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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância da utilização das 
tecnologias de comunicação no ensino, tendo por base uma metodologia de curso 
de formação continuada, desenvolvida com professores de Química do Ensino 
Médio. O conteúdo do curso versou, principalmente, sobre as Tecnologias de 
Informação e Comunicação e Objetos de aprendizagem no ensino, valorizando a 
articulação entre teoria e prática. Seu desenvolvimento pautou-se na perspectiva do 
diálogo e da reflexão, requerendo sempre o papel ativo do professor na construção 
de seu próprio desenvolvimento profissional. Trata-se de um estudo de caso 
desenvolvido por meio da abordagem qualitativa e o levantamento de dados foi feito 
com base em questionários, atividades descritivas, debates orais, reflexões, alguns 
apontamentos realizados a cada aula, observações e registros feitos pelo 
pesquisador. Pode-se concluir, pelo estudo realizado, que as atividades 
desenvolvidas no curso foram bastante significativas em termos de aplicabilidade 
em situações de sala de aula. Os resultados indicaram que os professores, embora 
utilizem algumas Tecnologias de Informação e Comunicação no cotidiano, não as 
usam sistematicamente no ambiente escolar, como recurso didático. Nesse sentido, 
o curso permitiu a utilização de tais ferramentas, ampliando as perspectivas de 
utilização em sala de aula e a elaboração de atividades envolvendo objetos de 
aprendizagem como opção para mobilização de novos mecanismos de mediação 
pedagógica, na inserção das novas tecnologias.    

Palavras-chave: Tecnologia na educação; ensino de Química; Objetos de 

Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to reflect on the importance of using Communication Technologies 
in Education, based on a methodology for continuing education course, developed 
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with teachers in Secondary Education Chemistry. The content of the course revolved 
around mainly on Information Technology and Communication and Learning Objects 
in education, focusing on links between theory and practice. Its development was 
guided by the perspective of dialogue and reflection, always requiring the active role 
of the teacher in building your own professional development. This is a case study 
conducted through qualitative and survey data was based on questionnaires, 
describing activities, oral discussions, reflections, made some notes for each lesson, 
observations and records made by the researcher. It can be concluded by the study, 
the activities developed in the course were very significant in terms of applicability to 
situations in the classroom. The results indicated that teachers, although some use 
of Information Technology and Communication in everyday life, do not use 
systematically in the school environment as a teaching resource. In this sense, the 
course allowed the use of such tools, enhancing the prospects for use in the 
classroom and development of new learning objects as an option for mobilizing new 
pedagogical mediation mechanisms, the insertion of new technologies. 

Keywords: Technology in education; teaching chemistry; learning objects. 

 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação: breve reflexão 

A revolução tecnológica por meio das telecomunicações e da informática, 

mais precisamente da popularização dos computadores e da Internet, nos leva a 

uma reflexão crítica sobre o panorama educacional que ora se apresenta. Estamos 

vivendo uma nova configuração de sociedade, de mudanças estruturais, sociais e 

culturais, numa velocidade emergente e assustadora. A questão da informação, a 

produção do saber, a construção do conhecimento são características deste novo 

contexto e as reflexões sobre a educação tornam-se necessárias. 

A transformação da sociedade e sua relação com as tecnologias desafiam os 

meios educacionais a buscarem novas perspectivas para enfrentar este novo 

milênio. Não podemos ignorar os avanços tecnológicos, pois os computadores, a 

Internet e a transmissão por satélites já fazem parte da realidade de todos. Nessa 

perspectiva Dowbor (1994) afirma que: 

A produção do conhecimento, o acesso a ele e o seu domínio já não 
são privilégios de algumas pessoas ou instituições. O conhecimento 
hoje se produz em vários espaços e por múltiplos agentes [...] não é 
preciso ser nenhum deslumbrado pela eletrônica e pelo vídeo para 
constatar que o movimento transformador que atinge hoje a 
informação, a comunicação e a própria educação constitui uma 
profunda revolução tecnológica. (DOWBOR, 1994, p.113). 

 



  Essas transformações, proporcionadas pelo impacto do uso de novas 

Tecnologias de Comunicação e de Informação podem provocar mudanças 

verdadeiramente revolucionárias no contexto educacional e pode propiciar o 

rompimento com modelos tradicionais de ensinar e aprender.    

As alterações [na sociedade, devido as TIC`s] refletem-se sobre as 
tradicionais formas de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas 
educações, resultantes de mudança estruturais nas formas de 
ensinar e aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica é o 
desafio a ser assumido por toda sociedade. (KENSKI, 2007, P.41).  

 

 Nesse contexto, as Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs têm 

proporcionado inúmeras transformações na sociedade, onde o acesso às 

informações disponibilizadas por elas atinge os espaços sociais numa dimensão 

quase sem limites. Os meios de comunicação e, principalmente a Internet estão 

alterando as relações entre as pessoas, cujos reflexos atingem os mais diferentes 

setores da sociedade e consequentemente, atuam sobre as práticas dos 

profissionais da educação.  

Diante dessas vertiginosas evoluções sócio-culturais e tecnológicas do 

mundo atual, consideramos relevante discutir as questões relacionadas ao uso das 

novas tecnologias no contexto do ensino de química e oportunizar aos professores e 

alunos o acesso aos meios de comunicação e informação. 

