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Resumo 
O presente artigo é resultado de uma atividade desenvolvida em um subprojeto4 do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), juntamente com o 
Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores (LIFE) do Instituto Federal 
Farroupilha – Campus São Vicente do Sul, a qual por meio dos bolsistas de Iniciação à 
Docência (ID) refletiu, planejou, desenvolveu e validou Objetos de Aprendizagem 
(OAs) voltados para o Ensino de Química, com ênfase no conceito de Equilíbrio 
Químico.A abordagem dos OAs vem ao encontro de uma demanda crescente de 
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no ambiente escolar, 
como possibilidade construtiva no aprimoramento das relações de ensino-aprendizagem, 
tornando crítico e lúdico o licenciando e futuro professor.  

Palavras-chave: TICs.OAs.Ensino de Química. 
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Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação (TICs) e dos 

instrumentos tecnológicos, conhecida como “revolução tecnológica”, a escola sendouma 

instituição que desempenha uma tarefa social, busca constantemente adequar-se as 

transformações, como meio de aproximar mais adequadamente seus conhecimentos aos 

alunos. A relevância de inserir as TICs no contexto escolar deve-se a necessidade de 

acompanhar as tendênciasde informação e linguagem, de forma a contribuir na relação 

de ensino/aprendizagem, pois sociedade e escola são ambientes que se inter-relacionam 

e não existem isoladamente.  

A necessidade de se adaptar a evolução é significativa, pois os indivíduos que 

compõem o ambiente escolar conectam-se, com maior intensidade, a uma diversidade 

de informações. Neste sentido, quando a escola apresenta os conceitos de forma 

desvinculada do que se observa no cotidiano, passa a ser concebida como dispensável, 

perdendo seu verdadeiro significado que é a construção de conhecimentos 

significativos. Conforme afirma Zabala (1998, p. 186), se a concepção da qual se parte é 

basicamente transmissora, é fácil entender os argumentos dos que acham o papel da 

escola e do educador cada vez mais desnecessário. Pode-se interpretar, através das 

palavras do autor que a escola precisa rever, reconsiderar, reinterpretar a realidade e os 

seus métodos, para que possa reconstruir-se em consonância com as metamorfoses, que 

culmina com todo o processo de transformação social, econômico e político. 

Segundo Santos; Mortimer (2002), alfabetizar, portanto, os cidadãos em 

ciência e tecnologia é hoje uma necessidade do mundo contemporâneo. Dessa forma, 

introduzir as tecnologias dentro do ambiente escolar para contribuir no processo de 

ensino/aprendizagem é uma necessidade emergente, uma vez que esta é a realidade 

contextual da grande maioria dos educandos. 

As primeiras modificações visíveis que a escola vem perpassando na atualidade 

centram-se em torno da infraestrutura, onde os espaços físicos estão cada vez mais ricos 

e aprimorados na questão tecnológica. Salienta-se que tais melhorias não ocorrem de 

forma homogênea, pelo contrário, ainda identificam-se muitas desigualdades em relação 

aos investimentos. Em contrapartida, as iniciativas e os investimentos por si só não 

bastam, pois se faz necessário aproximar o professor, então mediador da relação de 
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ensino/aprendizagem, das novas ferramentas e tecnologias possibilitando um 

conhecimento referente a seu manuseio, bem como finalidade para contribuir na sua 

prática profissional. 

Como afirma Valente (1998, p. 12) o computador não é mais o instrumento que 

ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a qual o aluno desenvolve uma tarefa por 

intermédio do computador. O computador é um instrumento e não um fim, por isso 

salienta-se a importância da mediação e da intervenção do educador no processo de 

construção dos saberes. Todavia, quando os educadores não se apresentam 

familiarizados com as novas tecnologias, não a utilizam de forma produtiva 

contribuindo apenas no aumento de dados negativos, referentes à inclusão dessas 

ferramentas na Educação Básica.  

