos, 
não somente os atômicos, mas também os moleculares, os de reações, os 
matemáticos e essa ideia não é contemplada pelo professor, pela maioria dos livros 
didáticos e, consequentemente, pelo aluno. (MELO e LIMA NETO, 2010, p.112) 
 

Ainda nesse sentido, visto que o tema não permite muitas práticas experimentais, outro 

ponto percebido é que normalmente o conteúdo é dissociado do seu contexto histórico, 

temporal, dessa forma causando uma confusão devido a variedade de modelos sem que se 

destaque a importância de cada um a seu tempo e para explicar determinadas teorias que, 

como sempre na ciência, vão evoluindo mesmo que não sejam substitutivas uma às outras. 

 

O professor muitas vezes se esquece que o modelo atômico é apenas um modelo 
transitório e hipotético que foi idealizado para interpretar muitas das propriedades 
das substancias e solucionar problemas encontrados ao longo do desenvolvimento da 
teoria. (MARQUES e CALUZI, 2003, p.1) 
 

E ainda a pouca contextualização e associação do comportamento atômico ao que 

acontece no nível macroscópico, principalmente as características dos materiais. Eichler e Del 

Pino (2000), por exemplo, percebem ao estudar concepções alternativas dos estudantes quanto 

ao tema “modelo atômico” que normalmente apresentam dificuldades em associar os 

fenômenos que acontecem a nível atômico com o comportamento da matéria e suas 

transformações. Nesse ponto, Melo e Lima Neto (2010) ainda vão além, associando essa 

lacuna a uma combinação de muitos dos motivos citados anteriormente como a natureza 

“inacabada” dos estudos científicos, a limitação de alguns modelos de explicar determinadas 

características e a formação de relações entre o nível atômico e o macroscópico. 
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Portanto, a ciência não é algo neutro e acabado, mas construída socialmente e em 
constante evolução, já que alguns modelos teóricos se apresentam com determinadas 
limitações na explicação do observado macroscopicamente, exigindo que novos 
modelos e leis sejam elaborados para explicar além das limitações. (MELO e LIMA 
NETO, 2010, p.112) 
 

Por conta disso, acreditamos na necessidade de elaboração de novas abordagens, 

novas metodologias, a esse respeito concordamos com Silva, Machado e Silveira (2012) ao 

suscitar a utilização de recursos multimídia como ferramentas para auxiliar no processo de 

ensino e aprendizagem de conceitos abstratos, além de fomentar o desenvolvimento em 

competências que contemplem as novas tecnologias.  

 

Assim, os recursos multimídia apresentam-se como ferramentas cuja utilização em 
sala de aula poderá contribuir de forma significativa para o aprendizado dos alunos 
sobre os modelos atômicos e ainda promoverá o uso da informática em sala de aula. 
Podemos destacar que os recursos multimídia constituem-se como instrumentos ou 
ferramentas com grande potencial para ajudar os alunos a elaborar formas de pensar 
nas quais sejam estabelecidas relações entre fenômenos, modelos e representações. 
(SILVA, MACHADO e SILVEIRA, 2012, p.2) 
 

Acrescentamos que o uso de recursos multimídia, mas não só estes, podem auxiliar no 

desenvolvimento de material alternativo para o ensino desse conceito, bem como auxiliar o 

incentivo e fomento a pesquisa na área, principalmente aquela voltada efetivamente para a 

prática na sala de aula. Dessa forma se faz muito importante um planejamento minucioso e 

escolha cuidadosa do que e como ensinar.  

Assim concluímos nosso aporte teórico e passamos no capítulo seguinte a descrever a 

rotina metodológica que guiou nossa pesquisa. 
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2  METODOLOGIA  
 

 

O ingresso no curso de Mestrado Profissional em Ensino de Ciências, do qual se 

origina e se destina o presente trabalho, nos proporciona expectativas de formação e 

desenvolvimento de práticas e competências que efetivamente contribuam para o nosso 

crescimento profissional e pessoal. Da mesma forma, a necessidade de atrelamento do 

percurso no mesmo a uma linha de pesquisa, nos incita a reflexões e associações de forma a 

desenvolver e produzir conhecimento relacionado ao eixo geral do curso, das disciplinas 

oferecidas bem como das nossas aspirações prévias. Desses fatores emergem as 

especificidades de cada produção, no caso específico, a opção pelo ensino de química se deve 

tanto pela aproximação adquirida no exercício profissional como docente, pela necessidade de 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na graduação e pelo desafio de investigar um 

tema que julgamos relevante para a formação dos nossos alunos. A conexão desse com a 

vertente associada aos recursos de informática se deve a afinidade e principalmente a 

continuidade de uma formação anterior.  

O conteúdo escolhido, “Átomos, estrutura da matéria e modelos”, faz parte do 

currículo mínimo da Unidade escolar a qual se destina sua aplicação, e por ser 

reconhecidamente um assunto complexo se torna mote para investigação sobre alternativas de 

abordagem, nesse caso a partir da utilização de recursos das TIC, de forma a diminuir a 

formação de concepções alternativas bem como a criação de hábitos de estudo além da sala de 

aula. Após leitura, revisão e argumentação justificativa é formulada a questão a qual se 

pretende investigar: Como utilizar as redes sociais online, mais precisamente o Facebook, 

como ferramenta e metodologia complementar ao estudo em sala de aula, para o estudo do 

tema átomos, estrutura da matéria e modelos? 

 

Esse tema envolve a elaboração de ideias abstratas e o uso de recursos multimídia 
pode favorecer a compreensão do conteúdo pelos alunos que estão desenvolvendo a 
capacidade de abstração (Tavares, 2006). Os alunos iniciam os estudos sobre os 
modelos atômicos com conceitos que já têm consigo e que são diferentes dos 
científicos (Mortimer, 1995) e provenientes do que veem no seu cotidiano 
macroscópico (Brasil, 2002). Esse tema exigiu grande capacidade de abstração e não 
possibilita a realização de muitos experimentos, além disso, não é de fácil 
contextualização. A partir do estudo dos modelos atômicos o aluno pode 
compreender melhor o significado das representações para as transformações 
químicas. (Silva, Machado e Silveira, 2012, p.2) 
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Esta pesquisa é um estudo de um caso, “caracterizada como levantamento exploratório 

descritivo” (LIMA e VASCONCELOS, 2008, p. 350). Segundo Danton (2002, p.18) “o 

estudo de caso parte de uma lógica dedutiva. O caso é tomado como unidade significativa do 

todo”, ainda sobre os tipos de pesquisa, Gil (2002, p.41) embasa nossa proposta ao descrever 

que “embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na maioria dos 

casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso”.  

 

Estudos exploratório-descritivos combinados - são estudos exploratórios que têm 
por objetivo descrever completamente determinado fenômeno, como, por exemplo, 
o estudo de um caso para o qual são realizadas análises empíricas e teóricas. Podem 
ser encontradas tanto descrições quantitativas e/ou qualitativas quanto acumulação 
de informações detalhadas como as obtidas por intermédio da observação 
participante. (LAKATOS e MARCONI, 2003, p. 188) 
 

O desenvolvimento e aplicação prática do projeto tomou como locação e universo a 

ser pesquisado uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, da Escola Municipal Professora 

Márcia Francesconi Pereira, no município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. A turma 

estava composta por 33 alunos com idades que variam de 14 a 17 anos. A pesquisa se 

desenvolveu em três etapas. Na primeira etapa foi feito um levantamento sobre a forma e 

frequência da utilização dos recursos das TIC pelo universo pesquisado descrito no capítulo 

referente. A partir dessa investigação e constatação das suas possibilidades, a segunda etapa 

se debruçou sobre a elaboração e aplicação da sequência didática. Por fim, na terceira etapa, 

os dados coletados foram analisados numa análise interpretativa livre, apesar de se utilizar de 

técnicas e influências oriundas da Análise de Conteúdo e apresentados posteriormente a partir 

da reprodução de postagens dos alunos na rede social, bem como das análises a priori e a 

posteriori da sequência didática. 

 

2.1 PRIMEIRA ETAPA 

 

Como parte constituinte da pesquisa, descrita como primeira etapa, foi desenvolvida 

investigação prévia no intuito de sondar o alcance e hábitos de utilização dos recursos das TIC 

e das redes sociais, buscando respaldo no sentido de empreender o pretendido no projeto bem 

como diagnosticar as melhores ferramentas para tal iniciativa. Os resultados dessa 

investigação são descritos adiante em capítulo específico e encontram-se na seguinte 

referência, Neto e Nunes (2013), trabalho completo. 
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Seguindo princípios da Engenharia Didática, a metodologia utilizada para 

desenvolvimento da pesquisa foi a Sequência Didática, por oferecer ferramentas que facilitam 

a avaliação do aproveitamento e validade da mesma além de permitir a relação da prática 

pedagógica a pesquisa acadêmica. E como adição na busca por novos recursos, técnicas e 

metodologias associamos os recursos das TIC, mais notadamente as redes sociais, com 

objetivo de complementação do estudo em sala de aula por permitir além da comunicação e 

mediação, o compartilhamento de material e atividades, na busca de variação de estímulos e 

desenvolvimento de competências desejáveis como o hábito de estudo. 

