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Introdução

A educação brasileira vem dando grandes
passos quando o assunto é a tecnologia como uma 
ferramenta de apoio a educação. 

Dentre as diversas ferramentas que auxiliam 
os educandos no processo de aprendizagem tem-se o 
computador como um grande aliado. O computador, 
representando as diversas ferramentas da informática
e os softwares educativos usados na educação, torna-se 
cada vez mais um amplificador de potencialidades na 
capacitação e aperfeiçoamento de alunos, professores e 
das próprias instituições de ensino [1].

Os laboratórios de informática já estão 
presentes na maioria das escolas públicas e servem 
para apoiar os alunos oferecendo um ambiente 
favorável para a realização de trabalhos e pesquisas 
acadêmicas

Dados do MEC mostram que, desde o início de 
2007, o ProInfo expandiu o atendimento de 1,8 mil 
para 5,3 mil municípios, ampliando de cerca de 6,5 mil 
para 13 mil escolas equipadas com laboratórios de 
informática [2].

Ao traçar um panorama do uso de 
computadores e acesso a internet no Brasil, uma 
pesquisa mostrou que é necessário investir na 
informatização das escolas públicas, uma vez que a 
maioria dos alunos não dispõe deste recurso. [1]

Segundo (Santos ET AL), o software educacional 
deve contribuir para que o aluno alcance o objetivo 
educacional e para isso deve ser amigável e de fácil 
utilização, possuindo aspectos motivacionais e 
respeitando individualidades [3].

São muitos os softwares disponibilizados para o 
ensino da química, porém não são em todas as escolas 
que os softwares são utilizados.

Nas  escolas da rede estadual e municipal são 
utilizados softwares educacionais que o sistema 
operacional Linux educacional dispõe.

Os softwares educacionais não se limitam apenas ao 
sistema operacional Linux, em pesquisas na internet  é 
possível localizar vários softwares de apoio ao ensino 
da química.

Em uma pesquisa o Journal of Chemical 
Education- JCE entre 1977 e 1974 foram listados 488 
programas classificados em doze categorias propostas, 
também foi feita a mesma pesquisa na química nova 

que encontrou 51 programas de auxilio ao ensino da 
química [4].

A respeito dos sites, eles começaram em 1995 com o 
JCE, mais tarde em 1998 com a Química Nova, onde 
se destacaram vários autores que se dedicaram ao 
estudo potencial das tecnologias interativas no 
processo de aprendizagem da química. Os autores que 
mais se destacaram neste ponto foram: Vieira (1997), 
Ferreira(1998), Eicher(1999) e Giordan (1999), sendo 
que os dois últimos tendo várias publicações na revista 
Química Nova na Escola, que se dedica a divulgação 
de  pesquisas sobre educação química, dando ênfase ao 
ensino médio [4].

Segundo Texeira e Brandão (2003), a 
utilização do computador em Educação só faz sentido 
na medida em que os professores o conceberem como 
uma ferramenta de auxílio as suas atividades didático 
pedagógicas, como instrumento de planejamento e 
realização de projetos  interdisciplinares, como 
elemento que motiva e ao mesmo tempo desafia o 
surgimento de novas práticas pedagógicas, tornando o 
processo ensino-aprendizagem uma atividade 
inovadora, dinâmica, participativa e interativa [5].

Material e Métodos

Para o presente trabalho foram realizadas pesquisas 
nas escolas da rede pública e particular do municipio 
de Triunfo no estado de Pernambuco e na internet , 
com o intuito de verificar se os softwares educacio 
eram utilizados como ferramenta de apoio ao ensino da 
química.

Resultados e Discussão

A partir dos resultados das pesquisas realizadas nas 
escolas e na internet, foram encontrados diversos 
softwares de apoio ao ensino da química.

