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Resumo: O presente trabalho apresenta os resultados da aplicação do filme didático Cavernas: Sob o Olhar da 
Química, produzido pelo LENAQ (Laboratório de Ensino e Aprendizagem de Química), para alunos da terceira 
série do ensino médio de uma escola pública da cidade de São Carlos. Dentre os principais resultados, destacam-se 
os depoimentos dos alunos sobre a pouca familiaridade com a representação de fenômenos no nível sub-
microscópico e a dificuldade de compreensão de fenômenos associados ao equilíbrio químico. 

INTRODUÇÃO 

Segundo os parâmetros curriculares para o ensino médio (PCNEM), a Química participa 

do desenvolvimento científico-tecnológico com importantes contribuições específicas, cujas 

decorrências têm alcance econômico, social e político. Da mesma forma, Cardoso e Colinvaux 

(2000) afirmam que o objetivo de se ensinar química deve-se ao fato que o estudo desta ciência 

permite ao aluno o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo, podendo fazer uso desse 

conhecimento no cotidiano, de forma a interferir em situações que possam contribuir para 

deteriorar sua qualidade de vida.  

Mas, apesar de sua importância como ciência ou como parte integrante do cotidiano, 

Cardoso e Colinvaux (2000) afirmam que é “(...) freqüente o questionamento por parte dos 

alunos acerca do motivo pelo qual estudam química (...)”. Essa falta de motivação por parte dos 

alunos deve-se muitas vezes, ao modelo de ensino adotado não só para as aulas de Química, mas 

para o ensino em geral. Nesse modelo, transmite-se um conhecimento essencialmente 

acadêmico, onde as informações são apenas transmitidas para a memorização por parte do aluno 

e no final do processo, espera-se que ele adquira conhecimento. Assim, de acordo com os 

PCNEM, nesse modelo de ensino enfatiza-se demais as propriedades periódicas 

(eletromagnetismo, raio atômico, potencial de ionização) definições e leis isoladas. Não se 

discute conteúdos mais significativos dos próprios elementos, como ocorrência, propriedades 

aplicáveis, aspectos históricos e do cotidiano, ou seja, conhecimentos socialmente relevantes que 

façam sentido e que possam integrar a vida do aluno. Para Giacomini et al. (2006), “a ausência 
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deste vínculo normalmente gera a apatia e o distanciamento entre os alunos e professores, 

repercutindo em uma baixa qualidade de ensino.” 

A necessidade de reformular e redefinir os conteúdos de Química abordados no ensino 

básico é apontado por Santos e Schne tzler (1996) no artigo que relata os principais pontos 

ressaltados por doze educadores químicos entrevistados. As entrevistas visaram à investigação 

de como tais educadores “(...) entendem e configuram propostas relativas ao ensino de Química 

para formar cidadãos.” A análise do conteúdo das entrevistas confirma a necessidade de “(...) 

que sejam adotadas, no Brasil, propostas de ensino de Química com objetivo de formação da 

cidadania.” Essa necessidade é justificada levando-se em consideração a influência que a 

Química têm na sociedade. “Tais influências passam a exigir do cidadão comum um mínimo de 

conhecimento químico para poder participar da sociedade tecnológica atual.” (Santos e 

Schnetzler, 1996). 

A reformulação e redefinição dos conteúdos de Química que devem ser abordados no 

ensino básico, também acarreta na mudança de comportamento que os alunos geralmente têm em 

relação à disciplina. Cardoso e Colinvaux (2000) afirmam que para que seja possível aumentar a 

motivação do aluno, deve-se abandonar a prática de ensino baseada somente na memorização de 

nomes e fórmulas, e deve-se procurar vincular conhecimentos e conceitos ao dia-a-dia do aluno. 

A necessidade de vincular os conceitos teóricos aos conhecimentos prévios do aluno, que são 

provenientes de sua vida dentro e fora da escola, baseiam-se na teoria de ensino e aprendizagem 

de Ausubel. Em sua teoria de ensino-aprendizagem, Ausubel (1982) enfatiza a importância dos 

conhecimentos prévios dos alunos na construção de estruturas mentais, ou seja, na obtenção de 

novos conceitos. Assim, Pelizzari et al. (2002) afirmam que segundo esta teoria “A 

aprendizagem é muito mais significativa à medida que o novo conteúdo é incorporado às 

estruturas de conhecimento de um aluno e adquire significado para ele a partir da relação com 

seu conhecimento prévio.” 