Na tentativa de incorporar essas novas TICs no contexto escolar, bem como 

socializar o acesso às mesmas, políticas educacionais e projetos de governo 

viabilizam propostas, como por exemplo, no Estado do Paraná, a implantação do 

programa Paraná Digital, o Portal Dia a Dia Educação, a TV Paulo Freire e a TV 

Multimídia e, por meio destes programas procuram estimular e concretizar cada vez 

mais esta realidade na escola. 

 O sistema educacional requer que o professor saiba usar pedagogicamente 

as novas tecnologias, o que consequentemente, tem exigido do mesmo o 

conhecimento do “como”, “o quê” e “por que” usar tais recursos. Dessas 

necessidades surgem alguns questionamentos: De que forma as TICs devem ser 

usadas para garantir um bom aprendizado? Como a utilização das TICs pode 

auxiliar a construção de conhecimento? Qual a motivação dos professores de 

Química para utilizar as TICs como recurso didático-pedagógico? 



 Não é nosso intuito responder acerca de cada questionamento, mas no 

amplo sentido, nosso interesse neste trabalho, volta-se especificamente a 

proposição de  alternativas ao uso das TICs por professores de Química. Nessa 

perspectiva, o professor poderá refletir sobre sua prática pedagógica e introduzir 

nas suas aulas, novas estratégias de ensino, com base nas TICs como ferramentas 

significativas no processo de construção e produção de conhecimentos. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação e o contexto educacional 

 

De acordo com Moraes (1998, p.6) “[...] o simples acesso à tecnologia, em si, 

não é o aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos ambientes de 

aprendizagem e de novas dinâmicas sociais a partir do uso dessas novas 

ferramentas”. Partindo desse pressuposto, faz-se necessário a busca de um novo 

olhar para as relações entre a educação e as TICs, abrindo possibilidades para que 

o professor deixe de ser a única fonte de informação e passe a criar oportunidades 

para que o aluno participe de forma mais ativa do processo ensino-aprendizagem. 

Nossos alunos nasceram e cresceram na era digital e não concebem o 

mundo sem tecnologia. Eles estudam e fazem seus trabalhos escolares na frente do 

computador, ouvindo música, conectados à Internet, com a televisão ligada e 

falando ao telefone celular. Nesse contexto, não cabe o ensino tradicional marcado 

por tantas controvérsias, é fundamental torná-lo mais atrativo, desafiante e 

atualizado e assim, motivar os alunos para a aprendizagem dos conteúdos, o que 

em parte pode ser mediado pelas TICs. Cabe à escola e aos professores, 

desenvolver atividades de modo que os jovens se tornem capazes, criativos, 

competitivos e inovadores, buscando formar um ser humano que segundo Freire 

(1980) 

[...] vai construindo e reconstruindo o seu mundo, de acordo com as 
relações estabelecidas. Cria, recria e decide. Acrescenta algo de 
inovador. Gera construções coletivas. Torna-se um sujeito histórico. 
Faz cultura. Colabora com a evolução da humanidade (FREIRE, 
1980, p.34). 

 

 Nesta mesma direção, (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000) consideram 

que os alunos também devem estar preparados para utilizar as TICs em sala de 

aula, ultrapassando o papel de repetidor dos ensinamentos do professor, deixando 



de ser um sujeito passivo, tornando-se crítico e atuante, capaz de organizar, 

analisar, refletir e elaborar seu conhecimento.  Assim, é necessário um ensino que 

não se limite a um conjunto de fatos e conceitos, mais ou menos relacionados entre 

si, mas que provoque alterações no comportamento dos alunos e que os prepare de 

uma forma mais eficaz para as exigências da sociedade atual. 

 A responsabilidade pela mudança pertence a todos, porém cabe ao professor 

se adaptar a esse novo paradigma, que exige novos conhecimentos e novas 

práticas, obrigando a um esforço de aprendizagem permanente.  O professor deve 

estudar e pesquisar sobre como utilizar as TICs no processo de ensino-

aprendizagem, para que estas possam tornar-se um meio de renovação do ensino e 

não apenas um mero reforço de práticas tradicionais.   

 Nessa perspectiva, o aluno deve participar ativamente da construção do seu 

conhecimento, utilizando o computador como um instrumento de auxílio. Assim, o 

papel do professor com a utilização das TICs deve ser de um mediador das relações 

entre o aluno e o seu meio, compartilhando novas descobertas, possibilitando a 

ação e expressão próprias do aluno, assumindo o papel de coordenador, orientador 

e facilitador do processo ensino-aprendizagem. Tajra (1998) argumenta que em 

lugar de perder tempo transferindo informações, o professor pode encaminhar os 

alunos, por exemplo, para sítios de interesse na Internet, incentivando a interação 

entre eles, estimulando a pesquisa em rede, identificando dificuldades, sugerindo 

novas atividades, organizando atividades em grupo. Libâneo (1998) considera os 

tempos atuais, como um tempo de reavaliação do papel dos professores frente às 

exigências postas pela sociedade informatizada e globalizada. Um novo professor, 

capaz de ajustar sua didática às novas realidades da sociedade, do conhecimento, 

do aluno e dos diversos universos culturais.  

 Com o crescimento dos recursos tecnológicos, especialmente computadores 

e Internet, novas situações de aprendizagem têm sido concebidas a partir de 

estratégias de trabalho que outrora não seriam sequer imaginadas. A Internet e a 

Web são a mídia que mais crescem no mundo. Elas podem ser usadas como um 

recurso que respondem positivamente a essa necessidade de mudança, pois elas 

revolucionam o processo ensino – aprendizagem, no qual o aluno tem acesso à 

informação, autonomia na forma de pesquisar e racionalização de tempo. 



