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ABSTRACT 
Web 2.0 can achieve greater interactivity, contributing to make 
this virtual environment for teaching and learning more dynamic 
and appealing. This paper shows the use of some Web 2.0 features 
and how these are being included in science teaching. We present 
a pedagogical experiment in which a group of students worked 
with some Web 2.0 tools for a discipline of chemistry, involving 
the theme: Chemical bonds. The results showed that students 
highlighted the educational potential of Web 2.0 tools, as well as 
the importance of incorporating the TFC and the TCP in Web 2.0 
environments.   
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RESUMO 
A Web 2.0 pode propiciar uma maior interatividade, contribuindo 
com isto para tornar os ambientes virtuais de ensino e 
aprendizagem mais dinâmicos e atraentes. Este trabalho tem como 
propósito mostrar a utilização de alguns recursos da Web 2.0 e 
como estes, estão sendo inseridos no ensino das ciências. 
Apresentamos uma experiência pedagógica em que um grupo de 
alunos trabalhou com algumas ferramentas da Web 2.0 durante 
uma disciplina de Química, envolvendo a temática: ligações 
Químicas. Os resultados mostraram que os alunos ressaltaram o 
potencial educativo das ferramentas Web 2.0, bem como a 
importância da incorporação da TFC e da TCP em ambientes Web 
2.0.   
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1. INTRODUCTION 
O conceito de Tecnologia da Informação e da Comunicação (TIC) 
é utilizado para expressar a convergência entre a informática e as 
telecomunicações. As TIC’s agrupam ferramentas informáticas e 
telecomunicativas como: televisão, vídeo, rádio, Internet, etc. 
Todas estas tecnologias têm em comum a utilização de meios 
telecomunicativos que facilitam a difusão da informação. Em 
todas as áreas de atuação humana é possível encontrar aplicações 
em TIC. 

 

Percebe-se que a cada dia mais as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC) são incorporadas como recursos didáticos ao 
processo pedagógico. Infelizmente esta utilização não está sendo 
acompanhada de um processo amplo de discussão dos aspectos 
teóricos e práticos envolvidos [1]. Além da falta de discussão 
teórica na utilização das TIC’s, pesquisas e processos cuidadosos 
de elaboração de materiais educacionais que utilizem estas 
tecnologias ainda estão longe de ser satisfatórios. Cabe ressaltar, 
que a utilização das TIC’s, dentre elas a Internet em especial, vêm 
se apresentando como ferramenta bastante acionada na construção 
do conhecimento. Neste sentido, é fundamental a adequação da 
escola, dos professores e dos alunos ao bom uso da internet. As 
TIC’s exigem uma formação permanente do cidadão para 
desenvolver tanto pessoal como profissionalmente ao longo de 
toda sua vida [2]. Neste contexto, inserimos a Teoria da 
Flexibilidade Cognitiva (TFC) de Rand Spiro e a Teoria dos 
Construtos Pessoais (TCP) de George Kelly na elaboração dos 
materiais Web 2.0. A primeira permite uma aprendizagem flexível 
estimulando o desenvolvimento da capacidade cognitiva, além de 
poder analisar como os usuários compreendem o universo a partir 
de uma visão complexa. A segunda compreende um evento, 
utilizando um sistema de construtos, que nos permite prever e 
descrever os acontecimentos a partir de uma estrutura complexa 
de conceitos, além de analisar as escolhas livres, e como seu 
comportamento decorre a partir dessas escolhas. Uma possível 
articulação da TCP e da TFC propicia a construção de materiais 
Web 2.0 a partir de uma escolha livre, e como essa escolha livre 
interfere na aprendizagem flexível. Este trabalho teve como 
propósito analisar a utilização de alguns recursos da Web 2.0 e 
como estes, estão sendo inseridos no ensino das ciências, a partir 
da incorporação da TFC e da TCP em ambientes Web 2.0. O 
campo de estudo da presente proposta se insere na área voltada 
para a utilização das tecnologias da informação e da comunicação 
no ensino de ciências, em especial o ensino de química, 
contribuindo para a formação de cidadãos capazes de se expressar 
utilizando a linguagem da Web 2.0, e de refletir sobre suas 
produções e de outros, procurando ainda perceber, as 
possibilidades e os limites no uso da linguagem da internet. 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
Com a incorporação das TIC’s a prática educativa, muito se tem 
discutido sobre as competências tecnológicas que os docentes 
deviam adquirir no processo de sua formação [3].  A Web 2.0 
(termo que faz um trocadilho com o tipo de notação em 
informática que indica a versão de um software) é a segunda 
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geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as 
formas de publicação, compartilhamento e organização de 
informações, além de ampliar os espaços para a interação entre os 
participantes do processo [4]. A Web 2.0 refere-se não apenas a 
uma combinação de técnicas informáticas, mas também a um 
determinado período tecnológico, a um conjunto de novas 
estratégias mercadológicas e a processos de comunicação 
mediados pelo computador. A Web 2.0 tem repercussões sociais 
importantes, que potencializam processos de trabalho coletivo, de 
troca afetiva, de produção e veiculação de informações, na 
(re)construção do conhecimento apoiada pelos recursos 
tecnológicos [5]. Um dos princípios fundamentais que abarca a 
Web 2.0 é trabalhar a própria Web como uma plataforma, isto é, 
viabilizando funções on-line que antes só poderiam ser 
conduzidas por programas instalados em um computador. Além 
de novas ou potencializadas formas de publicação e circulação de 
informações, a Web 2.0 potencializa a livre criação e organização 
distribuída de informações compartilhadas através de associações 
mentais. Considerando tais premissas, defende-se que o estudo da 
Web 2.0 deve levar em conta não apenas os aspectos tecnológico 
e de conteúdo, mas também as interações sociais quanto a sua 
forma: o aspecto relacional [6, 7, 8, 9].  