A coleta de dados conduzida por meio de uma questão aberta que generaliza e sintetiza 

o tema de consulta, o átomo e sua estrutura, é inserida na sequência didática com vistas a 

analisar e avaliar tanto o conhecimento prévio dos estudantes bem como o desenvolvimento 

das concepções formadas e aqueles relacionados à aceitação da ferramenta mediadora e 

metodologia utilizada, tomando viés quantitativo e qualitativo. A análise e interpretação de 

dados foram executadas sob luzes de literatura correlata influenciada por uma abordagem 

temática da Análise de Conteúdo a partir do lecionado por Bardin (1977), descrito mais 

detalhadamente adiante neste capítulo. 

 
“a análise de conteúdo passa a ser definida como um conjunto de técnicas de análise 
de comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) dessas mensagens”. (BARDIN, 1994  apud MORAES, 1999, p.9). 
 

No que diz respeito a parte prática, a sequência didática aplicada em classe foi 

intercalada com atividades publicadas no grupo criado na rede social Facebook, com o 

objetivo de interação com os estudantes. Depois da apresentação do projeto para os alunos e 

sua anuência e concordância, foram definidos os passos seguintes, tendo como ponto de 

partida a criação do grupo na rede social Facebook. O grupo foi batizado como “Ciências - 

Turma 901 – 2014” e descrito como “Grupo da turma 901, Escola Municipal Profª Márcia 

Francesconi Pereira, 2014” (Figura 3) disponível no endereço eletrônico 

https://www.facebook.com/groups/ciencias.emf.901.2014/. Através desse grupo foram 

desenvolvidas atividades pedagógicas mediadas e avaliadas no 1º semestre letivo de 2014”, a 

partir do perfil previamente criado e mantido pelo professor e utilizado como meio de 

comunicação e divulgação de trabalhos e iniciativas pedagógicas. Inicialmente a privacidade 

do grupo foi definida como “fechada” onde “qualquer pessoa pode ver o grupo e quem está 

nele. Somente membros podem ver as publicações” com o objetivo de manter um maior 

controle sobre as atividades e postagens e evitar interferências externa e dispersões. Ao final 
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do projeto se dará a abertura do mesmo de forma a divulgar o trabalho e incentivar iniciativas 

do gênero. 

Figura 3 – Criação e descrição do grupo na rede social Facebook 

 

 

2.2 SEGUNDA ETAPA – SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

 

A 2ª etapa foi a elaboração e a aplicação da sequência didática, Leal (2012) descreve 

de maneira prática, sucinta e objetiva alguns elementos de uma sequência didática, bem como 

sugere uma forma de organização que utilizaremos adiante para demonstrar como fizemos a 

sua adaptação e aplicação, mesclando atividades aplicadas em sala de aula às atividades 

aplicadas na rede social Facebook para complementação do estudo. Vale ressaltar que além 

de se tratar de um processo de experimentação também vem como sugestão para utilização 

em outras circunstâncias, seja com outros temas ou em outras disciplinas. 

Para cada aula, usamos os mesmos elementos (ou itens) de planejamento, sendo: 

TEMA, OBJETIVO, RECURSOS INSTRUCIONAIS, MOTIVAÇÃO, TEMPO ESTIMADO 

PARA AULA, DESENVOLVIMENTO e AVALIAÇÃO. Para as atividades desenvolvidas 

pela rede social, usamos o símbolo da “arroba” (@) como forma de identificação. Segue 

adiante a descrição detalhada do planejamento da sequência didática: 

 

• Aulas 1 e 2 – 1º dia 
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TEMA: Modelos – Análise a priori 

OBJETIVO: Introduzir a ideia de que os modelos são uma representação de objetos e/ou 

conceitos que não podem ser verificados ou visualizados em determinadas condições e 

associar esse conceito a sua utilização em ciências. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Miniaturas de objetos comuns, globo geográfico, caixa de 

papelão para dinâmica, quadro branco e canetas, computador e projetor multimídia. 

MOTIVAÇÃO: Fotografia da turma e apresentação das miniaturas para associação com a 

proposta da aula. 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos 

DESENVOLVIMENTO: Apresentação da proposta da sequência didática, descrevendo o 

processo, os objetivos e necessidade de participação na rede social “Facebook” para 

complementar as atividades desenvolvidas em classe; 

Confirmação da adesão dos alunos ao grupo criado no “Facebook”, intitulado “Ciências – 

Turma 901 – 2014”.  

Questionamento sobre o que são modelos, o que entendem por modelos, discussão aberta; 

Convite à fotografia da turma, que irá servir de “capa” para o grupo na rede social e iniciar a 

associação ao tema, nesse caso, aos modelos fotográficos. 

Dinâmica: Caixa surpresa x modelos x método científico. 

Atividade onde os alunos procuram identificar o objeto que está dentro da caixa a partir de 

perguntas sobre o mesmo. Nessa atividade, a curiosidade, a formulação de hipóteses e a 

experimentação por meio das perguntas permite uma prática do método científico e dessa 

forma a associação do tema modelos, a sua aplicação em ciências, nesse caso a Química, que 

por sua vez poderá ser incitada ao incentivar os alunos a elaborarem questões sobre o material 

do objeto dentro da caixa. 

AVALIAÇÃO: 

Discussão aberta sobre o que foi debatido em sala durante o desenvolvimento da aula; 

Debate a partir da questão: “O que é um átomo, o que você conhece ou sabe sobre isso?”; 

Resolução individual da questão proposta no caderno. (avaliação a priori). 

 

@ - Publicar(transcrever) no grupo as respostas para as questões propostas em sala de aula. 

 

• Aulas 3 e 4 – 2º dia 

TEMA: Exposição oral intercalada com exibição do filme “BBC – Atom”  
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OBJETIVO: Apresentar os conceitos básicos da estrutura atômica bem como a história do 

desenvolvimento dos modelos atômicos. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco e canetas para quadro, computador, projetor 

multimídia (data show); 

MOTIVAÇÃO: Aproveitando o tema discutido na atividade desenvolvida na rede social 

questiona-se a respeito do que “postaram”, leram e viram associando essa discussão ao tema 

principal, o átomo (e seus modelos).  

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos 

DESENVOLVIMENTO: A aula se inicia com questionamentos sobre a atividade 

desenvolvida na rede social, desde as questões práticas como aquelas relacionadas ao tema em 

si. 

Breve exposição oral sobre a estrutura atômica; 

Exibição do filme “BBC – Atom”, com pausas para rever as ideias e pontos chave do 

documentário, com relevância para o que já foi discutido e novos questionamentos. 

AVALIAÇÃO: Participação em enquete e postagens mediadas pelo professor/administrador 

do grupo. 

@ - Assistir ao vídeo “Evolução dos modelos atômicos” (Condigital – PUC)*. 

@ - Comentar o vídeo e o filme associando ao que foi discutido em sala de aula. 

* http://www.youtube.com/watch?v=58xkET9F7MY 

 

• Aulas 5 e 6 – 3º dia 

TEMA: Atividade “Modelos de átomos e moléculas” 

OBJETIVO: Desenvolver noção de organização dos átomos em moléculas na formação de 

substâncias e promover a introdução breve de conceitos como substâncias simples, 

compostas, funções químicas e reações químicas. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco, canetas de quadro, computador, projetor 

multimídia (data show), 5 “kits” de modelos de átomos feitos em papel cartão colorido 

(produzidos pelo professor). 

Os modelos utilizam discos em papel cartão, utilizando cores e tamanhos diferentes 

representando átomos de elementos comuns. 

MOTIVAÇÃO: Revisão das atividades da rede social e projeção de imagem explicativa sobre 

o desenvolvimento da atividade e distribuição dos “kits” de modelos. 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos. 
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DESENVOLVIMENTO: A aula se inicia com a discussão sobre a atividade na rede social; 

É solicitada a formação dos grupos e os “kits” são distribuídos; 

Na projeção animada é apresentada a proposta da atividade, e são demonstrados alguns 

exemplos explicativos como a montagem de modelos de algumas moléculas comuns como 

gás hidrogênio (H2), gás oxigênio (O2) e água (H2O); 

São apresentadas a partir daí 4 sequências de fórmulas químicas de substâncias comuns 

(simples, compostas, funções químicas e reações químicas), para cada sequência os alunos 

tentam montar sobre suas carteiras reunidas por grupos os modelos correspondentes, usando 

aqueles de cada “kit”; 

No início de cada sequência é feita uma pequena exposição sobre as substâncias apresentadas 

e ao final de cada montagem, os alunos apresentam os seus modelos para o professor que 

verifica os erros e acertos. 

