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Resumo: 

Com o crescente uso das mídias e tecnologias digitais e o interesse dos jovens pelo mundo digital, 

se faz necessário a integração das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs) no 

ambiente escolar. Assim, como forma de tornar o ensino de química mais atrativo, prazeroso e 

significativo, este trabalho visa contribuir com a produção de materiais digitais que podem ser utilizados 

pelos professores em sala de aula, como os vídeos. Baseando-se na perspectiva freiriana de que não é 

possível pensar a educação e a linguagem a ser abordada com os estudantes sem considerar o mundo em 

que estão inseridos e os diferentes saberes existentes além do científico, a partir da elaboração de um 

vídeo sobre os processos e a química envolvida na produção do café desde o plantio até a xícara, busca-

se a coexistência do diálogo entre saber científico e popular por meio da divulgação científica. Ademais, 

conceitos de química presentes no programa curricular dos alunos do Ensino Médio foram inseridos no 

vídeo para que este possa ser utilizado em sala de aula e oferecer aos alunos uma aula diferente da 

tradicional. Como resultado, o vídeo produzido se encontra acessível a professores juntamente com um 

material de apoio, para que este possa tornar possível as discussões em sala de aula atuando como 

mediador e não como mero transmissor de conteúdos. Pelo tempo gasto para a produção, elaboração de 

roteiro, edição e elaboração do material do professor, não foi possível realizar o seu desenvolvimento 

em sala de aula, mas em uma outra oportunidade, pretende-se desenvolver este trabalho e coletar 

resultados para análise e discussão. 
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