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* modalidade de animação, e que utiliza modelos reais em diversos materiais, sendo estes fotografados movimento por movimento, e depois 
convertidas em vídeo.

Introdução

O presente trabalho investiga o processo de 
elaboração e disponibilização de vídeos didáticos, 
vídeos estes, voltados para a história da química, em 
especial no tema do ensino de gases em séries do 
ensino médio. Pontes (2007) [1] aponta para a grande 
dificuldade dos alunos do ensino médio na 
compreensão de alguns conceitos de físico-química, 
principalmente no que diz respeito à compreensão da 
construção histórica dos conceitos de gases. Outros 
investigadores da área de ensino de ciências (Chassot, 
2008; Carvalho, 2004) [2,3] salientam a importância do 
uso da história da ciência como facilitadora na 
aprendizagem de conceitos científicos.

Porém, não é de hoje que esta idéia é defendida. 
Comte, fundador do positivismo lógico, afirmava que a 
ciência podia ser apresentada mediante dois caminhos, 
o histórico e o dogmático. A combinação dos dois 
seria, pois, inevitável, se desejássemos ter sucesso em 
seu ensino, Carvalho [3]. Para Gagliard (1988) [4] e 
Saltiel e Viennot (1985) [5], essa abordagem promove 
o esclarecimento dos conceitos, e redimensiona os 
erros e as dificuldades dos estudantes. Carvalho [3] fala 
ainda, que a abordagem histórica traz a tona questões 
que, mesmo aparentemente banais, são capazes de 
evidenciar as lacunas que impedem o avanço do 
processo de conhecer. Quando os estudantes discutem a 
origem dos conceitos científicos (sua transformação ao 
longo do tempo) reconhecem mais facilmente tais 
conceitos como objetos passíveis de construção. Cria-
se, assim, um comprometimento entre o sujeito e o 
objeto a ser conhecido, Carvalho [3]. 

Neste contexto, consideramos que o uso de vídeos 
em sala de aula pode ajudar a compreensão de alguns 
fatos históricos ocorridos na ciência. Rezende (2008)
[6] diz que: “o uso de vídeos em sala de aula enriquece 
o ambiente na medida em que pode trazer imagens e 
sons que não podem estar presentes nem no tempo nem 
no espaço da classe, com o potencial para trazer uma 
dimensão estética e sensível ao processo de 
comunicação que se efetiva na sala de aula”.

Este trabalho, portanto, tem como foco principal, a 
elaboração e disponibilização de vídeos didáticos, 
construídos a partir de uma discussão histórica dos 
conceitos envolvidos. Neste trabalho, foi elaborado um 
vídeo que problematiza episódios da história da 
química, em especial o estudo de gases. Nele são 
tratadas questões envolvidas no Estudo dos Gases, em 
especial, da Lei de Boyle, utilizando-se da construção 
histórica do experimento realizado por Robert Boyle 
como tema central do vídeo.

Material e métodos

Visando a produção do vídeo, este trabalho foi dividido 
nas seguintes etapas descritas abaixo:

- Revisão bibliográfica (levantamento de vídeos sobre 
história da química, usados na sala de aula e de 
discussões sobre história da química);
- Catalogação dos principais trabalhos na literatura que 

usam vídeos na sala de aula e história da química, e 
suas respectivas contribuições.
- Discussões periódicas a cerca dos temas dos vídeos 
para aprofundar os temas abordados no vídeo, assim 
como a elaboração do roteiro do vídeo.
- Produção do vídeo: 

O vídeo foi produzido em três partes:
 A primeira constou de uma animação utilizando 

o efeito Stop Motion* e a conversão para 
vídeo foi feita utilizando-se do programa 
Monkey Jam®. Utilizamos neste trabalho, a 
massa de modelar como material para 
construção dos modelos.