Essa estrutura prévia é denominada por Ausubel de subsunçor, que segundo Cardoso e 

Colinvaux (2000) “serve como “âncora” para a interpretação e incorporação de novos conceitos. 

Essa “ancoragem” a conhecimentos anteriores dá sentido à nova informação, definindo o que 

Ausubel chama de Aprendizagem Significativa. A cada assimilação o subsunçor modifica-se, 

tornando-se mais amplo e apto às novas assimilações.” Para Machado (1992) a aprendizagem 

significativa “pressupõe que o aluno manifeste disposição para relacionar, de forma não 

arbitrária e substantiva, o novo material à sua estrutura cognitiva e que o material disponível seja 

potencialmente significativo ou seja, passível de interação com os conhecimentos prévios do 

sujeito.” 
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 Dessa forma, considerando a importância do conhecimento prévio do aluno no processo 

de ensino e aprendizagem e a relevância da Química na formação do cidadão, os PCNEM 

enfatizam que o aprendizado de Química no ensino médio implica que os alunos compreendam 

as transformações químicas que ocorrem e assim possam julgar com fundamentos as 

informações que provêm da mídia, da tradição cultural e da escola. 

Para isso, os PCNEM propõem que para transmitir conhecimentos relevantes, deve-se 

fornecer ao aluno dados concretos, observáveis, trazidos de seu cotidiano que possam fornecer o 

ponto de partida para construção do conhecimento químico. Esses dados constituem, 

pedagogicamente, uma abordagem macroscópica de um determinado conteúdo. Essa abordagem 

deve ser seguida por explicações das transformações ocorridas e dos conceitos químicos 

envolvidos, que deve ser realizada através de modelos explicativos que representam o nível sub-

microscópico. Por fim, deve-se considerar que a Química utiliza uma linguagem própria, que se 

constitui de símbolos, fórmulas e convenções e é necessário que o aluno entenda e utilize tal 

linguagem. Essa linguagem constitui, pedagogicamente, o modelo explicativo simbólico. 

 A abordagem dos conceitos proposta pode mudar a expectativas dos alunos frente à 

Química, que é apontada como uma das “áreas do conhecimento humano que, normalmente, são 

consideradas de difícil compreensão pela maioria dos educandos” (Giacomini et al., 2006) e para 

Johnstone (2000), poucas pesquisas contribuíram na resolução de problemas que referem-se ao 

ensino de conceitos como: mol, equilíbrio, sobre a natureza da matéria, sobre as ligações 

químicas, sobre energia livre e muito mais. 

O conceito de Equilíbrio Químico “têm sido apontado por muitos autores – e também por 

muitos professores – como problemático para o ensino e a aprendizagem.” (Maskill e Cachapuz, 

1989 apud Machado e Aragão, 1996). Machado (1992) afirma em seu trabalho que os alunos 

apresentam concepções distorcidas sobre o Equilíbrio Químico como a “dificuldade em 

diferenciar o que é igual do que é constante”, também quanto à reversibilidade das reações, pois 

“para muitos alunos, no Estado de Equilíbrio não existem mais espécies reagentes” (Machado e 

Aragão, 1996). 

Entretanto, Machado e Aragão (1996) afirmam também que esse tema é muito rico, uma 

vez que “articula muitos outros temas como reação química, reversibilidade das reações, cinética 

etc.” e pode “ampliar e aprofundar a compreensão que o estudante tem da Química”. Além disso, 

Machado (1992) também afirma que o estudo do Equilíbrio Químico pode envolver 

simultaneamente “aspectos dinâmicos (no nível microscópico a reação continua a ocorrer) e 

constantes (macroscopicamente não se observa modificações)”. 
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 A abordagem de conceitos de Química que, apesar de complexos, possam contribuir para 

a formação de cidadãos depende do uso de recursos didáticos que possam tornar as aulas de 

Química mais interessantes, estimulantes e que possam auxiliar o professor a atingir seus 

objetivos de ensino. Recursos de multimídia como filmes didáticos podem ser boas alternativas 

para escolas e professores. A multimídia engloba esses recursos uma vez que, segundo Duaik 

(1999), “A multimídia é formada pelo texto, gráfico, animação, fotos, áudio e vídeo”. Nogueira 

(1993) cita a importância da multimídia como um recurso educacional que possibilita “(...) a 

construção do conhecimento de forma interativa e não-linear, combinando textos, gráficos, 

animações, sons, imagens paradas e em movimento”. 

