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Introdução 

O ensino de Química mostra-se muitas vezes 
descontextualizado e exposto de forma plana em 
um formato “2D” (duas dimensões) no quadro ou 
lousa. Uma abordagem com um formato “3D” (três 
dimensões) com o auxílio de recursos audiovisuais 
pode ser uma ferramenta importante na prática 
pedagógica, pois, além de despertar o interesse do 
aluno também estimula e potencializa a imaginação, 
facilitando a visualização e o desenvolvimento de 
suas capacidades de abstração. Os recursos 
ligados as Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TIC)

1
 ganharam enorme destaque na 

sociedade a partir no final do século XX. Os novos 
recursos multimidiáticos são aliados importantes no 
processo de ensino e aprendizagem, dinamizando a 
prática pedagógica. As representações visuais são 
mais intuitivas que a linguagem verbal e/ou escrita, 
sendo essenciais para a construção de significado 
na Química, pois elas são mais universais

2
. Dessa 

forma, a imagem como recurso didático passa a ser 
útil e desempenha papel vital no processo de ensino 
e aprendizagem. Para alcançar tal objetivo foi 
necessário produzir vídeos baseados na técnica 
stop motion, agindo como ferramenta didática-
tecnológica, para melhoria nos processos de 
compreensão dos conceitos dentro de Funções 
Orgânicas Oxigenadas. Entende-se por animação 
stop motion, uma técnica de filmagem que 
fundamenta-se na captura da movimentação de um 
objeto através de uma sucessão de fotografias

3
. 

Quando as fotografias são exibidas em sequência, 
obtêm-se a ilusão de que o objeto movimenta-se e 
“ganha vida”. 

 

Resultados e Discussão 

Os vídeos produzidos foram usados como 
recurso audiovisual na aula de reconhecimento das 
Funções Orgânicas Oxigenadas na turma de 2º ano 
do Ensino Médio do Colégio Pedro II. Após essa 
aula os alunos se dividiram em grupos e elaboraram 
seus próprios videos com a temática 
reconhecimento das funções orgânicas oxigenadas, 
utilizando a técnica stopmotion. A maioria dos 

grupos teve uma boa aceitação da proposta da aula 
e da tarefa (trabalho), conseguindo verificar que o 
uso dos vídeos e da manipulação dos modelos 
moleculares, para elaboração das animações em 
stop motion, trouxeram um ganho na qualidade do 
ensino. Apontaram melhora no interesse e a 
possibilidade de uma compreensão e fixação maior 
dos conceitos abordados nas aulas. 

Um ambiente virtual 
(https://allanrangelcampos.wixsite.com/stopmotion)  
foi criado ao final da pesquisa com intuit de  
proporcionar uma divulgação rápida e prática para 
qualquer professor e pesquisador que tenha 
interesse em usar o stop motion e os recursos 
audiovisuais como ferramentas auxiliadoras na 
construção do conhecimento não só em Química, 
mas em muitas outras áreas do conhecimento.    

 

Conclusões 

A utilização de ferramentas audiovisuais em sala de 

aula ainda é um grande desafio para o sistema 

escolar em geral. Percebemos que as atividades 

propostas por meio desta pesquisa tiveram impacto 

na atenção e comprometimento de grande parte dos 

alunos. A utilização das animações em conjunto 

com o conteúdo teórico aguçou a curiosidades de 

muitos alunos. A combinação de diferentes 

linguagens e expressões (verbal, escrita, sonora, 

simbólica, entre outras) possibilitou que os alunos 

desfrutassem de uma experiência didática com 

elementos sensoriais. 
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