AVALIAÇÃO: 

@- Pesquisar e postar uma imagem de algum modelo atômico e comentá-la. Obs. Para 

incentivação, foi postada uma imagem sobre o tema.* 

 

*http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/msalferh/files/2012/11/evoluc_modelo

_atomico.jpg 

 

• Aulas 7 e 8 – 4º dia 

TEMA: Modelagem de modelos de moléculas simples com “Biscuit” 

OBJETIVO: Construção de modelos de moléculas em massa de porcelana fria (biscuit). 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco, canetas para quadro, computadores, 

“tablets”, telefones celulares, massa de porcelana fria (biscuit), palitos de dentes e/ou 

fósforos, clips, tinta colorida, cola quente, cola instantânea. 

MOTIVAÇÃO: Comentários sobre a atividade da rede social, revisão sobre as substâncias 

postadas. 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos (podendo ser acrescido de 

mais 20 minutos) 

DESENVOLVIMENTO: Depois da introdução com a discussão sobre a atividade anterior e 

questionamentos sobre as substâncias pesquisadas são apresentados alguns modelos de 

substâncias comuns produzidos previamente (modelos feitos com bolinhas de isopor, com 

papel mache e com “biscuit”). 
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Produção individual dos modelos das substâncias pesquisadas e compartilhadas na rede social 

com a massa de porcelana fria (biscuit) que foi solicitada previamente. Nessa parte os alunos 

podem usar os recursos dos telefones celulares (smartphones), tablets e computadores para 

visualizar as figuras com os modelos das substâncias que foram compartilhadas por eles na 

internet. 

 

AVALIAÇÃO: 

@ - Pesquisar informações a respeito de alguma substância química. Na postagem deverão 

apresentar: 

 Nome da substância; 

 Um modelo da molécula; 

 A fórmula molecular; 

 Informações gerais como propriedades químicas, importância, utilidade etc. 

Obs. Para motivação e referência, o professor fez uma primeira postagem de exemplo 

utilizando como modelo de substância a água (H2O). 

 

• Aulas 9 e 10 – 5º dia 

TEMA: Avaliação a posteriori. 

OBJETIVO: Avaliar o aproveitamento da sequência didática seja no aspecto de 

conhecimento, formação de conceitos, conteúdo bem como da validade da metodologia 

utilizada. 

RECURSOS INSTRUCIONAIS: Quadro branco, canetas para quadro, recursos audiovisuais, 

formulários para questionário. 

MOTIVAÇÃO: Discussão sobre a atividade anterior, visualização das fotografias projetadas. 

TEMPO ESTIMADO PARA AULA: Duas aulas de 50 minutos. 

DESENVOLVIMENTO: Aula de encerramento da sequência, se desenvolve a partir da 

discussão sobre a atividade anterior. São projetadas a partir do computador com datashow, 

imagens sobre as atividades desenvolvidas na rede social, as postagens, fotos e comentários. 

Debate sobre a sequência didática, o aproveitamento e a metodologia utilizada. 

Resolução da questão proposta na 1ª aula da sequência com vistas a avaliar a evolução do 

aprendizado (avaliação a posteriori). 

AVALIAÇÃO: 

@ - ATIVIDADE FINAL: 
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Montar uma sequência com 4 imagens sendo a 1ª a foto do modelo da substância que você 

esculpiu em sala; 

As três fotos seguintes devem ter alguma relação com a característica ou importância da 

substância; 

Cada foto deve ter um comentário breve explicando qual a relação da figura com o tema; 

Cada aluno deve comentar outras postagens. 

@ - Enquete avaliativa do projeto 

 

Ao final da aplicação da sequência didática, de posse dos dados passíveis de avaliação, 

leia-se análise a priori e análise a posteriori, procuramos observar a partir das transcrições das 

respostas, algum padrão nos termos utilizados e na estrutura da redação das mesmas, no 

sentido de validar a eficácia da sequência a partir da avaliação da evolução cognitiva dos 

alunos com relação ao tema “Átomos, estrutura da matéria e modelos” e se deu por meio de 

respostas à questão “O que você conhece sobre o átomo?”. Junte a essa análise, a tabulação da 

quantidade de postagens por atividades extraclasse aplicadas na rede social bem como uma 

avaliação sobre a relevância e repercussão das mesmas entre o grupo de alunos 

 

 

2.3 TERCEIRA ETAPA – INTERPRETAÇÃO DOS REGISTROS 

 

Para avaliação da participação dos alunos na rede social, computamos o número de 

postagens por atividade e procuramos analisar o alcance das mesmas a partir das 

“visualizações, curtidas e comentários” bem como a interpretação dos comentários que 

apontem para o desenvolvimento cognitivo e a interação na rede social. 

Para as avaliações das análises a priori e a posteriori da sequência didática, utilizamos 

uma análise de livre interpretação sob influência da Análise de Conteúdo, mecanismos e 

técnicas que pudessem auxiliar na elucidação do que construíram os alunos nas suas redações. 

A de análise de conteúdo é tida como um “Conjunto de técnicas de análise de comunicações” 

(BARDIN, 1977, p.31), dotada de procedimentos de organização e interpretação de dados, 

sejam esses a partir de documentos nos mais variados formatos. 

 

A análise de conteúdo constitui uma metodologia de pesquisa usada para descrever e 
interpretar o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, 
conduzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 
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reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus significados num 
nível que vai além de uma leitura comum. (MORAES, 1999, p.2) 
 

Ainda de acordo com o proposto por Bardin (1977), essa técnica pode ser dividida em 

três fases distintas de aplicação: 

 

1. “A pré-análise; 
2. A exploração do material; 
3. O tratamento dos resultados e a inferência e a interpretação.”(BARDIN, 

1977, p.71) 
 

Como adaptação a essa divisão, seguimos o proposto por Moraes (1999): 

1 - Preparação das informações, consiste em organizar as informações, identificar 

padrões e fazer leituras e releituras para a familiarização com o conteúdo, procedendo o que 

Bardin(1977) chamou de “leitura flutuante”. 

2 - Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades - releitura do material 

selecionando e isolando unidades de interpretação para futura categorização. Aqui optamos 

por definir “Unidades de Registro” para palavras, ou conjunto de palavras de relevância para 

o tema segundo as referências pesquisadas.  

 

É importante salientar que neste processo de fragmentação de um texto 
necessariamente se perde parte da informação do material analisado. A leitura feita 
representará sempre uma perspectiva do pesquisador. Entretanto, na medida em que 
se tem consciência de que não existe uma leitura objetiva e completa de um texto, 
esta perda de informação pode ser justificada pelo aprofundamento em compreensão 
que a análise possibilita. (MORAES, 1999, p.6) 
 

3 - Categorização ou classificação das unidades em categorias – agrupamento dos 

dados, unidades de registro, considerando alguma analogia entre eles. 

 4 – Descrição - Computação da frequência na verificação das unidades em suas 

respectivas categorias bem como a exposição e definição do significado das mesmas. 

5 – Interpretação – ainda a partir do investigado previamente nas referências sobre o 

tema, nesse caso “Átomos, estrutura da matéria e modelos”, são tecidas as considerações do 

pesquisador no sentido de compreender o exposto pelos atores, aqui, os alunos. 

 

Liga-se ao movimento de procura de compreensão. Toda leitura de um texto 
constitui-se numa interpretação. Entretanto, o analista de conteúdo exercita com 
maior profundidade este esforço de interpretação e o faz não só sobre conteúdos 
manifestos pelos autores, como também sobre os latentes, sejam eles ocultados 
consciente ou inconscientemente pelos autores.” (MORAES, 1999, p.9) 
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Ao final da aplicação, são comparadas as interpretações das análises a priori e a 

posteriori a fim de diagnosticar, como previamente citado, a evolução cognitiva e assimilação 

do conteúdo e a validade do processo no sentido didático-pedagógico bem como identificar as 

possíveis falhas, e nuances passíveis de correção, proposição de aplicação da metodologia e 

sugestões de continuidade da pesquisa. No capítulo seguinte, apresentamos os resultados das 

três etapas descritas anteriormente. 
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3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Este capítulo está dividido em três seções que apresentam os resultados do processo de 

pesquisa. Na primeira seção reproduzimos resultados de uma pesquisa preliminar que visou 

identificar o hábito de estudantes de 9º ano quanto ao uso das TIC e das redes sociais. 