A utilização da tecnologia multimídia em sala de aula também permite que o professor, 

segundo Oblinger (1993), “(...) transforme a sala de aula em um local de discussão ativa, onde os 

estudantes tornam-se participantes ativos no processo de aprendizagem e por isso retém mais 

informações”. Essa retenção de informação pode ser observada segundo Oblinger (1993) porque 

os alunos retêm cerca de 20% do que ouvem, ou seja, do que é falado pelo professor. Ainda 

segundo esse pesquisador, alunos que vêem e ouvem informações, retêm cerca de 40% do que é 

transmitido. Mas estudantes que vêem, ouvem e que estão altamente envolvidos no processo de 

aprendizagem, retém aproximadamente 75% das informações, isso ocorre pois, para Nogueira 

(1993) “(...) quanto mais meios um tema é apresentado, mais ele é aprendido e relembrado (...)” 

e portanto o ensino deve, não somente, ater-se na quantidade e qualidade dos conteúdos a serem 

abordados, mas também “(...) os meios devem ser suficientemente ricos para abrangerem as 

diversas cognições (...)”. 

 Dentre os diversos recursos multimídia, o filme didático constitui uma tecnologia 

altamente difundida e de fácil operação e pode ser usado pelo professor em sua prática 

pedagógica. Esse recurso, segundo Moran (1995) “(...) ajuda um bom professor, atrai os alunos, 

mas não modifica substancialmente a relação pedagógica”, pois para ele o uso de um filme 

didático pode tornar-se inadequado quando esse não tem relação com a matéria, quando é 

demasiadamente usado nas aulas, quando é utilizado sem uma discussão com os alunos e sem 

integrá- lo com o assunto da aula. Em contrapartida, o autor salienta o uso de filmes como uma 

ferramenta para despertar o interesse dos alunos sobre um determinado assunto, motivando-os 

para o aprendizado. Para Moran (1995), o vídeo pode motivar, pois ajuda na visualização de 

fenômenos e a realização de simulações, por meio da imagem e do som. 

Dessa forma, o sucesso desse recurso depende do uso que o professor faz dele. “As 

formas de utilização, interpretação, de análise e de crítica podem estimular o espectador a ser 

sujeito ou objeto do processo de conhecimento.” (Bortolini, 2003). Costa (2005), salienta que da 
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mesma forma que o aprendizado da linguagem verbal demanda tempo e esforço, o aprendizado 

da linguagem técnica também, porém “muitas vezes as pessoas pensam que em se tratando de 

uma tecnologia, basta à posse do equipamento e as instruções funcionais a respeito de seu uso”. 

(Costa, 2005). 

 Marcelino Júnior et al. (2004) também ratificam a importância do uso de filmes como 

elemento curricular, mas suas vantagens não dependem somente dele, mas de seu uso em 

conjunto com outros recursos, como pode ser observado no trabalho descrito por Pence (1993) 

sobre o uso de filmes didáticos. Esse projeto combina várias metodologias educacionais, como a 

multimídia, a aprendizagem cooperativa e o modelo educacional tradicional. Os estudantes que 

participaram do projeto foram questionados sobre a efetividade dos métodos. Segundo a 

pesquisa, o uso de apresentações em vídeo foi muito popular, e os outros métodos somados, 

tornaram o curso mais interessante. O autor também cita que: “As respostas dos estudantes ao 

uso de apresentações multimídia foram estimulantes. Talvez, uma das mais significantes 

observações sobre esse projeto é que a multimídia pode ser utilizada com sucesso, mesmo  sem a 

presença de equipamentos caros ou uma grande equipe de apoio. A utilização de vídeos em sala 

de aula oferece a possibilidade de mostrar reações sem colocar em risco os estudantes, mostra 

processos e detalhes que não poderiam ser mostrados em uma aula experimental para muitos 

alunos e a possibilidade de repetir a demonstração sempre que necessário”. 

Em outro trabalho realizado que cita o uso desses recursos no ensino de Química, 

Marcano et al. (2004) justificam sua importância afirmando que “(...) a demonstração em 

química são visualizações no nível macroscópico que permitem que o aluno observe o 

fenômeno”. Da mesma forma, a autora cita a importância do uso de animações que possibilitem 

a visualização de modelos que simulem fenômenos sub-microscópicos, que envolvam moléculas 

em movimento, pois “(...) essas visualizações ajudam os estudantes a superar a barreira de 

visualizar e entender o quão complexa é a dinâmica química que um processo ocorre”, uma vez 

que os estudantes apresentam dificuldade em interpretar os fenômenos no nível sub-

microscópico e simbólico o que leva a construção de conceitos inadequados. No estudo realizado 

por Marcano et al. (2004), 171 estudantes do primeiro ano do curso de Química de uma 

universidade americana acessaram um site da internet que abordava três experimentos sobre 

equilíbrio químico. Cada experimento continha três formas de visualização: gráfico, vídeo e 

animação. A seqüência seguida pelos três tipos de visualização não era definida, de forma que, 

cada aluno assistia em ordem diferente, primeiro ao vídeo depois a animação ou o contrário. 

