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INTRODUÇÃO 

Em um período de incertezas, a pandemia do Coronavírus marcou a 

educação brasileira e evidenciou sua fragilidade, assim como trouxe mudanças em 

relação ao ensino e a aprendizagem, que necessitou levar em consideração o 

distanciamento social e a necessidade de maior interação por meio de ambientes 

virtuais. 

O contexto e a demanda refletiram diretamente nas ações pedagógicas e 

explicitou, mais uma vez, a necessidade de se investir na formação de professores 

que, por sua vez, saíram da zona de conforto para enfrentar os desafios que lhes 

foram postos. 

As adaptações ao uso dos meios de comunicação, tendo como finalidade o 

ensino-aprendizagem e o uso frequente de tecnologias dentro da sala de aula, 

catalisou um processo importante para a contemporaneidade e imputou 

responsabilidades às escolas de todos os níveis, provocando um desenvolvimento 

na formação de seus profissionais, que passaram a utilizar vídeos, aulas gravadas, 

aulas online e plataformas que alteram a relação aluno/professor, criando novas 

expectativas em relação à postura pedagógica tradicional (CROCCE et al, 2021). 

Como consequência das mudanças provocadas pela crise do coronavírus, as 

comunidades escolares acabaram sendo conduzidas ao uso mais efetivo da 

tecnologia digital que inevitavelmente foi aplicada ao redor de toda atuação docente 

explorando novas oportunidades, exercendo a criatividade e buscando novas 

soluções. No entanto, professores e alunos com os mais variados tipos de 

dispositivos e saberes se depararam com dificuldades para se conectar e, 
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principalmente, interagir com seus pares. Segundo Moran (1995, p.1), o uso da 

tecnologia em sala de aula “aproxima a sala de aula do cotidiano, das linguagens de 

aprendizagem e comunicação da sociedade urbana, mas também introduz novas 

questões no processo educacional. 

A produção de vídeos, encontros síncronos, assíncronos e podcasts nos 

tempos de pandemia fez com que não só o profissional, mas também os recursos se 

desenvolvessem com o uso escolar, passando a ser um conjunto de ferramentas 

tecnológicas de suma importância para o ensino. 

Assim, este relato apresenta a experiência de duas licenciandas de 

Pedagogia quanto a produção de um vídeo sobre um experimento químico, como 

estratégia adotada em uma disciplina do curso de graduação da Universidade 

Federal de São (Unifesp).  

 

DESENVOLVIMENTO 

A produção se insere dentro do contexto da Unidade Curricular “Fundamentos 

Teórico-Práticos do Ensino das Ciências Naturais I”, ofertada ao 4º ano da 

Licenciatura em Pedagogia da Unifesp, em um momento onde as aulas presenciais 

estão suspensas, por decorrência do coronavírus.  

O ensino superior a online foi uma alternativa temporária que o Ministério da 

Educação (MEC) apresentou para que a Universidade cumprisse o cronograma 

previsto para a modalidade presencial. A nova modalidade, permitiu  a continuidade 

das aprendizagens e o uso de novas tecnologias. Na Unifesp, os cursos foram 

ministrados predominantemente na modalidade remota, com o auxilio de recursos de 

multimídia como vídeos, podcasts e bibliografia complementar.  

Na unidade curricular em destaque, optou-se por aulas síncronas, aulas que 

ocorrem em tempo real, isto é, o professor e os alunos estavam conectados 

simultaneamente, no mesmo horário e na mesma sala virtual, e podiam interagir uns 

com os outros durante a transmissão ao vivo. A plataforma utilizada foi a Google 

Meet. Com adaptações e mudanças nas estratégias didáticas e, também, dos 

processos avaliativos da unidade curricular, foi solicitado que em grupos os 

estudantes realizassem uma pesquisa e identificassem um experimento, a ser 

produzido de maneira remota em casa.  

Foram indicados diversos repositórios de conteúdos on-line, e após pesquisas 
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referentes a experimentos no canal do YouTube “Manual do Mundo”, o grupo optou 

pelo vídeo intitulado “O violeta que desaparece (MANUAL DO MUNDO, 2011). A 

partir deste vídeo o grupo elegeu a ideia central do experimento a ser reproduzido, 

assim como, realizou a roteirização dos conceitos pertencentes à química que 

deveriam subsidiar a discussão. Percebeu-se que a produção de uma releitura do 

vídeo poderia ser utilizada no projeto, pois mostrou-se acessível. 

Ao assistir o vídeo fonte (MANUAL DO MUNDO, 2011) o grupo observou que 

a linguagem científica e os conceitos presentes apontavam para um desafio, pois a 

dupla não tinha dominio dos conceitos abordados. Foi necessário recorrer a 

materiais específicos e estudos direcionados para apropriação dos conceitos 

envolvidos e minimizar as dificuldades encontradas para a compreensão das 

reações. Os primeiros materiais foram acessados a partir de uma busca no Google 

Acadêmico, com as palavras chave ânions e cátions. A cada site, o grupo buscou 

por mais referências e, após produzir um esquema, que os permitissem a 

compreensão de todo o processo, retomou-se as gravações com adaptações na 

linguagem para crianças. 