Com a introdução da Web 2.0 as pessoas passaram a produzir os 
seus próprios documentos e a publicá-los automaticamente na 
rede, sem a necessidade de grandes conhecimentos de 
programação e de ambientes sofisticados de informática. Os 
softwares da Web 2.0 geralmente criam comunidades de pessoas 
interessadas em um determinado assunto, a atualização da 
informação é feita colaborativamente e torna-se mais confiável 
com o número de pessoas que acessam e atualizam [10]. 
Recentemente temos presenciado uma ampla expansão do 
conceito da web 2.0, cuja principal característica poderia ser a 
substituição do conceito de uma web de leitura, para uma de 
leitura-escrita [3]. O estudo da Web 2.0 deve levar em conta não 
apenas os aspectos tecnológicos e de conteúdo, mas também as 
interações sociais envolvidas no aspecto relacional. Diariamente 
centenas de novas páginas são construídas com os ideais que 
definem a Web 2.0 [11]. A tabela 1 descreve algumas diferenças 
entre a Web 1.0 e a Web 2.0 [12]. 

WEB 1.0 WEB 2.0 

- Utilizador é consumidor da 
informação; 

- Dificuldades inerentes a 
programação e a aquisição de 
software específico para 
criação de páginas na web; 

- Para ter um espaço na rede na 
maioria dos servidores é 
preciso pagar; 

- Menor número de ferramentas 
e possibilidades. 

- Utilizador é consumidor e 
produtor da informação; 

- Facilidades de criação e 
edição de páginas online; 

- O utilizador tem vários 
servidores para disponibilizar 
suas páginas de forma gratuita; 

- Número de ferramentas e 
possibilidades ilimitadas. 

Tabela 1. Diferenças entre a Web 1.0 e a Web 2.0 

Devemos entender que a Web 2.0 não é definida como sites de 
jogos ou ferramentas da Internet, nem tampouco um website 
específico de pesquisas na Internet. A Web 2.0 não é uma nova 
web com novas linguagens ou tecnologias, alguns dos recursos 
mais notáveis da Web 2.0, como blogs ou wikis, vêm do nineties. 
Mas algumas tecnologias são a chave do desenvolvimento de sites 

da Web 2.0, como o Ajax ou Mash-ups. Quando a mudança da 
Teia Mundial (www) foi notada, algumas diferenças entre os 
novos sites e os antigos são percebidas, promovendo criatividade 
e compartilhamento de informação. Encontramos tecnologias 
específicas como wikis e blogs, com novos caminhos para criação 
de webpáginas como mash-ups, e uso massivo de descritores ou 
tags (marcadores) que tem sido definido como folksonomies. 
Taxonomia vem do grego “taxis” e “nomos”: Taxis significa 
classificação, nomos (ou nomia), ordenar, negociar; por sua vez, 
“folc” provém do alemão “pueblo” (Volks). Logo 
etimologicamente, folksonomies (ou folcsonomía – folc + taxo + 
nomía) significa “classificação gerenciada por um povo” [3]. 

Cobo e Pardo [13] propõem ordenar a Web 2.0 em quatro linhas 
fundamentais: Social Networking (Redes sociais) que descreve 
todas as ferramentas desenhadas para a criação de espaços que 
promovam ou facilitem a construção de comunidades de 
intercâmbios sociais; Conteúdos que fazem referencia as 
ferramentas que favorecem a leitura e a escrita online, assim como 
sua distribuição e intercâmbio; Organização Social e inteligência 
da informação as ferramentas e recursos para marcar, organizar e 
indexar, facilitando a ordem e armazenamento da informação, 
assim como de outros recursos disponíveis na rede; Aplicações e 
serviços (Mashups) esta classificação inclui inúmeras 
ferramentas, softwares, plataformas online e diversos recursos 
criados para oferecer serviços ao usuário.  

2.1 Ferramentas da Web 2.0 
Um aspecto positivo das ferramentas da Web 2.0 é a aquisição de 
programas gratuitos (freeware) o que facilita a produção dos 
materiais na Web 2.0. O uso fácil e gratuito destes novos serviços 
web é a chave para entender a evolução da Internet para a Web 
2.0 [14]. Dentre inúmeras ferramentas que a Web 2.0 
disponibiliza, descrevemos a seguir algumas delas: 

2.1.1 Blog 
O termo “weblog” foi primeiramente usado por Jorn Barger, em 
1997, para referir-se a um conjunto de sites que “colecionavam” e 
divulgavam links interessantes na web. Os blogs são ferramentas 
para “escrever” e para “ler”. São recursos para difundir e 
compartilhar conteúdos por expertos, analistas, especialistas de 
qualquer matéria, por docentes, educadores de diferentes âmbitos, 
alunos, grupos afins, classes, escolas, adultos e jovens. No blog os 
professores podem produzir ambientes de aprendizagem dinâmico 
sem o conhecimento prévio de uma linguagem informática (ex. 
HTML). O blog é provavelmente a ferramenta da Web 2.0 mais 
conhecida e utilizada em contexto educativo. O usuário pode 
contribuir com seus comentários, votar, etiquetar, recomendar ou 
reprovar qualquer conteúdo da web [15]. 

As aplicações pedagógicas são inúmeras desde publicar simples 
tarefas digitalizadas que só irá mudar o meio onde vai ser 
colocado, antes caderno agora blog, até atividades que provoquem 
o aluno a criar, escrever textos, fazer produções dos mais diversos 
formatos. O blog pode quebrar a hierarquia que existe na sala de 
aula. A pessoa pode se dirigir ao professor sem muito protocolo e 
vice-versa. Outro importante ponto é a necessidade de atualização 
constante dos conteúdos para despertar o interesse dos alunos. 
Isto faz com que o blog fique movimentado. É importante 
destacar que o blog não foi criado no contexto educacional. Não 
tinha esse objetivo. Os blogs inicialmente eram relatórios 
publicados na internet e começou a ser usado para diferentes fins 

100



por conta da facilidade de uso. Daí a característica da 
interatividade nos blogs ser um processo muito mais rápido que 
em um site convencional, além da possibilidade da publicação ser 
instantânea.  