Questões sobre o experimento foram feitas antes de depois da explicação. Através das respostas 

dos alunos, os autores puderam observar que o uso integrado e na seqüência, demonstrações e 
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animações, possibilitou o entendimento do processo nos níveis macroscópico e sub-

microscópico. O uso de animações também permitiu ao aluno, segundo a pesquisa, “(...) 

interpretar um fenômeno concreto com o uso de um conceito abstrato (...)”. 

Dessa forma, filmes didáticos podem auxiliar o professor, pois permitem a visualização 

de fenômenos, de modelos conceituais e também da linguagem utilizada pela Química. Essa 

forma de abordagem pode facilitar o ensino e a aprendizagem de conceitos como o de Equilíbrio 

Químico, que, como já mencionado “têm sido apontado por muitos autores – e também por 

muitos professores – como problemático para o ensino e a aprendizagem.” (Maskill e Cachapuz, 

1989 apud Machado e Aragão, 1996). 

Considerando as potencialidades do uso dos filmes didáticos para a abordagem de 

conceitos de Química, o filme Cavernas: Sob o Olhar da Química foi analisado por alunos do 

ensino médio com o intuito de verificar sua qualidade e também as suas contribuições para o 

aprendizado dos conceitos de Equilíbrio Químico. 

METODOLOGIA 

 O filme Cavernas: Sob o Olhar da Química, foi produzido em 2006 pelo LENAQ, com a 

intenção de motivar os estudantes para o aprendizado do conceito de equilíbrio químico. Ele é 

dividido em duas partes, sendo a primeira um documentário produzido pela TVTem sobre a 

Caverna do Diabo que aborda o tema de forma abrangente e a segunda parte, que apresenta cenas 

de experimentos em laboratório e simulações de reações que podem ajudar na compreensão de 

alguns dos fenômenos que ocorrem nas cavernas. 

 Trinta e oito alunos da terceira série do ensino médio de uma escola pública de São 

Carlos participaram da pesquisa. Desses alunos, 16 afirmaram que já haviam estudado o conceito 

de Equilíbrio Químico (Grupo A) e 22 afirmaram que ainda não haviam estudado tal conceito 

(Grupo B). A distinção dos alunos em grupos A e B foi realizada para permitir uma análise mais 

adequada dos resultados. O filme foi exibido uma vez durante o horário normal de aulas da 

turma. Após a exibição ininterrupta, os alunos responderam a um questionário que solicitava que 

fizessem considerações sobre a qualidade dos filmes, as cenas mais interessantes e a contribuição 

desse recurso para a melhoria do aprendizado de conceitos de Química. Também foi questionado 

aos alunos sobre a compreensão dos conceitos de reação reversível e equilíbrio químico. 

RESULTADOS 

Qualidade do filme 
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 Na Tabela 1 consta as opiniões do Grupo A sobre o filme. Os alunos desse grupo 

classificaram o filme como razoável ou bom / interessante.  

Tabela 1: Opiniões do Grupo A 

Alunos (%) Razoável Bom/Interessante 

93,25  X 

6,25 X  
 

O filme foi considerado razoável, pois, para o aluno, a qualidade das imagens estava 

“ruim”. No entanto, a porcentagem de alunos que classificaram o filme como bom/interessante 

foi maior. A seguir são apresentadas algumas afirmações que justificam a avaliação positiva do 

filme: 

“Achei o conteúdo interessante ao colocar a química a partir de algo que conhecemos 

como caverna que é algo que nos chama a atenção e que nos interessamos em saber sua 

formação.” 

“Eu achei muito interessante e achei também que o filme explica muito mais fácil de 

entender.” 

Todos os alunos do Grupo B consideraram o filme bom ou interessante. Algumas 

afirmações sobre a qualidade do filme são: 

“Achei interessante, apesar de ser simples, mas isso o tornou objetivo.” 

“Um filme muito informativo, explicativo e interessante.” 