É evidente que em muitas escolas há disponibilidade de uma infraestrutura 

considerável, tal como laboratórios de informática, todavia, na maioria das vezes os 

mesmos não são utilizados. Dentre os fatores que levam a esse abandono, se destaca 

significativamente a falta de qualificação dos educadores para manipularem as 

tecnologias, bem como suas ferramentas. É neste sentido que reafirmamos a relevância 

dos educadores também vivenciarem essa nova era tecnológica, concomitantemente a 

uma formação continuada e permanente baseada em abordagens contextuais que 

aprimorem suas metodologias.  

Em função disto, em um subprojeto do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID), juntamente com o Laboratório Interdisciplinar de 

Formação de Educadores (LIFE), ambos desenvolvidos no Instituto Federal Farroupilha 

– Campus São Vicente do Sul com recursos da CAPES, desenvolveu-se uma atividade 

integrada visando um contato dos então bolsistas de Iniciação à Docência (ID), com as 

novas tecnologias existentes e ofertadas pelo LIFE.  
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EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

 A formação de professores da contemporaneidade vem ao encontro de uma 

busca constante por aprimoramento, tendo em vista o acelerado e constante movimento 

social. Segundo Werthein (2000, p. 23-24), 

 

Todo ser humano deve ser preparado para a autonomia intelectual e para uma 
visão crítica da vida, de modo a poder formular seus próprios juízos de valor, 
desenvolver a capacidade de discernimento e como agir em diferentes 
circunstâncias da vida. A educação precisa fornecer a todos, forças e 
referências intelectuais que lhes permitam conhecer o mundo que os rodeia e 
agirem como atores responsáveis e justos. 
 

Essa concepção reforça a busca por formas de polir e refinar a Formação 

Inicial com base nas demandas atuais, incluindo as TICs. É nesta direção que se torna 

significável o exercício da docência, quando se instaura um processo de 

autoatualização, frente às circunstâncias em que a escola está submetida. Esse 

movimento “provoca uma abertura em relação à construção de suas próprias 

aprendizagens, de suas próprias experiências [...]” (TARDIF, 2002, p.88). 

 O caráter pedagógico atrelado à formação de professores de Química torna-se 

um aspecto importante, tento em vista a preocupação e procura por maneiras cada vez 

menos cartesianas e memorizáveis, para que os alunos tenham o acesso aos seus 

conceitos e teorias de forma valorativa. A Química, por meio de seus professores e 

pesquisadores tem procurado mediar com significado seus princípios, sem perder e 

deixar de lado sua complexidade. Nesse sentido, as TICs – OAs são alternativas de 

ferramentas que venham ao encontro dessa aproximação mais lúdica e, pedagógica de 

ensino. 

Compreender a pluralidade do exercício docente, o contexto da escola, suas 

emergências, seus empecilhos e peculiaridades são pontos primordiais para a 

constituição individual e coletiva dos futuros professores, por isso, explorar as múltiplas 

possibilidades enquanto Formação Inicial contribui para a construção de uma bagagem 

formativa que, consequentemente resultará em critérios mais holísticos e, reflexivos 

enquanto exercício didático em sala de aula. As representações vivenciadas na 
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licenciatura corroboram para uma forma mais ampla de ver e perceber a escola, 

alcançando uma dimensão mais estruturada do ser professor.  

 

METODOLOGIA 

 

Com intuito de iniciar a atividade conjunta, os então bolsistas de ID realizaram 

previamente diversas leituras e revisões bibliográficas, com intuito de aproximação das 

conceituações frente as TICs, mais especificamente dos Objetos de Aprendizagem 

(OAs). Após, foram desafiados a construírem seus próprios OAs, objetivando refletir e 

construir instrumentos para viabilizar a inserção da tecnologia no espaço educacional, 

com enfoque para a articulação entre os conceitos químicos. 