Adiante, na segunda seção, apresentamos recortes das postagens dos alunos na rede social 

durante a pesquisa. Na terceira seção analisamos os resultados das análises a priori e a 

posteriori, que serviram de base para verificarmos a evolução no processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

3.1 INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR 

 

Como investigação prévia na busca por coletar informações à respeito da utilização de 

recursos das TIC pelos alunos, notadamente o uso da Internet e adesão as redes sociais online, 

desenvolveu-se breve pesquisa quantitativo-descritiva reproduzida na sequência. 

Coaduna com nossa hipótese de que a utilização de recursos das TIC tem alcance que 

justifica a aplicação e desenvolvimento de projetos na área para aplicação na série a que se 

delimita essa pesquisa.  

A coleta de dados se deu por questionário com questões fechadas e de múltipla 

escolha, como define Lakatos e Marconi (2003, p.204-206), tendo nas questões 3, 5, 6 e 7 a 

possibilidade de escolha de mais de uma opção de resposta. 

Os questionários foram aplicados separadamente a três turmas do 9º ano do Ensino 

Fundamental, na qual antes da aplicação do mesmo foi proferida uma pequena introdução 

sobre o tema, explicitando o caráter da entrevista e da pesquisa. 
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Figura 4: Questionário.  

 

Na figura 4 é apresentado o questionário que foi aplicado aos alunos. Depois de 

reunidas as informações as mesmas foram tabuladas com auxílio do software de planilha 

eletrônica de onde foram gerados os gráficos estatísticos para posterior visualização e análise. 
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Figura 5: Idade. 

 

A Figura 5, apresenta um histograma característico da faixa etária dos alunos que 

compõem o universo pesquisado, refletindo no que pode ser percebido adiante na forma com 

que os mesmos se utilizam dos recursos das TIC no seu dia a dia. 

O Gráfico a seguir, Figura 6, retrata a hipótese desta pesquisa de que a grande maioria 

dos entrevistados, 95%, utilizam a internet com freqüência. Cabe ressaltar que com base nas 

respostas das questões posteriores percebeu-se pequenas contradições, por exemplo, na 

questão “Quantos dias por semana você usa a Internet?”, somente um aluno respondeu que 

não usa. E na questão “Quantas horas por dia você usa a Internet?”, nenhum dos alunos 

respondeu que não usa a Internet”. 

Figura 6: Quantitativo dos alunos que usam a internet 

 

Com relação aos locais de maior utilização da Internet, Figura 7, percebe-se como era 

de se esperar, que a grande maioria, 87% dos entrevistados, afirmaram que costumam usar a 

internet em casa. Nas demais opções houve um equilíbrio em torno dos 10% do universo, 

sendo que na opção “outros”, algumas respostas apontaram para casa de parentes e amigos 

como outro ambiente onde fazem uso da Internet. Outros responderam que se utilizam do 
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aparelho “celular” para acessar a Internet, o que denota o uso com maior freqüência e em 

qualquer lugar. 

Figura 7: Locais de uso da Internet. 

 

A Figura 8, apresenta os meios de maior acesso a internet, destacando  os 

computadores pessoais, Desktops, notebooks e netbooks, como os utensílios que são mais 

utilizados para acesso a Internet. Por outro lado, vale destacar o uso dos telefones celulares 

para acesso a Internet, computando 43% do universo investigado. Este fato nos impressiona, 

pois numa associação com os computadores pessoais, que normalmente são utilizados em 

casa, a utilização pode alcançar todos os momentos e ambientes possíveis.  

Figura 8: Utensílios eletrônicos para acesso a Internet. 

 

A figura 9, mostra a importante representatividade para a continuidade desta pesquisa 

que tem como objeto de estudo a utilização das redes sociais online na educação. Além disso, 
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revela a adesão e uso das mesmas, apontando que a grande maioria dos alunos pesquisados 

está inscrita em mais de uma rede social, sendo o Facebook, a que abrange a maioria dos 

alunos, num total de 96% dos entrevistados, incluídos também aqueles que responderam que 

“não costumam usar a internet”. Como outras opções apareceram Thumblr, Hotmail, Msn, 

Ask, Google+, Badoo entre outras. 

Figura 9: Adesão às redes sociais. 

 

As figuras 10 e 11 apresentam os resultados das questões acerca da regularidade de 

utilização dos recursos da Internet.  Com relação ao número de dias de uso da Internet por 

semana verificamos que a grande maioria, 60% do universo pesquisado, faz uso diário da 

Internet, ainda mais significativo pois houve bastante equilíbrio entre as demais opções, sendo 

que a maior entre elas atingiu apenas 11% do universo, e correspondente a 5 dias/semana de 

uso da Internet. 

Figura 10: Regularidade no uso da Internet (semanal). 

 



 
 

52 
 

Com relação ao uso da Internet no decorrer de um dia, um equilíbrio, mas apontando 

para as opções que denotavam número maior de horas de uso, sendo 28% indicando que 

usavam a internet por mais de 5 horas/dia, outros 28% de 2-5 horas/dia e 26% respondendo de 

1-2 horas/dia. 

Figura 11: Regularidade no uso da Internet (diária). 

 

Diante do exposto, ainda que preliminarmente e mediante os dados apresentados 

podem nos dar um panorama do que se deve encontrar no âmbito das turmas de 9º ano da 

unidade escolar onde se pretende empreender pesquisa posterior. 

Ao analisar os resultados desta, podemos perceber facilmente o alcance da utilização 

de recursos das TICs, mais especificamente, aqueles ligados a informática, internet e redes 

sociais online entre os alunos das turmas de 9º ano do Ensino Fundamental da unidade escolar 

pesquisada, demonstrando que as intenções de empreender ações educativas que utilizem tais 

recursos, terão ao seu alcance uma audiência significante, na qual acreditamos ser terreno 

fértil para desenvolvimento de atividades complementares aquelas desenvolvidas em sala de 

aula. 

 

3.2 ATIVIDADES ONLINE NO FACEBOOK 

 

Parte do pretendido nessa investigação foi averiguar a utilidade da rede social 

Facebook como ambiente de compartilhamento e mediação pedagógica além de promover a 

criação do hábito de estudo a partir da complementação do que é tratado em sala de aula. No 

sentido de buscar esses objetivos foram criadas atividades inseridas dentro de uma sequência 
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didática, produto dessa dissertação, e veiculadas na rede social Facebook, no formato de 

postagens que deveriam ser visualizadas e lidas pelo grupo criado com esse intuito. 

Do contrário ao que previa a investigação prévia, que demonstrou ser essa uma rede 

social de grande adesão pelo público alvo da pesquisa, alunos do 9º ano do Ensino 

fundamental da Escola Municipal Professora Márcia Francesconi Pereira, e apesar da 

completa adesão dos 33 alunos do universo pesquisado ao grupo criado, não obtivemos o 

retorno esperado, mesmo sendo as atividades propostas instrumento de avaliação para o 

aproveitamento trimestral. Nessa unidade escolar, o regimento interno determina que 7,0(sete) 

pontos devem ser destinados a avaliações (provas e testes) e 3,0(três) pontos destinados a 

trabalhos, pesquisas e atividades avaliativas permitidas na forma de outros instrumentos de 

avaliação, sendo 5,0(cinco) a nota mínima para aprovação trimestral. De comum acordo com 

a direção e coordenação pedagógica, cientes da aplicação deste projeto de mestrado e com a 

anuência e concordância dos alunos ficou acordado o valor máximo de 5,0(cinco) pontos pelo 

cumprimento das atividades, tendo como critério de avaliação, a pontualidade, criatividade e 

relevância das postagens, de um total de 10,0(dez) possíveis no trimestre. 

Computadas e tabuladas as contribuições dos alunos por atividade proposta obtivemos 

o seguinte gráfico: 

Figura 12 – Gráfico, postagens por atividade. 

 

Apesar de perceber claramente a ausência de alguns alunos nas atividades extraclasse 

on line, analisando o gráfico da Figura 12, podemos notar uma clara evolução no que diz 

respeito ao aumento da participação dos mesmos, creditamos essa evolução a necessidade de 

familiarização com o novo tipo de proposta, apesar do que, no retorno a sala de aula e nas 
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cobranças e discussões, também foi possível notar a falta de comprometimento de alguns, que 

se mantiveram alheios as atividades, comprovado pelo número máximo de participações por 

atividade, que foi de 25 postagens mesmo com 33 alunos na turma em questão. O possível 

insucesso na aplicação e desenvolvimento da metodologia, foi suplantado pela qualidade de 

algumas postagens bem como pela análise da quantidade de visualizações, “curtidas” e 

comentários relevantes que apontam para uma modificação comportamental no que diz 

respeito a forma de aquisição de informações sobre o conteúdo trabalhado, outrora quase 

exclusivamente o livro didático, e que a partir da proposta se estendeu ao que foi 

compartilhado na rede social e aquelas informações pesquisadas pelos próprios no ambiente 

da Internet.  