 Mas, não basta o aluno aprender a lidar com as informações, é necessário 

selecioná-las, agrupá-las, reordená-las, pois o fluxo de informação é muito grande e 

tende a crescer cada vez mais. É necessário filtrar e estruturar o material de apoio à 

educação, disponível na Internet, pois só assim o processo de aprendizagem será 

satisfatório. Corroborando com esse pensamento, Moran (1997) e Mercado (1999) 

afirmam que é tarefa dos pais e professores fazer a seleção destas informações, 

buscando o que é relevante para a educação e excluindo as que pouco contribui 

para a formação e crescimento intelectual do aluno. Nesse contexto, as Novas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), surgem como uma alternativa 

educacional para aumentar o interesse dos alunos e facilitar a compreensão dos 

conceitos, pois, permitem o trânsito de informações, que podem advir de diferentes 

meios de comunicação, seja rádio, televisão, cinema, jornal, revista, livro, fotografia, 

computador, Internet, gravação de áudio e vídeo, rede telemática, robótica, sistema 

multimídias, dentre outros. O uso das TICs no ensino das diversas áreas do 

conhecimento é visto como um pontencial catalisador que pode reativar a 

empolgação de professores e alunos pelo ensino e aprendizagem.  

Inúmeras pesquisas, dentre as quais as realizadas por Giordan ((1999, 2008), 

Eicheler e Del Pino (2000, 2006)) avançam nesta direção reconhecendo que a 

tecnologia educativa tem potencial para dinamizar o processo de ensino e de 

aprendizagem à medida que valoriza a autonomia e os conhecimentos informais do 

aluno. A ênfase no ensinar é deslocada para o aprender, para a aprendizagem 

colaborativa, cooperativa e construtivista, realimentando e redimensionando a 

prática de professores, alunos e gestores, fazendo com que a escola extrapole seus 

limites físicos interagindo efetivamente com o que se passa dentro e fora dela. 

Nesta perspectiva, deixar de atribuir a devida importância aos recursos tecnológicos 

e ao seu uso em meios escolares, corresponde a situar-se fora da realidade 

presente e futura. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação e o ensino de Química 

O avanço tecnológico pode ser pensado como marca para uma nova era e o 

ensino da Química, consequentemente, deve ser um meio facilitador para interação 

de diferentes atividades. O professor pode usar vários recursos para trabalhar com 

os alunos, tais como: softwares educacionais, simuladores, experimentos virtuais, 



jogos, objetos de aprendizagem e a Internet como instrumento de comunicação, de 

pesquisa e de produção de conhecimento.  A possibilidade de exploração de tais 

alternativas permite que os estudantes e professores tenham acesso às últimas 

descobertas científicas, mesmo antes de tais descobertas serem publicadas nos 

livros didáticos. 

 No caso específico da disciplina de Química, é possível afirmar que sempre 

esteve ligada ao estigma de ser um grande amontoado de símbolos e fórmulas que 

devem ser memorizadas. Contudo, as discussões feitas em eventos da área e 

apresentadas em diferentes meios de divulgação, mostram que o ensino de química 

deve pautar-se em processos de construção do conhecimento, permitindo que o 

aluno tenha condições de desenvolver a, criatividade, autonomia e comunicação. 

Dessa forma, a aula de química deve ser um, 

 

[...] espaço de construção do pensamento químico e de (re) 
elaboração de visões de mundo; nesse sentido, é espaço de 
constituição de sujeitos que assumem perspectivas, visões e 
posições nesse mundo – sujeitos que aprendem várias formas de 
ver, conceber e de falar sobre mundo (MORTIMER, 2003, p.9) 

 

Maldaner (2000) afirma que o ensino e aprendizagem, aluno e professor, 

matéria e currículo podem melhorar sensivelmente, elevando o nível de 

conhecimento químico aprendido na escola. Porém, faz-se necessário superar o 

tradicionalismo das propostas de ensino de química que focalizam conteúdos 

descontextualizados, segundo uma lógica de conhecimento sistematizado que é 

adequado apenas para quem já conhece química. De acordo com o autor, são estes 

os programas de química, geralmente, contidos nos livros didáticos utilizados pelos 

professores.        

Segundo Maldaner (2000), é necessário criar um novo caminho de 

desenvolvimento curricular no ensino de química, que deve envolver a participação 

de professores, por meio de pesquisas que demonstrem os interesses dos alunos, 

para que a partir desses, os conteúdos de química sejam selecionados, com ênfase 

na contextualização, e na vivência cotidiana dos estudantes. O autor acredita que, 

por meio de ações mediadas pelo professor, seja possível uma efetiva melhoria no 

desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem em química. Sobre isso, (Del 

Pino; Eichler, 1998) afirmam que: 



Uma química contextualizada e útil para o aluno, futuro cidadão, 
deve ser uma química do cotidiano, que pode ser caracterizada 
como uma aplicação do conhecimento químico estruturado na busca 
de explicações para a facilitação da leitura dos fenômenos químicos 
presentes em diversas situações na vida diária. , (DEL PINO; 
EICHLER, 1998, p. 1) 

  

 Neste contexto, os desafios do professor de Química são muitos, pois exige 

um repensar sobre o seu fazer pedagógico, sobre a sua formação e, 

consequentemente, sobre a forma de elaborar o seu planejamento, sendo 

necessário que esse se torne aprendiz e não um mero detentor do saber. Com isso, 

os desafios destes são ainda maiores, pois subjacente a sua prática docente, estão 

não só as exigências ligadas à formação do professor, mas também, aquelas 

inerentes à disciplina como conhecimento científico, pois a química tem uma 

presença muito forte no cotidiano das pessoas e pode ser uma excelente motivação 

para a aprendizagem, ao aproximar o que se ensina do que se vive, ao permitir a 

compreensão do que ocorre na natureza e os benefícios que ela concede ao 

homem e ao mostrar a necessidade de respeitar o seu equilíbrio.  