As ideias mais relevantes nos processos de aprendizagem com o 
suporte dos blogs são inúmeras. As possibilidades existentes em 
torno ao desenvolvimento de habilidades de trabalho 
colaborativo, e a necessidade atual de trabalhar em equipe e ser 
capazes de aprender em grupo. A construção do discurso, 
necessário para o desenvolvimento intelectual e nos processos de 
interiorização de conceitos, a capacidade de expressão, 
contribuição de ideias e conteúdos. Com os blogs podemos 
também investigar, indagar, discutir os pontos de vista, baixar 
informações segundo conhecimentos, fontes, recursos e interesses.  

Muitos professores têm uma dificuldade grande em utilizar o blog. 
Há uma grande resistência. Não vêem o blog como uma 
possibilidade de ampliação, como quebra das barreiras em sala de 
aula. Porém, às vezes essa repulsa por blogs é na verdade 
conseqüência da falta de intimidade dos professores com o 
computador. Existe ainda hoje professor sem email. Um problema 
encontrado na utilização dos blogs é a falta de tempo disponível 
dos professores para atualizar. O blog perde a dinamicidade. Por 
isso é importante organizar-se em metas de atualização para 
manter o blog dinâmico. A disciplina e os hábitos do trabalho 
constante que implica em manter um blog, planificar, acrescentar 
uma nova informação periodicamente, consultar cada dia fontes 
de informação nas áreas de interesse, estar flexível e escrever 
cotidianamente. A motivação, o reconhecimento e o auto-
reconhecimento no caminho criativo são importantes para manter 
um blog. 

2.1.2 Redes Sociais 
Chamamos Sociedades conectadas um sistema reticular, tecido e 
composto por indivíduos e organizações que é susceptível de 
relacionar conjunturalmente aos distintos acontecimentos sociais 
[16]. A “Internet social” é uma série de aplicações e páginas de 
Internet que utilizam inteligência coletiva para proporcionar 
serviços interativos em rede cedendo ao usuário o controle de seus 
dados e dando uma capacidade ativa, produtora. A recente 
expansão e crescimento dos sítios de redes sociais na Internet 
como MySpace, Facebook, Craigslist, Bebo entre muitos outros, 
está despertando o interesse dos acadêmicos [17]. As redes sociais 
permitem uma comunicação entre círculos expansivos de 
contatos, e uma convergência entre, até agora separadas, ações 
como o correio eletrônico, a mensagem instantânea, a criação de 
webs, os diários, os álbuns de fotos, e a baixar e enviar músicas e 
vídeos. As Redes Sociais são espaços virtuais onde as pessoas se 
encontram e formam redes de relacionamento. A rede social 
College.com é um exemplo de rede social voltada para os 
estudantes universitários.  

Os processos de comunicação na Web são, cada vez mais, 
sistemas de relacionamento entre iguais que geram novas formas 
de construção do conhecimento, mais sociais e mais dependentes 
da comunidade. E ao mesmo tempo, a capacidade individual de 
autogestão da própria aprendizagem é mais importante para poder 
aproveitar estes sistemas de conexões, redes de pessoais e 
recursos. 

De acordo com Rheingold [18], comunidades são agregados 
sociais que surgem da Internet, quando uma quantidade suficiente 

de gente leva adiante essas discussões públicas durante um tempo 
suficiente, com suficientes sentimentos humanos, para formar 
redes de relações pessoais no espaço cibernético. As pessoas que 
se conectam online por um período prolongado podem, mas não 
necessariamente vão, gerar uma comunidade virtual, é preciso 
convencer outras pessoas a manter essa comunicação. Para atraí-
las é preciso ter um meio que esteja nos interesses em comum. É 
importante ainda enfatizar que é preciso a presença de alguns 
elementos chamados elementos formadores, que seriam as 
discussões públicas, as pessoas que mantém contato via Internet, 
que se encontram e reencontram tempo e sentimento. Estes 
elementos constituem uma comunidade virtual. Além dos 
elementos formadores, podemos afirmar, segundo Recuero [19], 
que as comunidades virtuais possuem algumas características, 
dentre elas: Interatividade no que diz respeito às trocas 
comunicativas. De acordo com Primo [5], é preciso partir da 
interação humana para compreender a interatividade na 
comunicação humano-computador. O autor propõe dois 
conceitos, o de interação mútua e interação reativa. A primeira 
acontece de forma aberta, onde a relação se dá através da 
construção negociada, e a segunda dá-se em um sistema fechado, 
a relação é causal e é baseada no objetivismo; A Permanência, 
outra característica, é imprescindível para manter ativas as 
comunidades virtuais, pois caso contrário não existe possibilidade 
de aprofundar as relações entre as pessoas, requisito sine qua non, 
para que uma comunidade se constitua. 

Destacamos que nas comunidades virtuais é importante fazer com 
que os membros delas sintam que pertencem as mesmas, precisam 
internalizar o sentido de comunidade.  

2.2 Aprendizagem 2.0 
A educação tem sido uma das áreas mais beneficiadas com a 
‘interferência’ das novas tecnologias, especialmente as 
relacionadas com a Web 2.0. Por ela, resulta fundamentalmente 
conhecer e aproveitar a bateria de novos dispositivos digitais, que 
abrem inexploradas potencialidades a educação e a investigação. 
A Web 2.0 trata-se de um território potencial de colaboração na 
qual podemos empregar de maneira adequada processo de ensino 
e aprendizagem. Um dos principais benefícios destas novas 
aplicações web – de uso livre e que simplificam tremendamente a 
cooperação entre pares – responde ao principio de não requerer do 
usuário uma alfabetização tecnológica avançada. Estas 
ferramentas estimulam a experimentação, reflexão e a geração de 
conhecimentos individuais e coletivos, favorecendo a 
conformação de um ciberespaço de interatividade que contribui a 
criar um ambiente de aprendizagem colaborativo. 