Adiante reproduzimos algumas postagens das atividades aplicadas na rede social e 

procuramos avaliar o alcance e relevância das mesmas.  

Na Figura 13, são apresentadas postagens da primeira atividade on line, e embora se 

tratasse simplesmente da transcrição de um texto produzido pelos alunos em classe, somente 

13 alunos cumpriram a mesma, apesar disso, praticamente todas as postagens foram 

visualizadas por todos os componentes do grupo. Nesse primeiro momento, somente duas 

postagens (B e G) foram "curtidas" por alunos, e somente uma postagem (B) foi comentada, 

mostrando a tímida interação, causada possivelmente por se tratar do início da proposta. Com 

relação a relevância dos conteúdos das postagens, podemos perceber uma nítida associação ao 

processo histórico da construção do conceito de átomo, fato que é discutido posteriormente na 

avaliação da análise a priori, que se baseou nessas respostas. 

Na Figura 14, vemos reproduções das postagens da segunda atividade on line da 

sequência didática, onde os alunos deveriam comentar a respeito do filme “Atom – BBC”, 

que traça um histórico a respeito da evolução do conceito do átomo e a revolução causada por 

essas descobertas. Nessa atividade percebemos uma pequena queda no que diz respeito a 

quantidade de postagens se comparadas a primeira atividade, além disso, não identificamos 

"curtidas" nem "comentários" nas postagens dos seus pares, porém, detectou-se novamente 

que praticamente todos os alunos do grupo visualizaram as postagens, um indicativo de que 

mesmo não havendo uma interação efetiva, as publicações chegam realmente a quem são 

destinadas. Com relação ao teor dos comentários, percebemos que os alunos conseguiram 

captar a importância histórica desse conceito, já que foi comum essa referência como 

identificamos nas postagens (B, E, G, I, J e K). Outro fato interessante foi a menção a vaidade 

dos cientistas, no que diz respeito a aceitação de suas teorias como identificamos nas  
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Figura 13. Atividade 1 – Modelos - Análise a priori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Atividade 1 – Modelos - Análise a priori. 

A 

E 

G 

I J 

H 

F 

C D 

B 



 
 

56 
 

Figura 14. Atividade 2 – Comentários sobre o filme “Atom” 
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publicações (B, D, E, F, I e J). Como contraponto a variação de estímulos e construção do 

conhecimento a partir da evolução histórica, identificamos algumas concepções alternativas 

como aquelas apresentadas nas postagens (A - "que um cientista deu sua vida por uma coisa 

que nem podemos 'ver', só mesmo com um microscópio muito bom...") e (F - "átomo é uma 

forma de vida pequena que existe em toda parte..."). Entretanto, na segunda parte da 

atividade, reproduzida nas Figuras 15 e 16, parece começar a haver uma maior 

participação/interação, como identificado na postagem (A), que além da interação com o 

professor teve três “curtidas” dos colegas e nas postagens (B, C) que mostram uma percepção 

interessante a respeito desse conteúdo, e duas “curtidas” para a resposta do professor. De 

forma geral, apesar de se notar nos textos uma reprodução da narração do vídeo, acreditamos 

que começa a se consolidar o contexto histórico da teoria e a importância dos modelos. 
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Figura 15 - Atividade 2 – Comentário sobre o vídeo “História dos modelos atômicos” 
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Figura 16 - Atividade 2 – Comentários sobre o vídeo “História dos modelos atômicos” (continuação). 

 

Nas Figuras 17 e 18, temos as reproduções da terceira atividade on line, nela podemos 

identificar um pequeno aumento no número de postagens em relação a atividade anterior, 

algumas “curtidas” (C, E, G) e um único comentário para uma postagem (C), que apesar de 

não ter muita relevância no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo, mostra interação 

entre os alunos. Novamente percebemos que a visualização das postagens é massiva, o que 

infelizmente nos leva a associar essa baixa interação a falta de comprometimento por parte 

dos alunos, ou ainda a pouca familiaridade com a intenção de se utilizar uma ferramenta de 

uso diário, que é mais utilizada no entretenimento, para fins educativos. Por outro lado, das 

postagens publicadas, podemos inferir que os alunos conseguiram assimilar o fato de que cada 

modelo de átomo teve sua importância a seu tempo, visto a variedade de imagens publicadas. 

Além disso, percebemos também que começou a se consolidar a ideia das partículas 
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subatômicas, como reproduzido nas postagens (A, B, C, D, E, F e H). Outro ponto que 

chamou a atenção foi o texto da postagem (E) onde o aluno começa a relacionar o modelo 

apresentado com a existência de substâncias que lidamos ao nível macroscópico, uma das 

principais dificuldades dos alunos quando desenvolvemos esse conteúdo em sala de aula. 

Figura 17 – Atividade 3 - imagens de modelos atômicos 
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Figura 18 - Atividade 3 - imagens de modelos atômicos (continuação) 
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Nas figuras 19, 20 e 21, temos as reproduções das postagens da atividade 4, onde 

deveriam publicar imagens e informações a respeito de substâncias químicas.  Nessa atividade 

começamos a perceber um aumento tanto na quantidade de postagens como na interação, 

possivelmente incentivadas pela cobrança do professor em sala de aula e através das 

mensagens privadas na rede social, bem como pela familiarização com a utilização do 

Facebook para fins educativos. Como ocorrido em todo processo, todas as postagens foram 

visualizadas pela maioria dos estudantes do grupo, paralelamente identificamos vinte 

“curtidas” distribuídas nas postagens (B, C, D, E, F, G, H, I e K) mostrando um maior 

engajamento. Alguns comentários gerais como os apresentados nas postagens (F, E e H) e 

outros comentários mais relevantes como o apresentado na postagem (B), onde o aluno 

complementa a informação do seu colega, interagindo positivamente com o grupo. Outro 

comentário interessante (D), teve como motivação uma questão suscitada pelo professor na 

postagem, vale ressaltar que o comentário resposta também teve três “curtidas”, 

demonstrando que pelo menos esses alunos acompanharam a discussão mesmo sem se 

posicionarem. Na postagem (K) também há interação, e nesse caso com um aluno chamando a 

atenção do seu colega para a possibilidade de a substância por ele escolhida já ter sido 

publicada. Além disso, podemos identificar uma boa interação nas postagens mediadas pelo 

professor nas publicações (A, C, D, E, G, H e J). 

 

 



 
 

63 
 

Figura 19 - Atividade 4 – Pesquisa sobre substâncias 
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Figura 20 - Atividade 4 – Pesquisa sobre substâncias (continuação). 
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Figura 21 - Atividade 4 – Pesquisa sobre substâncias (continuação). 
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Para última atividade on line foi solicitada a publicação da foto do modelo da 

substância construída pelos alunos em sala de aula, associada a figuras que relacionassem essa 

substância a sua utilização prática no nosso dia a dia. 

Nas Figuras 22 e 23 reproduzimos algumas das postagens dessa última atividade, que 

apesar de apresentar uma pequena queda no número de visualizações, apresentou uma intensa 

interação, identificada na quantidade de “curtidas” e comentários. A postagem (A), foi a mais 

comentada, e a interação entre os alunos mostrou que os mesmos foram capazes de associar o 

conteúdo da mesma com questões do cotidiano, inclusive relacionando-as a experiências 

anteriores. Das publicações reproduzidas, computamos ainda vinte e uma “curtidas” e onze 

comentários variando entre perguntas sobre o conteúdo das postagens (C e G), elogios e 

exclamações sobre as informações que julgaram interessantes (B, D e E). Aqui ressaltamos 

tanto o alcance das publicações como o desenvolvimento e formação dos novos conceitos 

formados, além do desenvolvimento de competências que permitem a familiarização dos 

discentes com uma nova metodologia e um novo ambiente de interação bem como a 

possibilidade de uma nova maneira de se desenvolver atividades extraclasse. Esses são alguns 

dos fatores que nos permitem acreditar na viabilidade de oferecer atividades extraclasse nas 

redes sociais como complemento ao que é desenvolvido em classe. 

Ainda como pontos positivos, destaco a postagem espontânea, reproduzida na Figura 

24, onde um aluno interage com o grupo ao publicar um vídeo com informações que 

complementavam e ilustravam o tema tratado nas atividades, e o resultado da enquete, Figura 

25, que aponta para a possibilidade de se avaliar a própria prática pedagógica a partir do 

feedback dos alunos a respeito de uma atividade aplicada em sala de aula. 