O acesso à informação integrada pode auxiliar o professor para um melhor 

planejamento das suas aulas, bem como, permitir ao aluno efetuar pesquisas sobre 

as descobertas científicas. Dessa forma, ressaltamos que com uma utilização 

devidamente orientada, as TICs se constituem uma poderosa ferramenta intelectual 

ao serviço dos professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem da 

Química.  

Com as novas tecnologias, novas formas de aprender e de realizar o trabalho 

pedagógico também são necessárias e, torna-se fundamental, formar 

continuamente o novo professor para atuar nesse ambiente em que a tecnologia é 

um recurso didático no processo de ensino-aprendizagem. 

 No entanto, é importante salientar que sem o engajamento e a devida 

preparação dos professores, o uso das TICs na educação poderá ser apenas mais 

uma proposta inovadora que reproduz as velhas metodologias. Por isso, é preciso 

pensar na formação do professor capacitando-o para lidar com as tecnologias, 

tornando-o apto para escolher a melhor forma de trabalhar com tais recursos. 

O acesso às TICs, atualmente, está ao alcance da sociedade como um todo. 

Apesar disto, no ambiente escolar são pouco utilizadas e, consequentemente, os 



equipamentos e recursos, como computadores e internet, acabam obsoletos. As 

causas evidentemente são muitas, mas pode-se inferir que uma delas se deve ao 

fato de que o professor não foi preparado para o uso de tais tecnologias como 

recursos didáticos, pedagógicos e epistemológicos. Dentre tais recursos, os 

chamados Objetos de Aprendizagem são numerosos e encontram-se disponíveis 

em diversos portais de educação. 

 

As Tecnologias de Informação e Comunicação e os Objetos de 

Aprendizagem 

 

A utilização das TICs tem reconhecidas potencialidades para o ensino das 

Ciências em geral e para o ensino da Química em particular. Dessa forma, torna-se 

necessário a formação de professores de Química numa proposta de utilização das 

TICs e sua integração pedagógica em sala de aula, como forma de estimular a 

aprendizagem, fazendo com que o aluno, construa seu conhecimento. Uma das 

possibilidades é a utilização de Objetos de Aprendizagem prontos que podem ser 

reutilizados, criando situações que envolvam os alunos na aprendizagem, ajudando 

a desenvolver o raciocínio e o pensamento crítico, preparando-os para viver numa 

sociedade globalizada. 

  No caso dos Objetos de Aprendizagem (OAs), do inglês “learning objects”, 

que será o foco de investigação nesse trabalho, existem diferentes formas de defini-

los, como destaca Leffa (2006, p.5):  

• Qualquer entidade, digital ou não-digital, que pode ser reusada na 
aprendizagem, educação ou treinamento (IEEE: Institute of 
Electrical and Electronics Engineers). 

• Qualquer recurso digital que pode ser reusado para apoiar a 
aprendizagem (WILEY, 2000). 

• Material de aprendizagem online (MERLOT: Multimedia 
Educational Resource for Learning and On-Line Teaching). 

• Qualquer coisa com objetivo educacional (QUINN & HOBBS, 
2000). 

 
Desta formal, é possível afirmar que um OA é qualquer recurso digital que 

auxilia na aprendizagem e construção de conhecimento e que possa ser usado, 

reutilizado e combinado com outros objetos para formar um ambiente de 

aprendizado rico e flexível, visando estimular o raciocínio e o pensamento crítico 

dos estudantes. Um OA pode ser uma imagem, um vídeo, um texto, uma tabela, 



mapas, gráficos, uma página da Internet, exercícios práticos, jogos, uma animação 

ou simulação. 

A concepção do OA como uma possibilidade para promover a construção de 

conceitos é corroborada por Spinelli (p.7), quando afirma que se trata de: 

[...] um recurso digital reutilizável que auxilie na aprendizagem de 
algum conceito e, ao mesmo tempo, estimule o desenvolvimento de 
capacidades pessoais, como, por exemplo, imaginação e criatividade. 
 

Mendes et. al. (2004, p. 4 - 5), apresentam algumas características relevantes 

relacionadas às funções dos OAs, como destacamos a seguir:  

a)     reusabilidade:  reutilizável diversas vezes em diversos ambientes 
de aprendizagem; 

b)    adaptabilidade:  adaptável a qualquer ambiente de ensino; 

c)    granularidade:  conteúdo em pedaços, para facilitar sua 
reusabilidade;  

d)    acessibilidade:  acessível facilmente via Internet para ser usado 
em diversos locais;  

e)    durabilidade: possibilidade de continuar a ser usado, 
independente da mudança de tecnologia;  

f)    interoperabilidade: habilidade de operar através de uma variedade 
de hardware, sistemas operacionais e browsers,  intercâmbio efetivo 
entre diferentes sistemas.  

 
No entanto, é importante ressaltar que o conceito de OA é recente, muito 

amplo e ainda não existe um conceito que seja universalmente aceito. Segundo 

Muzio et. al (2001 apud BETTIO et.al 2004, p. 2): 

 

[...] existem muitas diferentes definições para Objetos de Aprendizado 
e muitos outros termos são utilizados. Isto sempre resulta em 
confusão e dificuldade de comunicação, o que não surpreende devido 
a esse campo de estudo ser novo. 
  