A análise feita foi sobre os softwares que 
auxiliassem a prática do ensino da química no ensino 
médio, como mostra a Tabela 1

Nas escolas da Rede pública, foi encontrado o 
software foi o Kalzium, que é um programa 
educacional do sistema operacional Linux, que abrange 



o assunto tabela periódica. Esse programa educacional 
tem como funcionalidade mostrar a visão geral de cada 
elemento, fotos, modelo atômico, dados químicos 
como, configuração eletrônica, densidade, raio de 
covalência, raio iônico, raio de van de Waals, raio 
atômico, ainda se tem a massa do elemento e uma 
tabela de isótopos. Pode se encontrar também 
informações de energias, como ponto de fusão, ponto 
de ebulição, afinidade eletrônica e a primeira energia 
de ionização. Na parte de variadas, o programa trás um 
breve histórico do elemento como, quando o elemento 
foi descoberto, por quem foi descoberto, a abundância, 
massa média e a origem do nome. No tópico Espectro o 
usuário do programa pode ver o valor mínimo e 
máximo e exportar o espectro como imagem para o seu 
computador. O kalzium ainda dispõe de recursos para 
criação de gráficos, estado físicos de cada elemento e 
um glossário.

As escolas da rede pública que tem esse software 
em seus laboratórios de informática, não o utilizam 
como auxilio no ensino da química por não dispor de 
professores capacitados na área de química e também 
na área da informática.

Nas escolas da rede particular onde foi feita a 
pesquisa, os alunos utilizam o CD ROM que é 
fornecido pelo sistema de educação utilizado na 
mesma, como a ferramenta de apoio, o CD ROM 
possui o conteúdo que vem no livro didático, mas 
contendo mais exercícios e jogos para o aluno fixar 
mais a matéria.

Foram diversos os softwares encontrados na 
pesquisa feita na internet.  Como o presente artigo fala 
de programas educacionais de auxilio ao ensino de 
química no ensino médio foram encontrados os 
softwares, Quip Tabela 4.01, Avogadro 0.9.6 

O QuipTabela é uma Tabela Periódica interativa, 
que conta com 30 informações sobre cada um dos 
elementos químicos. O programa não é somente um 
banco de dados com informações químicas, mas sim, 
um software educacional que tem por objetivo: auxiliar 
na construção do conhecimento referente ao assunto 
Tabela Periódica e Periodicidade Química.

No QuipTabela é possível encontrar seções que 
podem ser trabalhadas por um grande número de 
pessoas, não havendo a necessidade delas estarem 
estudando ou lecionando o conteúdo do aplicativo. Os 
textos do aplicativo são de fácil entendimento e as 
informações são tratadas de forma qualitativa. 
A versão 4.01 é a mais recente do software 
QuipTabela.[6]

No Avogadro 0.9.6 permite a qualquer um editar 
moléculas e montar as suas ligações. O seu diferencial 
é que ele não trata apenas de moléculas reais, mas 
permite que o usuário dê asas a sua imaginação 
atômica. De maneira intuitiva, o software permite a 

você criar moléculas utilizando o seu mouse. Basta 
clicar em alguma posição e arrastar para uma segunda 
para se obter uma ligação e duas moléculas. O usuário 
pode alterar o átomo a ser utilizado e a qualidade da 
ligação entre eles. Também é permitido efetuar 
diversas alterações como nome, anotações, ângulos e 
outros. [6]

Outros softwares encontrados na pesquisa 
abrangiam outros temas, porém tinham a linguagem em 
inglês, o que dificulta o aluno a executar o software.

Conclusão

Com base nos resultados apresentados, pode-
se concluir que existem diversos softwares que ajudam 
no processo ensino-aprendizagem da química, porém 
este recurso não é utilizado nas escolas em que a 
pesquisa foi feita devido a falta de professores 
capacitados na área e informática o que dificulta a 
utilização desses programas educacionais.

Como na maioria das escolas pesquisadas o 
sistema operacional encontrado foi o Linux 
Educacional, vários aluno e professores sentem 
dificuldades em manuseá-lo, pois as maiorias das 
pessoas utilizam o sistema operacional Microsoft 
Windows ®.

Muitos professores resistem ao aderir novas 
tecnologias e continuam  ministrando aulas da forma 
tradicional.
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Tabela 1. Softwares Educacionais, descrição e utilização

Escola Software Educacional Descrição Utilização
Escola 1 Kalzium Tabela Periódica, gráficos, 

estados físicos, ponto de 
ebulição, ponto de fusão, 
espectros, históricos dos 
elementos, glossário, 
figuras.

Não

Escola 2 Kalzium Tabela Periódica, gráficos, 
estados físicos, ponto de 
ebulição, ponto de fusão, 
espectros, históricos dos 
elementos, glossário, 
figuras.

Não 

Escola 3 CD ROM Conteúdos didáticos, 
exercícios e jogos 
educativos.

Sim