Ao fim do processo, apesar da expectativa de uma participação mais volumosa, 

percebemos evolução  e ao questionar a prática e a metodologia na busca pelas causas do 

resultado inferior ao esperado, podemos citar alguns obstáculos percebidos por outros 

investigadores, como a necessidade de mediação e incitação constante que apesar de acreditar 

ser contemplada, visto que durante o período de aplicação da sequência procuramos dar 

feedback constante, praticamente 24h, pois além do acompanhamento pelo computador, 

estivemos conectados durante todo o tempo via plataforma móvel (smartphone) visualizando 

e comentando as publicações bem como tirando dúvidas e incitando a participação por meio 

das mensagens privadas, acreditamos poder ser mais contributiva. Além disso, a autonomia 

exigida para o desenvolvimento de atividades desse tipo nem sempre é encontrada nos 

discentes, Lorenzo (2012, p.103) lembra que apesar da familiarização dos alunos com essa
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Figura 22 – Atividade 5 – Montagem de imagens e texto expositivo 
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Figura 23 – Atividade 5 – Montagem de imagens e texto expositivo. 
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Figura 24 – Postagem espontânea. 

 

Figura 25 – Enquete avaliativa das atividades. 
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tecnologia, “não compreende como extrair proveito a favor do ensino, como agir de forma 

certa como colaborador”, ideia compartilhada por Kearsley (2011, p.64) ao comentar que 

“devem ter iniciativa e autodisciplina para estudar e fazer as atividades propostas. Alunos sem 

essas aptidões provavelmente não se adaptarão bem às aulas on-line”. E completa: 

 

As pessoas apresentam comportamentos diferentes enquanto participam de 
discussões e conferências on-line. Algumas contribuem com frequência; outras leem 
todas as mensagens mas raramente contribuem. O nível de participação é uma 
junção de vários fatores(1) a assertividade ou timidez dos indivíduos; (2) seu 
interesse e envolvimento no assunto; (3) o conhecimento do software de rede que 
está sendo utilizado; (4)conveniência do acesso ao sistema; (5) suas habilidades de 
escrita e fala/ e (6) motivação/incentivo para participar. Dependendo de todos esses 
fatores, um indivíduo poderá ou não contribuir para a atividade on-line. 
(KEARSLEY,  2011, p. 67) 
 

Como alento fica a noção de necessidade de aperfeiçoamento no que diz respeito a 

elaboração de atividades mais desafiadoras, preparação prévia que incite o maior engajamento 

e ainda alguma satisfação ao perceber que mesmo com todos problemas podemos extrair 

muitas  contribuições interessantes como aquelas apresentadas nos exemplos anteriores. 

3.3 INTERPRETAÇÃO DAS ANÁLISES A PRIORI/A POSTERIORI 

 

Para as avaliações das análises a priori e a posteriori da sequência didática, utilizamos 

uma análise de livre interpretação sob influência da Análise de Conteúdo, mecanismos e 

técnicas que pudessem auxiliar na elucidação do que construíram os alunos nas suas redações. 

A de análise de conteúdo é tida como um “Conjunto de técnicas de análise de comunicações” 

(BARDIN, 1977, p.31), dotada de procedimentos de organização e interpretação de dados, 

sejam esses a partir de documentos nos mais variados formatos. 

 

Sob influência da técnica de análise de conteúdo avaliamos as respostas dos alunos à 

questão proposta nas análises a priori/a posteriori, “O que você conhece sobre o átomo?”, no 

intuito de se identificar a evolução cognitiva, formação e assimilação do conteúdo “Átomos, 

estrutura da matéria e modelos” e a validade do processo no sentido didático-pedagógico bem 

como identificar as possíveis falhas.  Numa primeira etapa, a preparação, as respostas dos 

alunos a questão proposta foram transcritas para um editor de textos e numeradas (29 

respostas na analise a priori e 22 respostas na analise a posteriori). Procedeu-se a “leitura 

flutuante” a exaustão, de forma a familiarização com o conteúdo e identificação de possíveis 

unidades de registro (URs). 
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Os dados foram tratados com base na técnica da análise temática ou categorial que, 
de acordo com Bardin (2010), baseia-se numa contagem de um ou vários temas ou 
itens de significação, ou seja, o desmembramento do texto em unidades com a 
finalidade de se descobrir os diferentes núcleos de sentido que constituem a 
comunicação, e posteriormente, realizar o seu reagrupamento em classes ou 
categorias. (DIÓRIO, 2012, p.32) 

Nas etapas seguintes, unitarização e categorização (MORAES, 1999), foram definidas 

e selecionadas as unidades de registro, a separação por temas e categorias sendo 19 URs, 7 

temas(Átomo como partícula indivisível, Misticismo e alquimia, Unidade estrutural da 

matéria, Matéria é tudo que tem massa, Modelos atômicos, Partículas subatômicas, Novos 

conceitos) e 3 categorias(1 - Origem histórica do termo átomo, 2 - Consolidação do 

atomismo, 3 - Divisibilidade do átomo).  

 

Quando uma pesquisa utilizando análise de conteúdo se dirige à questão ‘para dizer 
o quê?’ o estudo se direciona para as características da mensagem propriamente dita, 
seu valor informacional, as palavras, argumentos e ideias nela expressos. É o que 
constitui uma análise temática. (Moraes, 1999, p.4) 
 

Uma primeira análise quantitativa é elaborada a partir da descrição e ilustrada nas 

Tabelas 1 e 2 e “fundamenta-se na frequência de aparição de determinados elementos da 

mensagem, enquanto que a qualitativa recorre a indicadores não frequenciais de acordo com o 

desenvolvimento da hipótese”.(Leal, 2013, p.43) A síntese da formação de temas e categorias, 

apresentada nas tabelas 1 e 2, demonstra que a Categoria 1 – “Origem histórica do termo 

átomo”, foi representada por 32 URs (59,3%)  na análise a priori e 10 URs (14,5%) na análise 

a posteriori. A Categoria 2 – “Consolidação do atomismo”, teve 20 URs (37%) na análise a 

priori e 22 URs (31,9%) na análise a posteriori, e a Categoria 3 – “Divisibilidade do átomo”, 

apresentou 2 URs(3,7%) na análise a priori e 37 URs (53,6%) na análise a posteriori. Numa 

análise breve dos números aqui apresentados já é possível perceber que houve uma evolução 

na formação de conceitos comparando a análise inicial da análise final se levarmos em 

consideração a cronologia dos conteúdos apresentados. Essa ordem segue de alguma forma, a 

evolução histórica do conceito e que é reproduzida nas respostas dos alunos a questão 

proposta. Analisando a Tabela 2, percebemos que a frequência das respostas se inverte nas 

análises a priori e a posteriori denotando uma substituição dos conceitos iniciais (categoria 1) 

por teorias mais modernas (categoria 3) e um equilíbrio na frequência de respostas 

enquadradas na categoria intermediária (categoria 2) de forma a concluir que esses conceitos 

da “unidade estrutural da matéria” e “matéria é tudo que tem massa” se consolidou apesar das 

novas informações, que não precisam necessariamente substituir aquelas anteriores visto que 
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mesmo a ideia do “átomo como partícula indivisível” ainda hoje é válida para explicar 

determinados comportamentos e propriedades da matéria como sugere Chassot (1996) apud 

Marques e Caluzi (2003, p.2). 

 

Tabela 1.Frequência de URs por temas 

Temas 

Nº de 
URs(frequencia) 

% de URs 

Analise 
a priori 

Analise a 
posteriori 

Analise a 
priori 

Analise a 
posteriori 

Átomo como partícula indivisível 22 10 40,7 14,5 
Misticismo e alquimia 10 0 18,5 0,0 

Unidade estrutural da matéria 10 13 18,5 18,8 
Matéria é tudo que tem massa 10 9 18,5 13,0 

Modelos atômicos 2 15 3,7 21,7 
Partículas subatômicas 0 14 0,0 20,3 

Novos Conceitos 0 8 0,0 11,6 

Total 54 69 100 100 

 

Tabela 2 – Frequência de URs por categoria. 

Temas Categorias 

Nº de URs por 
categoria 

(Frequência) 

% de URs por 
categoria 

Analise a 
priori 

Analise a 
posteriori 

Analise a 
priori 

Analise a 
posteriori 

Átomo como partícula 
indivisível 

1- Origem 
histórica do 

termo átomo 
32 10 59,3 14,5 

Misticismo e alquimia 

Unidade estrutural da matéria 
2 - Consolidação 

do atomismo 
20 22 37,0 31,9 

Matéria é tudo que tem 
massa 

Modelos atômicos 

3 – Divisibilidade 
do átomo 

2 37 3,7 53,6 Partículas subatômicas 

Novos Conceitos 

Total 54 69 100 100 

 

(...)é uma interpretação pessoal por parte do pesquisador com relação à percepção 
que tem dos dados. Não é possível uma leitura neutra. Toda leitura se constitui numa 
interpretação. O contexto dentro do qual se analisam os dados deve ser explicitado 
em qualquer análise de conteúdo. Embora os dados estejam expressos diretamente 
no texto, o contexto precisa ser reconstruído pelo pesquisador. (Moraes, 1999, p.3) 
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Tomando como referência os estudos de Brown et al(2007) e Oliveira e 

Fernandes(2006), o primeiro de cunho mais científico acadêmico e o segundo mais didático 

pedagógico, elucidamos a formação das categorias onde procuramos enquadrar as unidades de 

registro previamente selecionadas. Assim destacamos e formulamos como descrições 

relevantes sobre o tema “estrutura atômica” as seguintes definições: 

Categoria 1 - Origem histórica do termo átomo. Historicamente as primeiras ideias 

sobre o átomo tal qual definimos genericamente hoje em dia, partem do pensamento 

filosófico, proposto por Leucipo e posteriormente Demócrito, por volta de 478-370 a.C., 

definido a partir do sentido etimológico da palavra ÁTOMO, derivada do Grego ATOMOS, 

“inteiro, não-cortado, não-dividido”, de “A”, negativo, mais TOMOS, “corte”, de TEMNEIN, 

“cortar”, para explicar do que seria constituída a natureza, a matéria. Além disso, remonta a 

essa época a ideia da matéria formada pelos quatro elementos (água, ar, terra e fogo) 

propagada por muitos místicos.  