Segundo Johnson [20] existe três tipologias diferentes de 
aprendizagem: 

1. Aprender fazendo (Learning-by-doing): para este tipo 
de aprendizagem as utilizações das ferramentas 
permitem ao estudante e/ou professor a leitura e a 
escrita na Web, baseados no principio de “ensaio-erro”. 
Este processo de criação individual e coletivo, por sua 
vez, promovem um processo de aprendizagem 
construtivista. 

2. Aprender interatuando (learning-by-interacting): além 
da escrita oferecem a possibilidade de intercâmbio de 
ideias com os demais usuários da internet. A ênfase é 
aprender interatuando com os demais.  
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3. Aprender buscando (learning-by-searching): um dos 
exercícios de um trabalho, pesquisa ou outra atividade 
é a busca de fontes que ofereçam informação sobre o 
tema que se abordará. Esse processo de investigação, 
seleção e adaptação termina ampliando e enriquecendo 
o conhecimento de quem o realiza.  

Lundvall [21] acrescenta a esta taxonomia um quarto tipo de 
aprendizagem, que representa o valor essencial das ferramentas 
Web 2.0 e que está baseado na ideia de compartilhar informação, 
conhecimentos e experiências: 

4. Aprender compartilhando (learning-by-sharing): o 
processo de intercâmbio de conhecimentos e 
experiências permitem aos educandos participar 
ativamente de uma aprendizagem colaborativa. Ter 
acesso a informação, não significa aprender: por isso, a 
criação de instâncias que promovam compartilhar 
objetos de aprendizagem e enriqueçam 
significativamente o processo educativo. 

Neste contexto a Web 2.0 multiplica as possibilidades de aprender 
a compartilhar conteúdos experiências e conhecimentos. Os 
recursos online da Web 2.0, além de serem ferramentas que 
aperfeiçoam a gestão da informação, se convertem em 
instrumentos que favorecem a conformação de redes de inovação 
e geração de conhecimentos baseados na reciprocidade e na 
cooperação. A partir deste marco (gerar e compartilhar) temos o 
modelo de “Aprendizagem 2.0” (aprender fazendo, aprender 
interatuando, aprender buscando e aprender compartilhando). 
Cada um destes tipos de ensino-aprendizagem enriquece as 
plataformas Web 2.0 cujas características mais relevantes é 
oferecer ao professor aplicações uteis, gratuitas, colaborativas e 
simples de usar. 

2.3 Teoria dos Construtos Pessoais 
A construção do conhecimento, na perspectiva de George Kelly 
[22], é baseada em uma teoria psicológica, que ele denominou 
Alternativismo Construtivo. Essa teoria, Teoria dos Construtos 
Pessoais (TCP), é composta de um postulado fundamental e onze 
corolários (Construção, individualidade, organização, dicotomia, 
escolha, faixa, experiência, modulação, fragmentação, 
comunalidade e sociabilidade). De acordo com essa teoria, as 
pessoas são livres para escolher como querem ver o mundo, e seu 
comportamento decorre dessas escolhas. Elas são responsáveis 
por suas ideias e por suas mudanças. A aprendizagem, segundo a 
TCP, é resultado das tentativas da pessoa de lidar com suas 
experiências. Desse modo, o conhecimento é relativo, é 
construído pessoalmente, de acordo com as experiências, e 
também é possível mudá-lo por sucessiva experimentação. Além 
disso, a pessoa é quem toma as decisões, principal responsável 
por suas idéias e pela mudança nas mesmas. Ao construir o 
modelo do sistema antecipatório as pessoas tentam aperfeiçoar 
esse sistema de modo que lhes permitam compreender cada vez 
melhor o que vai acontecer se eles agirem de certa maneira. Nesse 
caso, a aprendizagem é considerada como o resultado de 
tentativas da pessoa em compreender a realidade e de lidar com 
eventos a partir de suas experiências (Corolário da experiência). 

Uma página Web 2.0 pode ser observada seguindo o ciclo 
proposto por Kelly [23] em que o prosumidor (produtor e 
consumidor) ao acessar determinado recurso, antecipa de forma 
que analisa este recurso na busca de informações que são 

pertinentes a sua necessidade, em que um outro prosumidor de 
recursos com uso da Web 2.0 investe nestes recursos 
disponibilizando informações, permitindo um encontro da 
necessidade de ambos prosumidores – um em produzir e outro em 
consumir – chegando a uma avaliação do conteúdo 
disponibilizado na Web 2.0 se é ou não resposta da busca inicial.  

2.4 Teoria da Flexibilidade Cognitiva 
A mediação pedagógica pautada no uso das tecnologias 
disponíveis na Web 2.0 necessita de uma abordagem baseada em 
metodologias centradas nos alunos, com atividades que permitam 
a construção de conceitos complexos e pouco estruturados, em 
especial dentro do contexto do ensino de ciências. Neste sentido, 
uma teoria que se adéqua a este tipo de proposição é a Teoria da 
Flexibilidade Cognitiva (TFC). A TFC foi proposta na década de 
80, por Rand Spiro e colaboradores. É uma teoria de 
representação e instrução, com o objetivo principal de promover o 
conhecimento não de forma linear e apenas como memorização, 
mas, considerando que o aprendiz deve desenvolver a sua 
capacidade cognitiva, de forma a ser capaz de usar qualquer 
conhecimento em situações reais diversas, diferentes daquelas em 
que foi preparado durante sua formação. Por flexibilidade 
cognitiva se quer dizer a capacidade para reestruturar o 
conhecimento de alguém, de muitas maneiras, em uma resposta 
adaptável às exigências situacionais. O desenvolvimento da 
flexibilidade cognitiva requer múltiplas representações do 
conhecimento, que favoreçam a transferência desse saber para 
novas situações [24].  