 

 O projeto RIVED foi concebido como uma forma de aperfeiçoamento e de 

apoio à ao trabalho de professores que atuam no ensino de Matemática, de 

Biologia, de Física ou de Química, sendo que em 2004, com a transferência do 

processo de produção de Objetos de Aprendizagem para as universidades passou-

se a chamar de Fábrica Virtual.  Ele inclui o design de atividades de ensino e 

aprendizagem. A  produção de materiais didáticos multimídia, apresenta uma rede 

de distribuições de informações e dos módulos produzidos e realiza capacitações 



sobre a metodologia para produzir e utilizar os objetos de aprendizagem nas 

instituições de ensino superior e na rede pública de ensino. 

Segundo a Rede Internacional Virtual de Educação – RIVED4 (2008), um OA 
pode ser definido como: 

 
[...] qualquer recurso que possa ser reutilizado para dar suporte ao 
aprendizado. Sua principal idéia é "quebrar" o conteúdo educacional 
disciplinar em pequenos trechos que podem ser reutilizados em 
vários ambientes de aprendizagem. Qualquer material eletrônico que 
provém informações para a construção de conhecimento pode ser 
considerado um objeto de aprendizagem, seja essa informação em 
forma de uma imagem, uma página HTM, uma animação ou 
simulação.  
 

 Dessa forma, um OA, termo geralmente aplicado a materiais educacionais 

projetados e construído em pequenos conjuntos visando potencializar o processo de 

aprendizagem onde o recurso pode ser utilizado, não tem um limite de tamanho, 

porém existe o consenso de que ele deve ter um propósito educacional definido, um 

elemento que estimule a reflexão do estudante e que sua aplicação não se restrinja 

a um único contexto (BETTIO; MARTINS, 2004). Portanto, pode auxiliar na 

aprendizagem de algum conceito e, ao mesmo tempo, estimular o desenvolvimento 

de capacidades pessoais, como a imaginação e criatividade. De acordo com 

Tarouco (2003, p.2), 

  
A idéia básica é a de que os objetos sejam como blocos com os 
quais será construído o contexto de aprendizagem. O projeto e 
criação destes objetos são realizados usando-se linguagens e 
ferramentas de autoria que permitem maior produtividade uma vez 
que a construção dos mesmos demanda elevada quantidade de 
tempo e recursos, especialmente quando envolvem multimídia. 

  

 No Brasil, centenas de recursos didáticos para uso no computador foram 

desenvolvidos e publicados, para uso público, por inúmeras equipes de alunos e 

professores de instituições de ensino superior, que podem ser acessados pela 

página do RIVED e pelo Portal do Professor5. No LabVirt6 (USP) também são 

                                                 
4Disponível em: http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php  
 
 5 Portal do Professor têm como objetivo subsidiar as práticas educativas. O portal possui as seguintes 
seções: Espaço da aula, Jornal do Professor, Recursos educacionais, Cursos e Materiais, Interação e 
colaboração e Links. Disponível em: http://portaldoprofessor.mec.gov.br/. 
 

6 O LabVirt – Laboratório Didático Virtual é uma iniciativa da Universidade de São Paulo - USP, 
atualmente coordenado pela Faculdade de Educação. Disponível em: http://www.labvirt.fe.usp.br/.   

http://rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/
http://www.labvirt.fe.usp.br/


encontrados diversos OAs e no Paraná, os OAs podem ser acessados por meio do 

Portal Dia a Dia Educação.   

 Os OAs quando bem escolhidos, podem motivar, contextualizar um novo 

assunto a ser tratado, servem para visualizar conceitos complexos e quando são 

interativos, faz com que o aluno tenha um papel bastante ativo, permitindo que ele 

se aproprie do objeto e o utilize inserindo em seus próprios trabalhos para 

comentários, ilustrações, críticas e assim consegue-se uma aprendizagem ainda 

mais significativa. (BRASIL, 2007). 

 O professor, tendo à sua disposição uma grande quantidade de objetos, dos 

mais diferentes tipos pode planejar suas aulas fazendo uso deles, conseguindo 

maior flexibilidade para se adaptar ao ritmo e ao interesse dos alunos e mantendo 

seus objetivos de ensino. Os objetos são flexíveis, podendo ser usados em qualquer 

disciplina, porém, eles são mais facilmente adaptados às disciplinas que se utilizem 

bem de simulações de eventos, tais como Física, Matemática e Química. 

Em face das possibilidades das TICs e, em específico, os Objetos de 

Aprendizagem, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação MEC, 

elaborou uma proposta para promover o uso pedagógico da informática na rede 

pública de ensino básico, na tentativa de diminuir as diferenças existentes entre o 

ensino público e privado na aplicação da tecnologia voltada ao ensino.  

Segundo a Secretaria do Estado da Educação à Distância (SEED/MEC), 

Portal do Ministério da Educação, essa proposta convergiu no Programa Nacional 

de Informática na Educação - ProInfo, criado pela Portaria nº 522, de 9 de abril de 

1997, desenvolvido pela Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), por 

meio do Departamento de Infra-Estrutura Tecnológica (DITEC), mediante uma 

parceria estabelecida entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

No caso do Paraná o Programa Estadual de Informática na Educação - PEIE, 

através Resolução 3927/98 de 20 de outubro de 1998 criou 12 Núcleos de 

Tecnologia Educacional – NTEs. Estes núcleos são estruturas descentralizadas de 

capacitação, suporte técnico e apoio pedagógico às escolas, objetivam a 

capacitação dos professores da rede pública, no sentido de viabilizar a introdução 

de ferramentas necessárias para a dinamização do ambiente escolar. Composto 

por professores especialistas em Informática Educacional, que são os 

multiplicadores deste projeto. O NTE é sem dúvida um sério reforço para adaptar a 



escola ao momento de transição que a sociedade está atravessando, e é nesse 

momento que a escola procura buscar novas articulações em sala de aula. 