Para o desenvolvimento dos OAs, foi realizada uma pesquisa no Banco 

Internacional de Objetos de Aprendizagem com a finalidade de conhecer o acervo 

existente e compreender quais são os critérios e objetivos dessa ferramenta de ensino. 

Constatou-se que os OAs existentes no referido banco visam tornar o processo de 

ensino/aprendizagem algo interativo e que aguce o interesse dos educandos em relação 

aos conceitos abordados. A utilização dos objetos deve oportunizar uma reconstrução de 

saberes, ou seja, ao ser utilizado, o educando deve ter autonomia para construir e 

desenvolver a atividade proposta, com a possibilidade de retornar e avançar quantas 

vezes for necessário, enfatizando sua noção de reusabilidade. 

Sendo assim, tendo como ponto de partida as ideias, reflexões e temas 

elencados nas discussões referentes aos OAs observados no Banco Internacional de 

Objetos de Aprendizagem, os bolsistas foram subdivididos em grupos a fim de 

construírem objetos com enfoques distintos e contextuais. 
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ANÁLISE DOS DADOS 

 

No processo de construção dos OAs, vários foram os enfoques dados pelos 

bolsistas de ID, porém, no presente artigo será apresentada a construção do OAs 

intitulado: Equilíbrio Químico.A escolha de desenvolvimento desse conceito, por parte 

da bolsista de ID veio ao encontro da tamanha dificuldade que existe no entendimento 

desse conceito por parte dos educandos, tornando-se significativa a busca por 

possibilidades e ferramentas que contribuam para seu entendimento. 

Os conceitos de Equilíbrio Estático e Dinâmico foram abordados de maneira 

interativa, pois inicialmente foram construídos croquis como forma de organização, a 

fim de estruturar os layouts das páginas e fases do instrumento.  

Posteriormente, utilizando-se da ferramenta Microsoft Power Point 2010, 

construiu-se o OAs, seguindo a organização metodológica apresentada na Figura 1, 

abaixo. Através desse objeto buscou-se retomar a ludicidade no desenvolvimento de 

conceitos químicos, hoje tido e trabalhado na sua grande maioria de forma cartesiana e 

vertical, permitindo a aproximação do estudante a sua capacidade de reflexão e criação 

dentro da Química. 
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Figura 1: Representa a organização metodológica do OAs Equilíbrio Químico. 

Fonte: dados do OAs construído 

 

 

DISCUSSÃO DOS DADOS 
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Com base na Figura 1, que mostra a organização do OAs, verifica-se que em 

torno do Equilíbrio Dinâmico, observado no passo 10, buscou-se inserir a premissa de 

um estacionamento, a partir de uma animação, incentivando o raciocínio e reflexão 

quanto à lógica de entrada e saída de veículos com a intenção de obter um equilíbrio, 

pois embora aparentemente o movimento esteja ocorrendo sem modificações/alterações, 

está se procedendo a uma ação, reação no caso da Química. Como se observa no passo 

12, por exemplo, que faz uma indagação de forma a produzir uma reflexão sobre a 

temática, de forma contextual e não direta, efetivando a importância de situações 

problemas.  

Ao mesmo tempo em que os educandos observavam a entrada e saída de 

automóveis, sequencialmente questionamentos eram feitos a fim de que esses 

refletissem sobre a ação, conforme demonstram os passos 11 e 12. Do mesmo modo, 

anteriormente outros exemplos de equilíbrio químico como as reações eram destacados, 

no passo7, demonstrando que quando se alcança um equilíbrio, as velocidades diretas e 

inversas das reações mantêm-se constantes, igualmente as concentrações.  

Segundo Valente (2008, p.24): 

 

A questão fundamental no processo de ensino-aprendizagem é saber como 
prover a informação de modo que ela possa ser interpretada pelo aprendiz e 
que ações ele deve realizar para que essa informação seja convertida em 
conhecimento. 
 