A Teoria dos Construtos Pessoais (TCP) de Kelly, bem como a 
Teoria da Flexibilidade Cognitiva (TFC) de Spiro e 
colaboradores, apresentam alguns pontos de articulação na 
elaboração de materiais Web 2.0. Levando em consideração uma 
teoria de aprendizagem que focasse os princípios norteadores da 
elaboração de materiais na Web 2.0, tomamos a TFC como sendo 
a teoria de suporte para atingir os objetivos do nosso trabalho. 
Tomando referencia às análises da compreensão dos alunos-
usuários quando exposto a complexidade da realidade em que 
vive, recorremos a TCP para traçar o perfil de sua visão e 
estabelecer possíveis articulações entre a TFC e a TCP. 

3. METODOLOGIA 
O desenvolvimento desta pesquisa seguiu os moldes de uma 
pesquisa qualitativa.  

a) Etapas da investigação 

Pré-seleção (contato com os materiais a serem pesquisados). 
A Pré-seleção dos objetos de pesquisa (Webpáginas, 
comunidades, blogs e Twitter’s da Web 2.0) estará destinada 
a escolha de materiais relacionados com o ensino-
aprendizagem. Seleção: escolher três objetos de pesquisa de 
cada área da Web 2.0 para análise (uma webpágina, uma rede 
social e um blog). Aplicação: foram aplicados dois 
questionários (de perfil, de conteúdo e da web) e uma 
intervenção (utilização dos objetos de pesquisa 
selecionados). Análise: Investigar o uso, os objetivos da 
página, os acessos, seus recursos e como contribuem para 
uma aprendizagem flexível. Conclusão: discussão após o 
término das atividades previstas, compreendendo várias 
tarefas, como consolidação de resultados e relatórios finais, 
atividades de avaliação.  
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b) Participantes 

Uma turma com quarenta (40) alunos do 1º ano do ensino 
médio. 

c) Instrumentos 

Os instrumentos utilizados para esta pesquisa foram: 
questionário inicial (questionário de perfil e pré-teste), 
intervenção e questionário final (questionário sobre o uso da 
Web 2.0 e pós-teste). No questionário inicial os alunos 
responderam dezessete (17) perguntas (objetivas e 
subjetivas) com o intuito de verificar o nível de condição de 
usuário em relação ao uso da internet e o conhecimento deles 
sobre a Web 2.0, bem como cinco (05) perguntas sobre o 
conceito de ligação química. Na intervenção os alunos 
acessaram as três ferramentas selecionadas: a rede social 
Scribd (http://www.scribd.com/doc/3185893/Ligacao-
Quimica), o blog Bruno’s Chemistry 
(http://quimicadobruno.blogspot.com) e o vídeo no youtube 
(http://www.youtube.com/watch?v=vjETqU7-
1RY&feature=player_embedded), todos interligados com o 
tema proposto. No questionário final os alunos responderam 
a cinco (05) perguntas envolvendo o conceito de ligação 
química, com o objetivo de verificar o nível de conhecimento 
do aluno após a utilização dos recursos da Web 2.0 no tema 
proposto, em seguida por um questionário sobre o uso da 
Web 2.0 com três (03) perguntas, para verificar a 
contribuição da Web 2.0 no ensino de Química. 

d) Seleção das ferramentas 

A pesquisa aconteceu na Internet, especificamente em sítios 
Web 2.0, através da escolha de webpáginas, comunidades, 
blogs e twitter’s utilizados como recursos para o ensino de 
química. Esta pesquisa foi realizada utilizando-se 
mecanismos de busca: Google, Yahoo Search!, Bing, entre 
outros. A utilização destes mecanismos foi devido a grande 
quantidade de dados disponibilizados por busca, permitindo 
uma análise ampla dos objetos de pesquisa. Nesta 
investigação, foram considerados os materiais que 
apresentavam, dentro da interpretação do investigador, uma 
aprendizagem flexível e de escolha livre. 

4. RESULTADOS 
Neste momento descrevemos as respostas dos alunos no 
questionário inicial com a análise do questionário de perfil, 
posteriormente uma discussão sobre as respostas coletadas do pré-
teste e do pós-teste e por fim as opiniões dos alunos em relação à 
utilização da Web 2.0 no Ensino de Química.  

4.1 Questionário de Perfil 
No questionamento “Você utiliza Computador?“ 100% (40 
alunos) responderam que sim; demonstrando que todos os alunos 
utilizam o computador quer seja em sua casa [90% (36 alunos)], 
lan house [2,5 % (3 alunos)], na casa de familiares [2,5% (1 
aluno)], na escola ou em outro lugar (“Onde você mais utiliza o 

computador?”). Percebemos que para estes alunos há um 
equilíbrio de utilização na escola (“Com que freqüência você usa 

o computador na escola?”), 32,5% (13 alunos) utilizam mais de 
uma vez por semana, 22,5% (9 alunos) raramente usam, 12,5% (5 
alunos) utilizam poucas vezes no mês, e 32,5% (13 alunos) não 
usam na escola. Destes alunos, 97,5% (39 alunos) têm reprodutor 

portátil (“Você possui algum reprodutor portátil 

(MP3/MP4/Celular)?”) e a utilização do reprodutor portátil para 
45% (18 alunos) não é direcionada para os estudos, porém 37,5% 
(15 alunos) usam pouco para estudos e 15% (6 alunos) utilizam 
muito. O que notamos é que mesmo tendo um reprodutor portátil 
a utilização destes para o ensino é baixa, cabe ao professor 
incorporar ferramentas adequadas para o ensino.  

No que diz respeito à utilização da Internet (“Há quanto tempo 

você é utiliza Internet?”), 85% (34 alunos) utilizam Internet a 
mais de três anos, o que observa-se que esses alunos já estão 
habituados com a web. Partindo dessa perspectiva (“Quantas 

vezes por semana você acessa a Internet?”), 72,5% (29 alunos) 
acessam a Internet mais de três vezes por semana, enquanto 
apenas 2,5% (1 aluno) utiliza a menos de um ano. Cabe destacar 
que a introdução de ferramentas da Web 2.0 no ensino para esta 
turma, o professor dificilmente encontraria dificuldades para 
utilizá-las, tendo em vista que estes alunos têm facilidade em 
estarem conectados.  