Cenas mais interessantes 

Na Tabela 2 constam, na opinião do Grupo A, as cenas mais interessantes. 

Tabela 2: Cenas que mais chamaram a atenção dos alunos do Grupo A 

Alunos (%) Documentário Experimentos Simulações 

62,5 X   

18,75  X  

18,75   X 
A Tabela 3 apresenta, na opinião dos alunos do Grupo B, as cenas mais interessantes. 

Tabela 3: Cenas que mais chamaram a atenção dos alunos do Grupo B 

Alunos (%) Documentário Experimentos Simulações 

72,7 X   

18,2   X 

13,6  X  
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 A maioria dos alunos afirmou que as cenas que mais chamaram a atenção correspondem 

as do documentário exibido no início do filme que apresenta uma caverna e suas formações 

rochosas.  

 

Contribuição do filme para a melhoria do aprendizado de conceitos de Química. 

Grupo A 

 Para 37,5% dos alunos o filme contribui para melhorar a compreensão da Química, 

porém eles não justificaram tal afirmação. Outros 50% também afirmaram que o filme contribui, 

porque esse apresenta experimentos, animações e também porque contextualiza os conceitos. 

Porém, 12,5% dos alunos afirmaram que o filme contribui “mais ou menos” pois além dele é 

necessário também “praticar experimentos sobre o tema” para que o aprendizado possa ser 

efetivo. 

 

Grupo B 

 Para 72,7% dos alunos desse grupo, o filme contribui para o aprendizado de Química, 

mas os motivos apontados por esses alunos são variados. Para esses alunos o filme contribui, 

pois aborda os conceitos de maneira clara e objetiva, mostra práticas experimentais e simulações 

e também pelo fato do conteúdo ser abordado por meio de diversas imagens.  

Entretanto, 27,3% dos alunos afirmaram que a contribuição do filme é limitada, pois para 

eles a Química é uma disciplina difícil de ser compreendida. 

 

Compreensão do conceito de reação reversível 

 O conceito de reação reversível foi abordado no filme. Para observar se os alunos 

compreendem o conteúdo apresentado, mesmo que parcialmente, os alunos foram solicitados a 

responder o que haviam entendido desse conceito. 

Grupo A 

 A Tabela 4 apresenta a porcentagem de alunos do Grupo A que compreenderam algo 

sobre o conceito de reação reversível, aqueles que afirmaram que não compreenderam e também 

aqueles que fizeram outras considerações que não envolvem o conceito em questão. 

Tabela 4: Compreensão do conceito de reação reversível pelos alunos do Grupo A 

 Compreenderam Não Compreenderam Outras Considerações 

Alunos (%) 12,5 31,25 56,25 
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Os alunos que fizeram considerações coerentes sobre o conceito de reação reversível 

afirmaram: 

 “Quando reagentes formam produtos e vice-versa.” 

 “Que a maioria das reações pode se reverter e algumas não podem.” 

 Porém, essas afirmações podem ter sido feitas com base no conhecimento prévio dos 

alunos sobre o conceito.  

 Algumas afirmações apresentadas pelos alunos que não compreenderam o conceito 

foram: 

 “Eu não entendi muito, mas com filmes é melhor para entender.” 

 “Eu entendi tudo, só que não sei explicar.” 

 Por fim, entre as afirmações que não correspondem ao conceito em questão, algumas 

estão relacionadas ao conceito de reação irreversível que não foi discutido no filme. Algumas 

afirmações realizadas por esses alunos foram: 

 “Eu entendi que a água dissolve o cloreto de cálcio.” 

 “Que após uma reação ser feita, ela não volta mais no seu estado normal 

espontaneamente. 

 

Grupo B 

 Na Tabela 5 consta à porcentagem de alunos que compreenderam algo sobre o conceito 

de reações reversíveis, aqueles que afirmaram que não compreenderam e também aqueles que 

fizeram outras considerações que não envolvem o conceito em questão. 

Tabela 5: Compreensão do conceito de reação reversível pelos alunos do Grupo B 

 Compreenderam Não Compreenderam Outras Considerações 

Alunos (%) 50 36,37 13,63 
  

Algumas afirmações coerentes sobre o conceito em questão feitas pelos alunos são: 

 “Com base no filme, pode se entender que os reagentes originou um produto, no entanto 

essa reação pode ser feita a partir do produto originando os reagentes.” 

