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1. Introdução e Justificativa 
 

Na sociedade globalizada, onde as tecnologias de informação e comunicação 

(TIC) estão constantemente em avanço, há uma exigência que as escolas busquem 

novos modelos de ensino que incluam seus alunos nessa realidade tecnológica, de 

modo que estes consigam ser críticos das informações que recebem e consigam 

utilizar esses meios no processo de aprendizagem.  

No entanto, o uso das tecnologias voltadas para o ensino/aprendizagem ainda 

é escasso. Essa carência pode estar ligada a diversos fatores, o qual entre eles pode 

ser a existência de um certo preconceito quanto à utilização da internet para estudo. 

(Coutinho, 2006). 

Como tentativa de romper alguns preconceitos e encontrar possibilidades de 

uso das tecnologias à favor do trabalho do professor, o presente trabalho irá 

apresentar algumas metodologias de ensino de Química com uso das tecnologias 

atuais. 

 

2. Objetivos 

Esse trabalho tem como objetivo fazer um levantamento de estratégias 

auxiliadoras de ensino de Química com uso das TIC. 

 
3. Método  
 

Foi realizado um levantamento bibliográfico sobre a temática e práticas de 

ensino desenvolvidas com uso das TIC. Os trabalhos utilizados foram os de Esteves 

e Alves (2016), Gregório et al. (2018), Moreira e Simões (2017), Oliveira, Pacheco e 
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Wollmann (2016) e Vieira, Vargas e Tolio (2019). 

4. Resultados e discussões 

As metodologias encontradas nos trabalhos investigados são as seguintes: 

• Jogos didáticos: Dos trabalhos utilizados nessa pesquisa, 2 utilizaram os 

jogos como metodologias de ensino, o de Esteves e Alves (2016) e Oliveira, Pacheco 

e Wollmann (2016). Onde o primeiro utilizou o PowerPoint e o segundo um jogo 

online. Esse tipo de metodologia se torna pertinente, pois o professor pode revisar os 

conteúdos de Química, promover a interação professor-aluno e quebrar a barreira do 

ensino tradicional (Esteves e Alves, 2016). 

• WebQuest: A WebQuest é um tipo de estudo guiado. De acordo com 

Gregório et al. (2018), que utilizou esse método, trata-se de uma investigação 

orientada pela internet a partir de um conteúdo aplicado.  

• Tabela periódica dinâmica: A tabela periódica dinâmica foi utilizada no 

trabalho de Vieira, Vargas e Tolio (2019). Mais uma vez foi utilizado o PowerPoint 

como ferramenta para construção do material. O uso dessas tabelas periódicas em 

sala de aula, de acordo com os autores, proporciona a interação dos alunos com a 

aula e desperta o interesse deles pela disciplina, em especifico o conteúdo de Tabela 

Periódica.  

• WhatsApp: Moreira e Simões (2017) utilizaram esse aplicativo no ensino 

de Química, a partir de um grupo. A pesquisa nos levou a entender que não adianta 

o professor utilizar ferramentas revolucionárias, se ele não mantiver uma relação de 

conversação mutua entre professor-aluno, saindo do ensino vertical que é utilizado 

no tradicionalismo. 

 
5. Considerações finais 

 

De acordo com o que foi exposto, é possível concluir que existem 

possibilidades de ensino com uso das TIC. No entanto, muitas discussões ainda 

precisam ser feitas para se conseguir compreender e inovar nas práticas docentes 

com uso das tecnologias, uma vez que trata-se de estratégias de ensino atuais, elas 
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irão se renovando e se moldando com a sociedade.  
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