Segundo a Secretaria do Estado da Educação do Paraná (SEED), conforme 

informações apresentadas no Portal dia a dia educação (PARANÁ, 2008), o 

Governo do Estado do Paraná, em 2003, lançou o Programa Paraná Digital e o 

Portal Dia-a-Dia Educação com a prerrogativa do desenvolvimento da cultura de 

uso pedagógico de tecnologia de informação e comunicação com base em 

Software Livre e na Construção Colaborativa do Conhecimento.  Também em 2003, 

foram criadas as 32 Coordenações Regionais de Tecnologia na Educação - CRTEs 

(incluídos os 12 NTEs) nos 32 Núcleos Regionais da Educação. 

O Programa Paraná Digital, através de uma rede de computadores, tem por 

objetivo levar o acesso à Internet e ao Portal Educacional Dia-a-dia Educação, aos 

professores e alunos da rede de escolas públicas do Paraná. Este portal 

disponibiliza conteúdos, elaborados didaticamente para auxiliar os professores no 

preparo das aulas, além de fornecer várias informações administrativas para as 

escolas. 

Em 2007 foi criada a Diretoria de Tecnologia Educacional do Paraná – 

DITEC, por meio do DECRETO Nº 1396 (de 05/09/2007) e foi lançada a TV 

Pendrive ou TV Multimídia que busca difundir o uso pedagógico das Tecnologias da 

Informação e Comunicação - TICs para todas as Escolas Públicas do Estado do 

Paraná. Além disso, são iniciados os cursos de formação continuada, no ambiente 

e-escola, suportado pela plataforma Moodle, aos Professores PDE. 

Diante do exposto, os investimentos aplicados nos níveis federal e estadual, 

são expressivos em termos das necessidades básicas para operacionalização de 

TICs. Contudo, é necessário que os professores, aceitem o desafio de tornar o 

ensino mais atrativo, interessante, desafiante e atualizado.   

Com base nas reflexões aqui trazidas e como possibilidade de rever um 

conjunto de atitudes e de procedimentos que permitem a utilização das TICs no 

ensino de química, apresentamos os caminhos perseguidos por professores, em um 

curso de extensão, desenvolvido como parte das atividades do professor em 

formação continuada pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE-PR. 

 

Organização e sequenciação das atividades 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/


 

As estratégias escolhidas para abordagem no presente trabalho constituem 

elementos vivenciados em uma ação de formação continuada, desenvolvida com 

dois diferentes grupos de professores de Química da Rede Estadual de Ensino: os 

professores cadastrados que participaram do GTR – Grupo de Trabalho em Rede, a 

partir de setembro de 2008 e outros professores de química do Núcleo Regional de 

Maringá. O segundo grupo participou de um Curso de Extensão, cujo projeto foi 

elaborado e submetido à aprovação do Centro de Ciências Exatas – CCE e 

Departamento de Química - DQI órgão da Universidade Estadual de Maringá, 

juntamente com a Secretaria de Estado da Educação do Paraná – SEED, realizado 

no primeiro e segundo semestre de 2009 e desenvolvido em dez encontros 

presenciais de quatro horas cada, realizados no contra turno. O trabalho com os 

professores de Maringá, na forma presencial contou com a participação de 05 

(cinco) professores de diferentes escolas do NRE de Maringá. 

 O princípio de que a metodologia deve estar articulada e voltada ao alcance 

dos objetivos propostos é condição “sine qua non” para que um trabalho de 

pesquisa se efetue com êxito. Com esse pensamento apresentamos os 

procedimentos metodológicos seguidos durante a realização da proposta de 

trabalho. 

A opção pela pesquisa qualitativa, através do estudo de caso justifica-se pelo 

fato de que se trata da interação de educadores e suas concepções acerca da 

utilização das Tecnologias na Educação Química que apresenta um “nível de 

realidade que não pode ser quantificado”, pois, além de possibilitar o trabalho com 

um universo de significados, atitudes, valores e motivações intrínsecas dos sujeitos 

participantes, têm um enfoque voltado para a construção individual e coletiva dos 

participantes (MINAYO, 2004, P.21). 

A análise dos dados permite descrever e interpretar seu conteúdo dentro de 

uma referência significativa que merece investigação, tendo presente a 

particularidade de cada palavra escrita, enfatizando mais o processo que 

propriamente os resultados e se preocupando em retratar as perspectivas dos 

pesquisados (CHIZZOTTI, 2003 ; ANDRÉ; LÜDKE, 1986). Este tipo de análise é 

usado principalmente no campo das ciências sociais, afirma Minayo (2004, p.22), 

por aprofundar-se “no mundo dos significados das ações e relações humanas, um 

lado não perceptível e não captável em equações médias e estatísticas” exigindo do 



pesquisador uma relação mais próxima com a fonte de dados no qual ocorre o 

fenômeno que se pretende investigar (TRIVIÑOS, 1987).  