Embora estes alunos estejam conectados vários dias da semana 
(“O que você mais faz na Internet?”), a utilização da web dos 
75% (30 alunos) é para manter comunicação com as pessoas 
(chats, e-mail, messenger, fóruns, etc.), 30% (12 alunos) utilizam 
como lazer, já 22,5% (9 alunos) buscam materiais para fazer 
trabalhos escolares, 25% (10 alunos) lêem materiais informativos 
- jornais, revistas etc, 7,5% (3 alunos) fazem compras. As redes 
sociais são as mais destacadas entre estes alunos [72,5% (29 
alunos) acessam Comunidades (Orkut, Facebook, MySpace...)], o 
que permite a abertura de redes voltadas para o ensino, se elas 
mantiverem suas características Web 2.0. Completando a pergunta 
“Qual recurso da Internet você mais utiliza?”, 70% (28 alunos) 
utilizam o Messenger, 10% (4 alunos)  utilizam Blogs, 25% (10 
alunos) utilizam o Formspring, 27,5% (11 alunos)  usam 
Webpáginas (sites de notícias, de vendas, etc...), 27,5% (11 
alunos) utilizam Wikis (Wikipédia, Igpédia, etc...), 25% (10 
alunos) utilizam E-mail, 25% (10 alunos) fazem uso do Twitter e 
17,5% (7 alunos) responderam que acessam páginas de jogos 
online.  Percebemos que nesta turma há um interesse dos alunos 
por parte dos jogos online, o que indica que a elaboração de jogos 
educativos pode tornar-se uma boa estratégia para o processo de 
ensino e aprendizagem. 

Outro dado importante refere-se a “Quais ferramentas de busca 

você já utilizou?”, 95% (38 alunos) utilizam o mecanismo de 
busca do Google, 32,5% (13 alunos) o Yahoo! e 7,5% (3 alunos) 
o Cadê?,12,5% (5 alunos) utilizam outros mecanismos de busca. 
E quanto ao uso destas ferramentas (“Quando utiliza uma 

ferramenta de busca, você:”), 55% (22 alunos) procura um 
assunto por palavras, 42,5% (17 alunos) procura um assunto por 
frases e 2,5% (1 aluno) utiliza o diretório (busca por categoria) do 
buscador. Neste sentido, é importante que o professor esteja 
atento para os links disponibilizados por estes sites de busca, que 
em alguns casos, as respostas são classificadas mais com o valor 
que é pago para a divulgação do que com o que se pretende 
encontrar. 

No que refere-se a busca na Internet (“Na sua opinião, encontrar 

informações na Internet é algo:”), 55% (22 alunos) acham 
prático, 15% (6 alunos) acreditam que é trabalhoso encontrar 
informações na Internet, e 30% (12 alunos) fácil. Reforçamos a 
ideia de que os conteúdos abordados devem permitir que os 
alunos os encontrem logo na primeira página de busca. E que para 
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estes mesmos alunos os conteúdos encontrados na Internet 
(“Quanto à qualidade dos conteúdos que você encontra na 

Internet:”), são sempre de bom nível de profundidade [20% (8 
alunos)], 57,5% (23 alunos) acreditam que normalmente são de 
bom nível e 20% (8 alunos) acham que quase sempre são 
superficiais. 2,5% (1 aluno) prefere utilizar os livros na biblioteca 
da escola. Neste contexto, percebemos que há ainda resistência 
em confiar nos conteúdos da Web. Observamos que das 
informações encontradas na rede (“Como você utiliza as 

informações que encontra na Internet?”), 57,5% (23 alunos) lêem 
na tela do computador, 15% (6 alunos) salvam as páginas para ler 
depois, 25% (10 alunos) imprimem as páginas e 2,5% (1 aluno) 
não utiliza nenhuma das ações anteriormente citadas. 

No que diz respeito à “Quando você pesquisa um tema na 

Internet:” 45% (18 alunos) param de ver as páginas logo que 
encontra um material interessante e 55% (22 alunos) seleciona 
várias páginas para decidir depois o que utilizar. Sendo que 
42,5% (17 alunos) adicionam aos favoritos as páginas de interesse 
(“Como você organiza páginas de seu interesse?”), 20% (8 
alunos) criam pastas para guardá-las, 20% (8 alunos) anota o(s) 
endereço(s) e 17,5% (7 alunos) não organizam. 

Sobre o questionamento “Na sua opinião: a)  Que vantagens ou 

desvantagens existem na utilização de recursos da Internet 

durante as aulas das disciplinas que você estuda?”, os alunos 
destacaram a possibilidade de ter conteúdos mais atualizados, 
encontrar novidades disponíveis, eles acreditam que podem 
aprender mais através dos recursos da Internet e que as aulas 
tornam-se mais descontraídas. Como desvantagem, as respostas 
encontradas apontam para o uso excessivo do computador o que 
pode acarretar em vício (segundo os alunos) e a distração na 
Internet, uma das palavras mais mencionada em suas respostas. 
Percebemos que mesmo que o conteúdo esteja disponível na 
Internet há um receio por parte dos alunos que estes conteúdos 
estejam errados, cabe ressaltar aqui o papel do professor como 
mediador. Em relação à “Na sua opinião: b) Que atividades 

(utilizando a Internet) podem ser mais proveitosas para a 

aprendizagem de um determinado conteúdo?”, destacaram-se a 
utilização da pesquisa para estudo, os tradutores online, os jogos 
educativos e as apresentações (Slides). É importante ressaltar o 
que um dos alunos comentou: “Aulas apresentadas em vídeos de 
outros professores ou produzido pelo próprio professor.”, aqui 
destacamos a importância da participação do professor como 
produtor e consumidor (prosumer) destas informações. Por outro 
lado “Na sua opinião: c) Que disciplinas podem utilizar os 

recursos da Internet de forma mais eficiente? Por quê?”, 30% 
(12 alunos) acreditam que os recursos seriam mais eficientes em 
todas as disciplinas. Entre as disciplinas mais escolhidas, 
Química, Biologia e história foram as que se destacaram. 