Nesta categoria estão na maioria, ocorrências identificadas na análise a priori, aqui 

acreditamos que tais concepções se devem principalmente por se tratar do início da aplicação 

da sequência, onde se procurou expor o histórico da concepção do conceito do átomo, e de 

alguma forma, o caráter pitoresco dessa concepção causa uma impressão figurativa, “mágica” 

nos alunos, representada na transcrição de alguns depoimentos (resposta a questão proposta). 

Resposta nº 8: “Essa palavra é um sentido que é indivisível ou seja, uma coisa que 

não pode se dividir; por exemplo uma coisa ou um objeto pequeno que pode ser dividido em 

várias partes até chegar a um mísero pedaço e não ter mais como dividir, isso foi o que 

entendi”.  

Resposta nº 21: “Um átomo é uma coisa que não dá para ver em olho nu ele é uma 

coisa tão pequena então isto é um átomo. O átomo está na naturesa(sic) mesmo que nós não 

conseguirmos ver.”  

Resposta nº 10: “Antigamente as pessoas batizados de místicos acreditavam 

obviamente no misticismo, mas além disso acreditavam que tudo era feito com quatro 

elementos que eram: a água, o ar, o fogo e a terra, e que todas as coisas além disso eram 

feita da junção de elementos.” 

 

‘Quando um aluno diz que a matéria é formada por inúmeras partículas indivisíveis, 
esse mesmo aluno acaba tendo a mesma conclusão que Demócrito (460 – 370 a.C.) 
teve há séculos. Ainda hoje como sugere Chassot (1996), as ideias de Demócrito são 
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adequadas para algumas explicações sobre os átomos”. (MARQUES e CALUZI, , 
2003, p.2) 

 

Categoria 2 - Consolidação do atomismo. A partir do século XVII, agora partindo de 

experimentações, há a consolidação do atomismo, os experimentos de Boyle e Dalton, entre 

outros estudiosos, surgem como alicerce para uma realidade até então incontestável, da teoria 

atômica, no sentido da descontinuidade da matéria, da definição de elementos e destes como 

constituintes variáveis de toda matéria. Surge também um primeiro modelo, conhecido como 

“bola de bilhar”.  

Tomando como base a interpretação dos dados qualitativos, a frequência das aparições 

das URs nessa categoria, estão representadas igualmente na análise a priori (20 URs) e na 

análise a posteriori (22 URs). Entendemos essa ocorrência como um desenvolvimento natural 

dos conceitos, devido também a evolução do material exposto durante as atividades da 

sequência didática, pois enquanto a concepção “filosófica” do átomo foi sendo deixada para 

trás no processo, essa concepção, que em muitos sentidos prevalece até os dias de hoje, se 

manteve nas duas avaliações, como aparece nas transcrições abaixo: 

Resposta nº 16: “O átomo é tido como a unidade estrutural da matéria ou a menor 

porção estrutural da matéria então ele é muito pequeno que não podemos ver com os olhos 

nus(sic). A mas mesmo assim o átomo tem seu lugar no espaço.” 

Resposta nº 18: “Os átomos são a menor parte de uma matéria. Qualquer coisa que 

ocupa espaço e tem massa é uma matéria. Essa matéria pode ser qualquer coisa desde um 

grão de milho ou até mesmo um elefante, e a menor parte desses materiais são chamadas 

átomos”. 

Resposta nº 30: “Nós estamos cercado de átomos, eles estão em todo lugar, na comida 

que comemos, nos aparelhos eletrônicos que usamos. Sei que eles são as menores partes de 

uma matéria”. 

Essas respostas corroboram com pronunciamentos presentes na literaturam conforme 

citação de Marques e Caluzi(2003). 

 

“Quando o assunto é modelos atômicos o professor pode valer-se da História da 
Química. Vários estudos, (Mortimer, 1995); (Chassot, 1996), mostram que há um 
certo paralelismo entre as idéias dos alunos e as idéias dos primeiros pensadores 
atomistas”. (MARQUES e CALUZI, 2003, p.2) 
 

Categoria 3 – Divisibilidade do átomo. Paralelamente muitos outros estudos tomam 

corpo, novos modelos são propostos, e a partir de 1894, experimentos de Faraday, Curie, 
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Thomsom e Rutherford, entre outros, levam a conclusão sobre a divisibilidade do átomo, e 

definição das partículas subatômicas, também representadas por um modelo desenvolvido por 

esse último, muito conhecido como “planetário”, adaptado posteriormente por Bohr, 

principalmente (e resumidamente) no que diz respeito as órbitas dos elétrons. Modelo ainda 

muito utilizado didaticamente principalmente se levarmos em conta que “como químicos, 

podemos adotar uma visão muito simples do átomo porque apenas três partículas subatômicas 

influenciam o comportamento químico.” (BROWN et al, 2007, p. 36) 

Assim como percebido na Categoria 1, nessa categoria encontramos a maioria das 

ocorrências nas respostas da análise a posteriori, dessa forma nos permite inferir que houve 

uma evolução no sentido de aquisição e consolidação de novos conceitos, creditamos tal 

evolução justamente a oferta sequencial do conteúdo que seguindo uma lógica natural e 

histórica do tema trabalhado foi disposta na sequência didática. Apesar de percebermos 

claramente a dificuldade dos alunos no que diz respeito a redação e uso das normas cultas, 

podemos identificar essa evolução cognitiva nos depoimentos: 

Resposta nº 34: “Antes entendido como a menor parte da matéria, agora já sabemos 

que não, a ideia de indivisível ficou pra trás. Um átomo é constituído por prótons, nêutrons e 

elétrons. Com o tempo os modelos atômicos foram se evoluindo até se ter a noção de seus 

componentes. O modelo mais utilizado para representação do átomo é aquele que 

denominamos de, acho, sistema solar, onde temos um núcleo, que é composto por prótons e 

nêutrons, e em volta a eletrosfera, composta por elétrons, onde os elétrons ficam girando em 

volta do núcleo”. 

Resposta nº 42: “O átomo é indivisível, foram estudados vários tipos de modelos e um 

dos modelos mais usados é o modelo planetário. O átomo não é visível a olho nu a maioria 

das vezes nós temos que usar nossa imaginação. Um átomo é composto por elétrons, prótons 

e nêutrons. O átomo é importante para formar as moléculas, substâncias e etc”. 

Resposta nº 46: “Há alguns anos atrás o átomo já foi considerado uma partícula 

indivisível. Mas com o passar dos tempos e o avanço dos estudos, pode-se perceber que os 

prótons e os nêutrons (componentes do núcleo de um átomo) são micropartículas que podem 

ser divididas. O átomo está presente em tudo que existe. Compõe desde um pequeno cristal de 

sal até uma galáxia inteira! Compõe também as substâncias químicas. Os modelos atômicos 

que existem são importantes para o estudo dos átomos. O modelo mais aceitável até hoje é o 

modelo criado por Ruthrtford(sic). O modelo consiste que os elétrons ficam orbitando em 
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torno do núcleo. O estudo do átomo é importante para a “mistura” de substâncias, que 

formam as coisas que nós conhecemos. Como o ouro, cobre, sal, prata e chumbo”. 

Resposta nº 48: “O átomo é importante porque está integrado no assunto de 

substância química. Ele é uma molécula, se eu pego um átomo e misturo com outro eu tenho 

um elemento químico, uma molécula ou íons. Juntando vários tipos de matéria, eu tenho uma 

substância química. É importante estudar sobre esse tema para ter conhecimento dos 

elementos químicos, pois alguns são usados no dia a dia”.  