As atividades de caráter descritivo, de acordo com Andé e Lüdke (1986) têm 

o objetivo de através do contato direto com os sujeitos, obter suas impressões após 

as discussões e reflexões em grupo, na tentativa de desvendar suas percepções por 

meio da análise realizada de seus respectivos discursos.   

 

A proposta de curso 

 

O curso proposto contou com a participação de cinco professores da rede 

pública estadual de ensino e foi desenvolvido em contra turno às atividades 

docentes desses professores. 

PARTE I 

Inicialmente realizamos um levantamento com a finalidade de diagnosticar os 

tipos de familiaridade que os professores participantes do curso tinham frente ao 

computador e suas visões sobre a utilização das Tecnologias de Informação 

Comunicação frente aos processos de ensino-aprendizagem. 

Este primeiro momento visava fornecer subsídios que possibilitassem 

direcionar a sequência de atividades, acompanhar e avaliar continuamente a 

participação e elaborações dos professores participantes. 

PARTE II 

Em seus aspectos gerais o curso foi dividido em quatro momentos que 

podem ser caracterizados em; 

1. Atividades de fundamentação teórico-metodológica; 

2. Utilização e avaliação dos Objetos de Aprendizagem; 

3. Elaboraram atividades com base nos OA, aplicáveis em sala de aula; 

4. Atividades de síntese das idéias debatidas. 

 

 Os dados 

 Na coleta de dados foram utilizados alguns instrumentos característicos da 

pesquisa qualitativa: questionário de entrada, atividades descritivas, debates orais, 

reflexões, anotações, alguns apontamentos realizados a cada aula, observações e 

registros feitos pelo pesquisador, além da avaliação final. (ANDRÉ; LÜDKE, 1986). 



Inicialmente, os participantes responderam a um questionário que permitiu 

identificar alguns conhecimentos prévios que foram considerados no decorrer do 

curso. Os dados coletados foram submetidos à análise de conteúdo, onde 

buscamos identificar os pontos mais recorrentes que se expressavam nas falas dos 

participantes, procurando agrupá-los em núcleos de afinidades. Realizamos várias 

leituras do material para ordenar e classificar os dados antes da análise 

propriamente dita. A partir daí, passamos à interpretação desses núcleos, tendo 

como suporte teórico autores da área educacional que apresentam uma visão crítica 

sobre o uso das TIC. 

Esta técnica procura reduzir o volume amplo de informações 
contidas em uma comunicação a algumas características 
particulares ou categorias conceituais, que permitam passar 
dos elementos descritivos à interpretação ou investigar a 
compreensão dos atores sociais no contexto cultural. 
(CHIZZOTTI, 2003, p.78). 

 

Por meio dessa análise, em alguns momentos direta e em outros paralela, 

que identificamos a forma com que os professores de Química concebem as 

Tecnologia de Educação. 

  

O levantamento das concepções iniciais dos professores e os 

momentos de curso 

 

1. Levantamento de concepções e usos das TICs:  

 Para diagnosticar as concepções e práticas dos participantes, utilizamos um 

questionário de entrada, com questões abertas sobre o uso das tecnologias na 

disciplina de Química, o que permitiu avaliar o envolvimento com as atividades 

práticas que utilizam computadores, bem como sua familiarização com a 

ferramenta. 

2. Atividades sobre TICs.  

 Este momento compreendeu um estudo teórico/metodológico abordando as 

temáticas, utilização e importância das TICs em nossas vidas e no espaço escolar. 

Os textos utilizados foram selecionados com base em uma cuidadosa revisão 

bibliográfica e foram lidos e discutidos durante os encontros. Todos os textos estão 

disponibilizados na Internet.  



 Foram introduzidos os conceitos teóricos e práticos à Rede Mundial de 

computadores (WWW), com a finalidade de incentivar o uso da Internet como meio 

de pesquisa, informação e comunicação. Como fundamentos metodológicos os 

professores vivenciaram os seguintes processos: baixar e converter vídeo para 

utilização na TV Multimídia; construção de Palavras Cruzadas e uma apresentação 

utilizando o software BROffice Impress com conversão para a TV Multimídia. Além 

disso, navegaram pelos sítios do Portal Dia a Dia Educação, Portal do Professor do 

MEC, Domínio Público, Rived, LabVirt e Cesta e conheceram as possibilidades de 

como utilizar os recursos do Google.  

3. Objetos de aprendizagem 

 Foram exploradas definições, orientações, atividades, sugestão de leituras, 

dicas de onde encontrar os OAs (repositórios) que são definidos como bancos de 

dados e representam uma alternativa importante, uma vez que, existem sítios que 

disponibilizam tais objetos para o uso em sala de aula, proporcionando situações 

que envolvem os alunos na aprendizagem. Além de ajudar no desenvolvimento do 

raciocínio e do pensamento crítico, sem dúvida, deve prepará--los para viver numa 

sociedade globalizada. Esta atividade consistiu numa análise crítica de três Objetos 

de Aprendizagem, são eles: Mudanças de Estados Físicos, Conversa Virtual com 

Pasteur e Chuva Ácida. Os pontos positivos e negativos foram destacados pelos 

participantes depois de vivenciarem tais OAs. 

Por fim, elaboraram em grupo, uma seqüência de ensino para aplicabilidade de 

cada Objeto de Aprendizagem em situações reais de sala de aula.  

4. Avaliação Final Ao final do curso foi realizada uma avaliação por meio de 

questionário composto de questões abertas. 