 “Reação reversível é quando a reação pode “ocorrer nos dois sentidos”, ou seja, assim 

como os reagentes se transformam em produtos, a reação pode se reverter, com os produtos se 

transformando em reagentes.” 
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 Os alunos que afirmaram que não entenderam o conceito, fizeram algumas considerações 

como: 

 “Não entendi nada porque o meu rendimento é fraco.” 

 “O filme explicou bem o conceito, mas infelizmente não pude entender nada.” 

Comparando os dois grupos, a porcentagem de alunos do Grupo B que entenderam o 

conceito (50%) foi maior que a porcentagem do Grupo A (12,5%) que compreenderam. Dessa 

forma, apesar dos alunos do Grupo A terem afirmado que já haviam estudado o conceito de 

reações reversíveis, isso não interferiu nas respostas dos alunos. 

 

Compreensão do conceito de equilíbrio químico 

Grupo A 

 Um aluno fez a seguinte afirmação: “O número de reagentes se mantém constante”. Essa 

afirmação indica que o aluno possui certo grau de compreensão sobre o conceito. Porém, parte 

das outras respostas, apresenta as concepções que os alunos possuem sobre o equilíbrio químico. 

 “Os reagentes buscam o encontro com outro reagente de carga oposta buscando 

neutralização.” 

 “É quando não acontece mais reações químicas, ou seja, as moléculas entram em um 

estado de equilíbrio.” 

 “Equilíbrio químico é necessário para um experimento ou algo químico acontecer, pois 

sem equilíbrio não dá certo.” 

 Por fim, também foi possível observar que 56,3% dos alunos desse grupo afirmaram que 

não entenderam o conceito de Equilíbrio Químico. 

 

Grupo B 

 Desse grupo, um aluno afirmou que o equilíbrio químico ocorre “quando a reação de 

formação e dissolução ocorrem ao mesmo tempo e na mesma proporção”. Porém, a maioria dos 

alunos desse grupo (72,7%) afirmou que não compreenderam o conceito. 

 De maneira semelhante ao Grupo A, alguns alunos do Grupo B, expressaram suas 

concepções sobre o conceito de equilíbrio químico, pois consideram que tal conceito consiste na 

ocorrência de uma reação irreversível que chega ao seu término e que por isso, atinge o estado de 

equilíbrio. 

CONCLUSÃO 
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 A maioria dos alunos que participaram da pesquisa considerou o filme bom e ou 

interessante e, para muitos deles, os conceitos apresentados no filme foram abordados de forma 

clara e objetiva. Além disso, a presença do documentário que mostra uma caverna foi 

considerada, pela grande maioria dos alunos, como as cenas mais interessantes de todo o filme. 

Com base nessa constatação, pôde-se observar que a contextualização do conteúdo é um fator 

que, para alguns alunos, determina a qualidade do filme e também pode contribuir para motivá-

los para o aprendizado dos conceitos envolvidos naquele contexto. 

 A maior parte dos alunos também afirmou que o filme contribui para a melhoria do 

ensino de Química, pois para eles a presença de experimentos, simulações e contextualização 

facilita o aprendizado dos conceitos. Porém, cabe ressaltar que alguns alunos afirmaram que o 

filme contribui pouco, uma vez que a Química é uma ciência de difícil compreensão.  

A “complexidade” da Química apontada por esses alunos, mas também por autores como 

Giacomini et al. (2006), deve ser considerada quando utiliza-se qualquer recurso didático, pois 

sozinho, o recurso dificilmente leva os alunos a um aprendizado significativo. O papel do 

professor, no planejamento do uso desse recurso, assim como a articulação desse com outros 

recursos didáticos é fundamental para que a Química possa ser melhor compreendida. 

 Além das opiniões pessoais sobre o filme, as observações sobre o nível de compreensão 

que os alunos tiveram dos conceitos de reação reversível e equilíbrio químico permitiram 

constatar que o filme, pode contribuir no aprendizado de conceitos. Alguns alunos fizeram 

afirmações coerentes sobre o conceito de reação reversível. Entretanto, quanto ao conceito de 

equilíbrio químico, a maioria dos alunos não fez considerações coerentes sobre o tema. O que se 

observou nesse caso foi uma grande quantidade de respostas em que os alunos expressaram suas 

próprias concepções sobre o conceito de equilíbrio, principalmente sobre o fato do equilíbrio ser 

considerado, para eles, como uma “parada no sistema”. Dessa forma, como abordado por 

Machado e Aragão (1996), os alunos apresentaram dificuldades em compreender o conceito de 

equilíbrio químico. 
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