O gênero vídeo é também uma produção textual (BRASIL, 2018) e é descrito 

nos documentos oficiais como sendo um dos desafios incorporá-lo nas práticas das 

escolas brasileiras, assim como, fazer uso de “novas linguagens” com a finalidade 

de educar para a democratização das tecnologias, ciências e para uma participação 

mais consciente do indivíduo na cultura digital. 

A roteirização do vídeo se deu em três etapas. A primeira consistiu em 

pesquisar sobre o experimento e comprar os componentes para a experiência. A 

segunda etapa, fundamentou-se na gravação do vídeo e realização do experimento 

em si, e por fim, a terceira consistiu na edição do vídeo.  

Os materiais utilizados foram: um celular para gravar imagem e áudio durante 

o experimento; ring light (fonte de luz com LED) para auxiliar na iluminação; e, na 

execução do experimento dois beckers de vidro, erlenmeyer, água oxigenada, água 

mineral, e permanganato de potássio. 

Com o roteiro e etapas pensadas, a gravação foi realizada em três momentos: 

introdução, execução do experimento (Figura 1) e análise dos dados obtidos (Figura 

2). De inicio, foi feito um convite para que os telespectadores do vídeo, o assistista 

até o fim, assim como, uma breve apresentação sobre quem conduziria o 
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experimento, o que seria explorado no decorrer do vídeo e os aspectos que 

motivaram a sua produção, ou seja, uma contextualização.. 

Figura 1 – Apresentando os materiais para a realização. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 2 – Finalização da experiência, apresentando o resultado da reação química. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com o vídeo gravado, percebeu-se que o roteiro foi de extrema importância 

para a organização e edição final do projeto. A edição foi feita por uma das 

integrantes que utilizou o aplicativo InShot para cortar, ajustar, adicionar imagens, 

gifs e sons. Para que o vídeo pudesse envolver o telespectador em sua linguagem 
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visual, o grupo utilizou memes e gifs tornando-o mais atrativo para as crianças 

(Figura 3). 

Figura 3 – Print de um dos gifs que foram utilizados no vídeo para deixar a explicação de 
forma mais dinâmica. 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após a finalização da primeira versão, os docentes organizaram uma roda de 

discussão e análise de cada um dos vídeos produzidos. Cada estudante da unidade 

curricular deveria analisar o vídeo dos colegas levando em consideração: conceitos 

envolvidos, linguagem utilizada, qualidade do experimento, desdobramentos e 

possíveis ações didáticas. Os professores apresentaram uma síntese com os 

mesmos elementos e também correlacionaram com os materiais de apoio e estudo 

sobre o ensino de ciências nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Com as anotações e contribuições, o grupo fez os ajustes e acrescentou um 

material complementar que permitiria a elaboração de um plano de aula que 

incluísse o uso do vídeo, como por exemplo, a listagem de componentes 

necessários para a realização do experimento. 

Outro exemplo, citado pelos professores, foi que o experimento poderia ser 

realizado com objetos transparentes comuns que podem ser obtidos dentro de casa 

e, não necessariamente, aqueles utilizados em laboratórios de química. Também foi 

necessário acrescentar a fonte que embasou o trabalho, pois não havia sido 

explicitado na primeira versão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Em um ano com marcas provocadas por um contexto pandêmico, o relato 

apresenta a experiência vivida por duas estudantes de Pedagogia ao produzir um 

vídeo de um experimento de química como parte das estratégias adotadas na 

unidade curricular Fundamentos Teórico-Práticos do Ensino das Ciências Naturais I, 

ofertada na modalidade remota, em uma universidade pública da grande São Paulo. 

Os resultados obtidos na gravação do vídeo evidenciaram uma experiência 

em que a reflexão e compreensão da prática docente fizeram-se presentes, mesmo 

com as dificuldades na interação virtual provocada pela pandemia 2020/2021 

causada pelo vírus COVID-19.  

A experiência de ter realizado esse projeto possibilitou ao grupo fazer a 

utilização de técnicas de linguagens específicas da produção audiovisual e científica. 

Assim como, lidar com a impossibilidade de encontros presenciais. 

O vídeo como ferramenta de ensino de ciências possibilitou que o grupo de 

estudantes adentrassem no meio digital como produtores de conteúdo, gerando 

desafios e oportunidades para que se desenvolvessem e atendessem as 

necessidades dos estudantes que a cada dia mais buscam por vídeos em diferentes 

plataformas.  

Para as autoras a produção do vídeo foi um importante movimento que 

colaborou com a formação individual como futuras professoras polivalentes, pois 

permitiu identificar elementos necessários a serem ensinados aos seus futuros 

alunos quando a estratégia de produção de vídeo for a escolhida em seus planos de 

ensino.  
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