Por fim, quanto ao conhecimento da Web 2.0 (“Você sabe o que é 

Web 2.0? Dê exemplos.”), 75% (30 alunos) não sabiam o que era 
a Web 2.0, 7,5% (3 alunos) achavam que tratava-se de uma 
webcam, 5% (2 alunos) acreditam que seja uma Internet mais 
veloz, outros 5% (2 alunos) deixaram em branco e 7,5% (3 
alunos) não somente responderam o que era a Web 2.0 como 
exemplificaram. Embora alguns alunos tenham respondido o que 
é a Web 2.0, uma grande quantidade de alunos não sabem do que 
se trata, embora utilizem esses recursos.  

4.2 Pré-teste e Pós-teste 
Sobre o entendimento das ligações químicas (“O que é uma 

Ligação Química para você?”), na aplicação do pré-teste, 60% 
(24 alunos) souberam responder o que era uma ligação química, 
as respostas mais comum foi da junção de elementos químicos 
para formar uma nova substância, 7,5% (3 alunos) não 
conseguiram explicar, já 32,5% (13 alunos) não sabiam do que se 
tratava. Após a intercessão da Web 2.0, quando a aplicação do 
pós-teste, 65% (26 alunos) justificaram ao questionamento (“Os 

átomos tendem a formar ligações, como você justificaria essas 

ligações?”) como sendo uma busca pela estabilidade (“...ocorrem 
para tornar os átomos estáveis”). Observamos que em relação ao 
pré-teste houve um acréscimo das respostas dos alunos, o que nos 
permite inferir que houve uma contribuição na aprendizagem com 
o uso das ferramentas da Web 2.0, 35% (14 alunos) não souberam 
responder. 

No quesito “Você sabe quais os tipos de ligações Químicas que 

existem? Comente-as.”, 55% (22 alunos) não souberam 
responder, 10% (4 alunos) responderam que os tipos de ligações 
são: iônica, covalente e múltiplas,  22,5% (9 alunos) responderam 
apenas como ligação iônica e 12,5% (5 alunos)  responderam 
ligação peptídica. Cabe ressaltar que estes alunos associaram com 
as ligações peptídicas discutidas na disciplina de biologia 
(biologia celular). Após a mediação com as ferramentas da Web 
2.0, nas respostas do pós-teste (“Como ocorre as ligações 

químicas? Explique cada uma.”), 82,5% (33 alunos) souberam 
responder a esta questão. Em relação ao questionário inicial em 
que 22 alunos responderam, percebemos um aumento 
significativo das respostas dos alunos, exatamente 11 alunos a 
mais, o que corresponde a 50% de aumento nas respostas, já 
17,5% (7 alunos) não responderam. Cabe ressaltar, que no pós-
teste nenhuma das respostas citaram as ligações peptídicas. 

No que diz respeito ao questionamento “Você já ouviu falar a 

teoria do Octeto? Comente-as”, 82,5% (33 alunos) não souberam 
responder, 17,5% (7 alunos) souberam responder e comentaram. 
Após a intervenção, na aplicação do pós-teste (“O que Lewis 

explicava sobre a teoria do Octeto?”), 67,5% (27 alunos) dos 
alunos responderam sobre o que Lewis explicava, esta 
porcentagem representa um aumento para a mesma pergunta 
realizada no pré-teste, em que 82,5% (33 alunos) não 
responderam e apenas 17,5% (7 alunos) haviam respondido 
anteriormente. Isto é, dos 33 alunos que não sabiam sobre a teoria 
do octeto, 20 alunos na aplicação do pós-teste souberam 
responder, o que representa um acréscimo de 66,67% de respostas 
significativas. 

Sobre a Teoria de ligação de Valência e Teoria dos Orbitais 
Moleculares (“Você conhece a teoria das ligações de valência e a 

teoria dos orbitais moleculares? Comente-as.”), percebemos que 
90% (36 alunos) não conhecem nenhuma das teorias e 10% (4 
alunos) souberam responder apenas sobre a teoria das ligações de 
valência e desconheciam a teoria dos orbitais moleculares. Por 
outro lado depois da intervenção (“Sobre a teoria das ligações de 

valência e a teoria dos orbitais moleculares, quais semelhanças e 

diferenças existentes entre elas?”), 65% (26 alunos) não 
souberam responder e 35% (14 alunos) responderam a pergunta. 
Diferente do questionário aplicado no pré-teste onde apenas 4 
alunos souberam responder, no pós teste esse número cresceu para 
14 alunos. 
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Com o objetivo de perceber a aplicação do tema no cotidiano dos 
alunos foi proposta a seguinte pergunta “Você acha que existe 

alguma relação entre o conceito de ligação química e situações 

do seu cotidiano? Justifique”, no pré-teste 42,5% (17 alunos) não 
sabiam se existia relação, 30% (12 alunos) acreditavam que existe 
uma relação mas não justificaram e 27,5% (11 alunos) fizeram 
associações justificando sua resposta. As justificativas comuns: 
“...se praticamente tudo ocorre via reações químicas e para elas 
ocorrem tem que ocorrer algum tipo de ligação.” e “sim, já que a 
ligação química é a combinação de elementos. Como a glicose 
[C6H12O6

4.3 Questionário da Web 2.0 

] que é o açúcar que é essencial para muitos seres 
vivos”. Destacamos que nestas respostas ocorreram atribuições a 
biologia. As respostas após a intervenção na aplicação do pós-
teste (“Você acha que existe alguma relação entre o conceito de 

ligação química e situações do seu cotidiano?”), 70% (28 alunos) 
comentaram que há uma relação e exemplificaram, 30% (12 
alunos) acreditam que não há relação. Destacando as respostas do 
pré-teste (11 alunos) com as do pós-teste (28 alunos), acreditamos 
que a utilização de ferramentas da Web 2.0 contribuíram para a 
associação destes alunos para a questão proposta. 