Assim, os questionamentos levantados durante o objeto permitiam aos 

educandos avançar e retornar as explicações teóricas de Equilíbrio quantas vezes fosse 

necessário, conforme mostra o passo 13, oportunizando uma significação do 

conhecimento construído, bem como erros e acertos construtivos. Como afirma Zabala 

(1998) “ensinar envolve estabelecer uma série de relações que devem conduzir à 

elaboração, por parte do aprendiz, de representações pessoais sobre o conteúdo objeto 

de aprendizagem”, dessa forma, o processo de organização do jogo didático acarreta ao 

educando uma organização do que está sendo proposto e ao mesmo tempo, uma 

assimilação de conceitos desenvolvidos. 
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Posterior à construção do OAs intitulado Equilíbrio Químico, os educandos do 

primeiro ano do Ensino Médio de uma das escolas públicas parceiras do subprojeto 

jogaram-no, com a mediação do bolsista de ID que o idealizou. Durante esse momento 

de aplicação do objeto, pode-se perceber que a curiosidade dos educandos foi aguçada, 

isso porque se tratava de algo diferenciado por estar diretamente relacionado com a 

utilização das tecnologias em prol da construção de conhecimento. 

Além disso, pode-se verificar que embora existam vários incentivos 

governamentais para a inserção da tecnologia em comunidades menos favorecidas, que 

os educandos apresentaram certa dificuldade no simples manuseio do teclado, isso 

porque solicitavam constantemente ajuda. Essa realidade demonstra que mesmo que a 

escola tenha acesso aos computadores e a rede de internet, ainda é precária a utilização 

desses por parte da comunidade escolar, seja por falta de monitoria nos laboratórios de 

informática, seja por falta de ações pedagógicas que incentivem os educadores para sua 

utilização.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As TICs vêm adentrando ao espaço escolar nas últimas décadas, propiciando a 

escola e toda sua comunidade escolar uma nova forma de ver a relação de 

ensino/aprendizagem no contexto atual. O subprojetoPIBID, em consonância com o 

LIFE, através dessa atividade buscou e criar alternativas e possibilidades com intuito de 

remeter o então acadêmico em Formação Iniciala ações dessa natureza. Conforme 

afirma Alarcão (1996, p. 13), 

 

Apesar da evolução científica e tecnológica, ou talvez por causa 
dela, constata-se, na sociedade atual, uma crise de autoconfiança 
nos profissionais recém-formados, como se a formação que lhes 
é dada pouco servisse para resolver os problemas com que se 
deparam, o que poderá justificar-se porque, nas instituições 
responsáveis pela sua preparação profissional, os futuros 
profissionais são normalmente enformados no sentido da tomada 
de decisão que visa a aplicação do conhecimento científico 
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numa perspectiva de valorização da ciência aplicada como se 
esta constitua a resposta a todos os problemas da vida real. 
 

 Nesse sentido, é pertinente pensar em propostas que venham ao encontro de 

práticas criativas, para além dessa padronização na Formação, a qual não possibilita ao 

licenciando e futuro professor pensar sobre ações diferenciadas, para além de moldes e, 

estigmas. Com este propósito, a atividade conjunta realizada, contribuiu para que o 

graduando em Química produzisse seu próprio instrumento pedagógico para utilização 

em sala de aula, movimentando o pensamento. 

 De certa forma a construção do objeto requer dedicação e tempo para seu 

desenvolvimento, por sua vez torna o trabalho de formação do então futuro professor 

algo diferenciado e prazeroso, visto que quando realizado com empenho e criatividade 

produz resultados satisfatórios na construção de conhecimentos e práticas diferenciadas. 

Assumindo, “uma postura de empenhamento autoformativo e autonomizante – 

descobrindo – em si as potencialidades que detém e conseguindo ir buscar ao seu 

passado aquilo que já sabe e já é e, sobre isso, construir o seu presente e o seu futuro” 

(ALARCÃO, 1996, p. 18). 
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