 

Os alunos iniciam os estudos sobre os modelos atômicos com conceitos que já têm 
consigo e que são diferentes dos científicos (Mortimer, 1995) e provenientes do que 
veem no seu cotidiano macroscópico (Brasil, 2002). Esse tema exigiu grande 
capacidade de abstração e não possibilita a realização de muitos experimentos, além 
disso, não é de fácil contextualização. A partir do estudo dos modelos atômicos o 
aluno pode compreender melhor o significado das representações para as 
transformações químicas. (Silva, Machado e Silveira, 2012, p.2) 

Ao fim da análise qualitativa, podemos concluir que, apesar de identificarmos algumas 

falhas no processo de aplicação da sequência didática, principalmente aquelas ligadas a 

mediação das atividades na rede social, pode se perceber que houve uma evolução cognitiva 

no sentido da formação de conceitos desejáveis no Ensino de Ciências, notadamente da 

Química. Sendo assim acreditamos ser válida a utilização das redes sociais, nesse caso 

específico o Facebook, o manuseio de suas ferramentas, como meio de comunicação e 

interação entre alunos e entre professores e alunos, através da aplicação de atividades variadas 

e mediadas, associadas a sequências didáticas, como forma de complementar as aulas 

presenciais em classe, da mesma forma que é válido o aprofundamento no tema, na busca por 

solucionar e resgatar as falhas detectadas no processo, principalmente aquelas relacionadas a 

forma distinta como os alunos lidam com o acesso às redes sociais no uso informal se 

comparados aquele uso que exige algum tipo de responsabilidade e comprometimento no 

sentido de auxiliar os processos de ensino e aprendizagem, aprimorar a prática docente e 

aproximar o universo acadêmico, enquanto produtor de conhecimento a partir da pesquisa, à 

prática diária. 



 
 

77 
 

4  PRODUTO 
 

 

Como requisito a formação nos cursos stricto senso, na modalidade Mestrado 

Profissional, elaboramos um “produto pedagógico”, material esse passível de divulgação e 

utilização por nossos pares. Como resultado da pesquisa aqui descrita, foi desenvolvido um 

texto de apoio, na forma de um manual intitulado “Sequência Didática e Redes Sociais – 

complementando o estudo, estrutura da matéria, anexado a este documento, descrevendo uma 

sequência didática aplicada durante o processo. Esse produto, num formato de manual, visa 

incentivar e nortear o desenvolvimento e aplicação de sequências didáticas como uma 

alternativa viável de variar estratégias em sala de aula, nesse caso em especial, agregando 

recursos das novas tecnologias de informação e comunicação (as TIC), as redes sociais, visto 

que um dos objetivos é justamente associar a teoria, a produção acadêmica à prática em sala 

de aula. 

Figura 26 – Capa do manual 
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5  CONCLUSÃO 

 

 

Ao finalizar o trabalho em questão, recordamos aqui que as intenções de empreender e 

testar novas metodologias e recursos para otimização do Ensino de Ciências se mostrou 

terreno fértil tanto para o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem como 

para a pesquisa acadêmica. A associação das TIC com a metodologia das sequências didáticas 

apareceu como uma possibilidade de oferta da variação dos estímulos com possibilidade de 

avaliação da eficácia da mesma de forma a retornar informações que nos permitiram concluir 

sua viabilidade, encontrando respaldo no descrito por Castells (1999, p. 565), quando este 

conclui que “como tendência histórica, as funções e os processos dominantes na era da 

informação estão cada vez mais organizados em torno de redes”, e coadunando com as 

constatações de Mattar (2013) que além de destacar as variadas possibilidades de utilização 

das ferramentas da Web 2.0, faz a associação desses recursos as vertentes pedagógicas, entre 

elas aquela que relacionamos a nossa pesquisa.   

Na pedagogia socioconstrutivista, a aprendizagem não é mais concebida como 
localizada apenas nas mentes dos indivíduos, mais também em contextos, 
relacionamentos e interações. Os professores, por sua vez, não se limitam a 
transmitir informações para serem consumidas pelos alunos, mas orientam os alunos 
no processo de integração e construção do conhecimento. É importante notar que as 
pedagogias socioconstrutivistas se desenvolveram paralelamente à evolução de 
tecnologias que permitiam comunicação bidirecional muitos-para-muitos, como e-
mail e bulletin boards e, mais tarde, a World Wide Web e as tecnologias móveis. 
(Mattar, 2013, p.32) 

As atividades desenvolvidas na sequência didática mostraram eficiência 

principalmente pela necessidade de planejamento prévio e delimitação de um tema importante 

dentro de um período pré-determinado, o que nem sempre é conseguido se tomarmos como 

base as propostas elencadas pelas unidades escolares, secretarias de educação e órgãos 

competentes, que de alguma forma limitam a autonomia do professor ao determinar o que 

deve ser estudado/ensinado, e como. 

Há um considerável corpo de evidências que mostram que a aprendizagem do aluno 
de conceitos científicos podem ser melhoradas como resultado de sequencias 
didáticas baseadas em pesquisa, e há muitos exemplos na literatura, onde os 
pesquisadores sugerem grandes mudanças para a prática de ensinar um tema da 
ciência com base na sua pesquisa (LEACH e SCOTT, 2002, p.1)  

 
Nas tarefas em que se utilizou a rede social Facebook como meio de interação, 

obtivemos resultados muito interessantes, apesar da expectativa de maior comprometimento e 



 
 

79 
 

engajamento por parte dos discentes, visto que esse é um ambiente muito familiar e muito 

utilizado pelos alunos do universo investigado, principalmente no que diz respeito ao domínio 

das TIC e de competências desejáveis na utilização destas como a facilidade para pesquisa 

dos temas trabalhados na internet, montagem e publicação de recursos de mídia como fotos e 

vídeos além da possibilidade de ampla comunicação, seja diretamente nas postagens ou 

mesmo através de mensagens privadas como aconteceu em muitos momentos. Aqui, 

lembramos que também se contempla o desenvolvimento de competências ligadas 

diretamente a utilização das TIC, como também pontua Silva e Chrispino (2009, p.2) ao citar 

que a “ universalização de conhecimentos básicos de informática e da Internet é fundamental 

para limitar o impacto negativo que pode ter sobre os setores mais carentes”. 

Em detrimento a interação inferior às expectativas, podemos perceber que 

praticamente todas as postagens veiculadas na rede social foram visualizadas pela maioria dos 

componentes do grupo, o que não refletiu plenamente nas “curtidas” e comentários relevantes, 

porém pode se notar uma evolução também nesse quesito. Julgamos aqui a necessidade de 

uma atuação mais aguda do docente no sentido de mediar e incitar a participação e 

engajamento dos alunos, tendo esse como um fator primordial para um maior sucesso em 

propostas similares. A necessidade de interação efetiva é percebida por Guimarães e Giordan 

(2011, p.2) que dizem que “a interação dinâmica entre a fala social e os significados sociais 

mais estáveis, hierarquicamente organizados em um sistema coerente, é fundamental para o 

desenvolvimento de funções superiores”. 

Apesar disso percebemos, a partir da interpretação das análises a priori e a posteriori, 

uma clara evolução cognitiva dos alunos na formação e consolidação de conceitos associados 

a estrutura da matéria e dos modelos atômicos, principalmente aqueles que relacionam esses 

conceitos a uma evolução cronológica inserida na história do desenvolvimento dessas ideias. 

Na esmagadora maioria dos estudos, a eficácia do ensino é avaliada comparando as 
respostas dos alunos em testes antes e depois do ensino. O uso de itens de teste 
especialmente concebidos permite aos pesquisadores avaliar a eficácia do ensino no 
cumprimento das metas de aprendizagem definidas especificamente. (LEACH e 
SCOTT, 2002, p.2) 

Ainda nesse sentido puderam relacionar um conhecimento que necessita de grande 

abstração, por se tratar de um universo microscópico, quase “invisível”, ao comportamento 

macroscópico da matéria ao associarem as informações trabalhadas na sequência didática a 

substâncias, objetos, utensílios e serviços utilizados corriqueiramente no nosso cotidiano. 

Lembramos ainda que durante o período de aplicação do projeto, pode-se trabalhar 
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competências desejáveis que dizem respeito ao hábito de estudo, responsabilidade e 

autonomia. 

Concluímos, portanto, a viabilidade e a eficácia da proposta de se utilizar os recursos 

das redes sociais como meio de complementar o processo de ensino e aprendizagem das salas 

de aula através de atividades extraclasse, pudemos também avaliar a nossa prática docente e 

ainda contribuir para o universo acadêmico ao trazer à voga uma nova proposta de utilização 

de recursos que são cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E a partir do exposto, surgem 

como principais possibilidades de investigações futuras, a averiguação da utilização da 

metodologia desenvolvida com outros assuntos e a busca por meios de se aperfeiçoar a 

participação, engajamento e comprometimento dos discentes em propostas afins. 
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