No entendimento da Web 2.0 todos os alunos afirmaram que os 
recursos da Web 2.0 contribuíram com o assunto visto em sala de 
aula (“Que contribuição os recursos da Web 2.0 teve ao assunto 

visto na sala de aula pelo professor?”). Estas respostas destacam 
a utilização destas ferramentas (“...fez com que o assunto ficasse 
mais fácil e rápido”, “...mais interação, por parte dos recursos é 
com isso a aula fica mais interessante, e não fica monótona só em 
aulas teóricas”, “... Com os sites mostrados na aula, não é 
necessário se prender somente ao caderno e à apostila”). Aqui 
observamos que a utilização de recursos da Web 2.0 torna-se 
complemento para as aulas junto com os materiais utilizados nas 
escolas. “Contribui para visualizar as ligações químicas”. Por 
outro lado 95% (38 alunos) acham boa a ideia de utilizar recursos 
da Web 2.0 numa aula de química (“Qual sua opinião sobre o uso 

da Web 2.0 para uma aula de Química?”). A observação é para o 
fato dos alunos acreditarem que em um ambiente descontraído é 
uma maneira interessante de aprender (“...além de ser 
descontraído, é uma maneira interessante de aprender”), além de 
associar a estas ferramentas como um auxilio para as aulas (“...nos 
ajuda a ter mais informações, pois podemos ver vídeos e fotos de 
experiências e pesquisar sobre o assunto”). Das respostas dos 
alunos, a interação e a aula diferenciada foram as mais 
mencionadas. Apenas 5% (2 alunos) não responderam. No que diz 
respeito a sugerir atividades com a Web 2.0 (“Sugira alguma 

atividade com Web 2.0 que ajude no ensino de Química.”), esta 
turma teve apenas 12,5% (5 alunos) que não souberam sugerir 
atividades com a Web 2.0, 25% (10 alunos) sugeriram criar um 
blog específico para a turma, onde os alunos poderiam postar suas 
dúvidas e compartilhar, 40% (16 alunos) indicaram a utilização de 
vídeos, 17,5% (7 alunos) criação de um jogo, 5% (2 alunos) 
acreditam que a produção de uma aula, feita por alunos, para a 
turma com a utilização da Web 2.0 poderia ajudar no processo de 
ensino e aprendizagem. Neste sentido, percebemos que nos 
alunos, embora poucos, há o desejo de produzir sua própria 
informação, o que o caracteriza como um prosumidor. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
A Web 2.0 prima pela facilidade na publicação e rapidez no 
armazenamento de textos e ficheiros, ou armazenamento de textos 
e arquivos, isto é, tem como principal objetivo tornar a Web um 
ambiente social e acessível a todos os utilizadores, um espaço 
onde cada um seleciona e controla a informação de acordo com as 
suas necessidades e interesses. O salto tecnológico já não pode ser 
desculpa para que iniciemos os processos de intercâmbio e 
reflexão, e não há duvida que a formação do professorado, em 
torno da integração das TIC’s, deve ser acompanhada de quatro 
aspectos fundamentais: consentir os conteúdos; criar os 
conteúdos; juntar conteúdos; conectar conteúdos. Com a Web 2.0 
encontramos caminhos que conecta o que sabemos com uma 
grande base de dados partilhada.  

Professores e estudantes utilizam apresentação de multimídias, 
documentos escritos e imagens como documentos de 
compartilhamento, estes documentos facilitam o processo de 
ensino-aprendizagem quando bem empregado a uma proposta 
pedagógica adequada. Na Web 2.0, a plataforma da rede está 
disponível em “qualquer lugar” na rede, os estudantes decidem 
onde irão “trabalhar” na Web. Neste contexto, os recursos estão 
locados em qualquer lugar da Web, facilitando o início ou a 
continuação de algum estudo de química. 

A mediação pedagógica pautada no uso das tecnologias 
disponíveis na Web 2.0 envolve uma metodologia centrada no 
aluno com atividades de níveis complexos e independentes, 
conduzindo o aluno à flexibilidade cognitiva. A Web 2.0 propicia 
maior interatividade, tornando o ambiente presencial e virtual 
mais dinâmico, e os educadores da atualidade não podem deixar 
de utilizar tais recursos, uma vez que impacta no aprendizado dos 
alunos quanto ao aprender colaborativamente, proporcionando o 
desenvolvimento escolar no alcance de habilidades e 
competências na iniciação à pesquisa, através da interatividade 
entre os seus participantes. A preocupação neste momento se deve 
ao fato de não apenas ensinar os alunos a operar computadores 
para fins educativos, mas prepará-los para o mercado de trabalho, 
cada vez mais competitivo e ávido por profissionais competentes 
para as novas tecnologias.  

Por fim, podemos observar que os alunos ressaltaram em suas 
respostas, o potencial educativo das ferramentas Web 2.0, bem 
como a importância da incorporação de atributos presentes na 
TFC e na TCP, em ambientes Web 2.0. Neste sentido esperamos 
que investigações nesta área possam contribuir de forma efetiva 
na utilização da Web 2.0 no ensino de Química, considerando: 

• Uma maior interação dos usuários da rede. 

• Uma autonomia dos alunos nos fóruns de discussão 
existentes em diversas ferramentas da Web 2.0. 

• Um despertar dos alunos e professores pelo interesse pela 
pesquisa na Web. 

• Um uso efetivo e interdisciplinar do computador nas 
atividades de pesquisa. 

• Um incentivo as publicações de textos, hipertextos e 
mídias educacionais construídos por parte dos alunos e 
dos professores. 

• Um incentivo na elaboração de blogs, webpáginas, entre 
outros materiais educacionais embasados na Web 2.0. 
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