
 

II Congresso Online Nacional de Química - CONDEQUI 
Brasil – 27 a 30 de abril de 2020 

ÁREA DE PESQUISA 

Ensino de Química II CONGRESSO ONLINE NACIONAL DE QUÍMICA 

 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO ENSINO 
DE QUÍMICA: ESTUDO DE CASO A PARTIR DA INSERÇÃO DE UMA 

FLEXQUEST OFF-LINE SOBRE ÁCIDOS E BASES 

 Alexsandro Duarte, BATISTA*¹ (FM); João Pessoa, PIRES NETO*² (PQ). alexduarte16cn@gmail.com. 

¹UEPB, Departamento de Química, Campina Grande – PB; ²UFOB, Departamento de Química, Barreiras – BA. 

Palavras-Chave: Flexibilidade Cognitiva, FlexQuest off-line, Ácidos e Bases.  

Introdução 
 

A partir dos impactos provenientes da evolução tecnológica, percebe-se a implantação de novas formas de ensino, 
apoiadas em um conjunto diversificado de recursos que propicia a utilização das tecnologias no processo ensino-
aprendizagem. Com isso, o PCNEM (BRASIL, 1999) propõe um ensino que promova: competências, habilidades e 
valores capazes de se constituírem em instrumentos reais de percepção, satisfação, cultura, interpretação, 
julgamento, atuação e aprendizado permanentes. 
Nesse contexto, com o advento da revolução tecnológica e a proliferação das redes interativas no campo da 
educação, há uma tendência em inserir o ensino de química em um novo paradigma, ou seja, no instante em que as 
tecnologias propiciam um auxílio à compreensão de conceitos, uma dinamização da prática pedagógica para o 
professor de química. 

Para tanto, este trabalho tem como objetivo investigar o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação no 

ensino de química a partir de uma estratégia didático-pedagógica FlexQuest off-line sobre ácidos e bases, subsidiada 

pelos seguintes objetivos específicos: elaborar a ferramenta FlexQuest off-line, utilizando-se do conteúdo de Ácidos e 

Bases, a partir da aquisição do nível avançado do conhecimento no âmbito do ensino de química; analisar a 

aplicação da estratégia FlexQuest off-line com estudantes do 2° ano do ensino médio de uma escola da rede pública 

estadual na cidade de Campina Grande – PB e avaliar os diferentes posicionamentos dos estudantes quanto à 

utilização da estratégia do FlexQuest off-line nas aulas de química. 
 . 

Metodologia 
 
Inicialmente, a presente pesquisa buscou fazer um levantamento com os professores da disciplina de Química da 
rede estadual, utilizando como instrumento de análise o questionário semiestruturado, com o objetivo de traça o perfil 
do professor (a) para participar da pesquisa. Logo em seguida, após a seleção da professora, foi aplicado a estratégia 
didático-pedagógica FlexQuest off-line, com uma turma do 2° ano do ensino médio no turno da manhã. A FlexQuest 
incorpora, na WebQuest, a Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC), sendo uma teoria de ensino e aprendizagem e 
representação do conhecimento, a estratégia tem a finalidade a aquisição de níveis avançados do conhecimento. 
 

Resultados e Discussão 
 

Os resultados apontam que a ferramenta, possibilitou aos estudantes novas habilidades de busca e tratamento de 
informação. Nesse sentido, esse recurso mostrou-se eficaz para despertar e estimular a buscar de informações em 
diversas formas, desenvolvendo a flexibilidade cognitiva. Então, certificou-se que a FlexQuest off-line é uma boa 
ferramenta para aquisição do conhecimento em níveis avançados, pois desenvolve nos estudantes, as habilidades de 
aplicação do conhecimento assimilado em diversos contextos. Sendo assim, inferirmos que a inserção da estratégia 
FlexQuest off-line no ensino de Química, contribuiu no processo de ensino-aprendizado de ácidos e bases. Pois, esta 
ferramenta possibilitou aos estudantes a compreensão da temática de diversos ângulos, possibilitando uma visão 
holística-interativa dos mesmos. 
 

Considerações Finais 
 
Portanto, torna-se necessário continuar investigando os potenciais que a esta estratégia didático-pedagógica 
FlexQuest off-line proporcionam e quais os caminhos para utilizá-las de forma inovadora na educação, e 
especificamente no ensino de química, possibilitando novos olhares frentes a complexidade instaurada neste 
contexto. 
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