 Na segunda parte foi realizada uma encenação 
do surgimento do problema na sala de aula, 
onde o aluno questiona o professor como 
surgiu a Lei de Boyle e este fala como se 
realizou o experimento para a fundamentação 
desta lei.

 Na terceira parte foi realizado um experimento 
no laboratório para demonstrar na pratica 



como a Lei de Boyle, já demonstrada na parte 
teórica, é aplicada.

Depois de ter estas três partes filmadas foi então 
feita a edição, no Núcleo SEMENTE do departamento 
de química da UFRPE.

Resultados

O vídeo é apresentado em três ambientes distintos, 
que exemplificam como pode surgir a duvida dos 
alunos sobre a construção epistemológica de 
determinado conceito e como o professor pode ajudá-lo 
a esclarecer estas dúvidas de uma maneira interessante 
e construtiva. O vídeo começa na sala de aula, numa 
aula de físico-química sobre a Lei de Boyle. Em um 
momento da aula o professor é questionado por um 
aluno sobre como foi elaborada da Lei de Boyle, e este
lhe explica o passo a passo do experimento realizado 
por Robert Boyle que o levou à conclusão e 
fundamentação da Lei. O segundo ambiente do vídeo 
mostra uma animação em Stop Motion, feita com 
massa de modelar, simulando a imaginação do aluno
sobre como ocorreu à experiência de Boyle, no 
momento em que o professor vai explicando (figura 1).
Ainda na sala de aula o professor é questionado sobre a 
aplicação prática desta Lei, o que leva ao terceiro 
ambiente do vídeo, no laboratório, onde o professor 
realiza uma aula prática mostrando, de forma simples e 
acessível ao aluno, como a Lei é aplicada (figura 2).

Discussão

A contribuição da ferramenta audiovisual é de chamar a 
atenção do aluno para o processo de construção das 
ciências, contribuindo para a formação de imagens que 
levem em conta o caráter natural e humano da ciência, 
desmistificando a imagem de ciência pura e acabada.
Mas vale salientar que o recurso audiovisual por si só 
não é suficiente para o aprendizado, o que implica o 
desenvolvimento de estratégias e metodologias que 
aproximem as relações do aluno consigo próprio e com 
o mundo, o que exige do professor certa capacidade 
didática de utilização dos recursos e tecnologias da 
comunicação.

Agradecimentos

Núcleo SEMENTE/Departamento de 
Química/UFRPE. Programa de Pós-Graduação em 
Ensino de Ciências/UFRPE.

Referências
[1] PONTES, P.M. Razões Para Incluir Aulas de História da 

Química no Ensino Médio. In: Construirnotícias, N° 38, ano 
07, janeiro/fevereiro, Ed. Multimarcas pgs. 31 a 33. 

[2] CHASSOT, A. Sete Escritos Sobre Educação e Ciência, São 
Paulo, Ed. Cortez, 2008.

[3] CARALHO, A. M. P.(org.), Ensino de Ciências: Unindo a 
Pesquisa e a Prática, São Paulo, Ed. Pioneira Thomson 
Learning, 2004.

[4] GAGLIARD, R. ¿ Cómo utilizar la historia de las ciencias?
Enseñanza de las Ciencias, v. 4 n. 2, p. 111- 121, 1986.

[5] SALATIEL, E. e VIENNOT, L. ¿Qué aprendemos de las 
semejanzas entre las ideas históricas y el razonamiento 
espontaneo de los estudiantes? Enseñanza de las Ciencias, p. 
137-144, 1985.

[6] REZENDE, L. A. Historia das ciências no ensino de ciências: 
contribuição dos recursos audiovisuais. Ciência em Tela, v. 1 
n.2 p. 1-7,2008.



Figura 1: animação em Stop Motion simulando o experimento de Robert Boyle, no momento em que ele vai derramando mercúrio 
num tubo de vidro em forma de J com a extremidade menor fechada.

Figura 2: Demonstração do experimento realizado no laboratório.