 

Discussão dos Resultados 

 

As respostas foram analisadas sob critérios que caracterizam a pesquisa de cunho 

qualitativo, dando-lhes a atenção e o cuidado "adequados para garantir a 

confiabilidade e a pertinência dos dados e eliminar impressões meramente 

emotivas, deformações subjetivas e interpretações fluídas" (CHIZZOTTI, 1991, p. 

91).    

 

I Para iniciar o curso: um diagnóstico 



Em relação ao uso das TICs no ensino, o diagnóstico inicial buscou identificar as 

concepções prévias dos professores sobre o que é tecnologia educacional.  

 

Questão 1 Analisando as respostas notamos que a totalidade dos participantes 

reconheceu as TICs como um recurso facilitador, motivador do aprendizado, uma 

contribuição positiva ao processo ensino-aprendizagem, como pode ser constatado 

em suas falas: 

- Instrumentalização de técnicas para apoio à pesquisa. 
- A tecnologia educacional são artifícios que os professores utilizam para que 
as aulas fiquem mais atrativas aos alunos. 
- Instrumentos diversificados utilizados para gerar conhecimentos, 
informações. 
- Tecnologia educacional- softwares e sites de pesquisa. 
- São técnicas para favorecer a dinâmica da aprendizagem e tornar a aula 
mais atrativa. 
 

Questão 2 Em relação à utilização do computador, todos (5) utilizam diariamente, 

sendo que o programa mais utilizado é o Editor de Texto (5), outros programas 

citados são o Editor de Apresentação (2), Paint e ChemWindows. 

 

Questão 3 A questão sobre a inserção das TICs em sala de aula, todos 

concordaram que elas podem ser uma aliada em favor de uma transformação no 

fazer pedagógico, ampliando o conhecimento e a visão sobre os conteúdos e, 

portanto,  melhorando o ensino-aprendizagem. 

Questão 4 Quanto à utilização de Internet, todos utilizam e regularmente, sendo 

que os recursos mais utilizados são: os sites de busca – Google (5), e-mail (5), 

Portal dia a dia educação, MSN, ORKUT, FORUM, baixar vídeo. Em sala de aula, 

como recursos pedagógicos somente dois fizeram uso para pesquisa de materiais 

de laboratório, tabela interativa e acesso às questões do ENEM. Sobre o laboratório 

Paraná Digital (2) já fizeram uso para pesquisa com os alunos e a TV Multimídia (3) 

utilizaram para trabalhar vídeo ou algum conteúdo utilizando os slides. 

Questão 5 A questão sobre como as tecnologias pode contribuir para o ensino dos 

conteúdos da Química, todos afirmaram, que o uso das TICs pode ser uma 

alternativa para melhorar o ensino-aprendizagem. Fragmentos de falas denotam a 

importância dada às TICs. 

- Instrumentalização de técnicas para apoio à pesquisa. 



- A tecnologia educacional são artifícios que os professores utilizam para que 
as aulas fiquem mais atrativas aos alunos. 
- Instrumentos diversificados utilizados para gerar conhecimentos, 
informações. 
- Tecnologia educacional- softwares e sites de pesquisa. 
- São técnicas para favorecer a dinâmica da aprendizagem e tornar a aula 
mais atrativa. 
- Para tornar significativo o ensino e tornar as aulas mais criativas, com a 
utilização das várias ferramentas. 
- É possível através de jogos instigar os alunos a querem dominar algum 
assunto, pode demonstrar experimentos, pode proporcionar ao aluno uma 
melhor visualização do conteúdo, etc  
- Despertando interesse, pois ele será o sujeito ativo no processo de seu 
aprendizado e se sentirá valorizado ao perceber que seus conhecimentos 
serão considerados e/ou poderão ser modificados. 
- Oferecendo recursos que podem auxiliar no processo ensino aprendizagem, 
levando o aluno a construir seu conhecimento, acessar informações uso de 
sítios de química no Portal dia a dia Educação;  
- Pois, pode tornar as aulas mais atrativas, aumentando a participação e 
assim, melhorar o ensino-aprendizagem.” 
Em todas as respostas se nota uma visão favorável à tecnologia, embora tenha 

ficado claro que o seu uso não é regular. 

 

Questão 6 A última questão: Você ouviu falar ou leu sobre os Objetos de 

Aprendizagem? Já ouviu falar de algum projeto neste sentido? 

A maioria (4) já tinham ouvido ou lido alguma coisa sobre os OAs, porém não 

conheciam nenhum projeto. 

 

II. Reflexões acerca dos referenciais teóricos 

De maneira geral, os textos contemplam as discussões mais recentes sobre as TICs 

e foram acatados pelos participantes que procederam as leituras críticas e 

reflexivas. Pode-se afirmar que este momento foi bastante importante, e foi 

constatado tanto das sínteses das elaborações individuais, quanto coletivas. 

 

III. Síntese das idéias debatidas sobre Objetos de Aprendizagem 

Esta atividade de articulação entre teoria e prática foi da maior importância para 

todos os participantes. Vivenciar na prática, tais objetos permitiu uma análise mais 

coerente de cada situação e, consequentemente, a utilização destes e seleção de 

outros para uso em sala de aula.  



A síntese dos pontos positivos e negativos deste momento discutida em grupo e 

sociabilizada entre todos, encontram-se representadas no quadro a seguir: 

 

Objeto de Aprendizagem: Mudança de Fase 

Pontos Positivos:   

• Boa ilustração; 

• Mostra a mudança de estado físico da água e suas respectivas temperaturas;  

• Fácil entendimento para usar o recurso;  

• A proposta de construção do gráfico é bastante interativa e paralela a 

visualização da mudança;  

• Atividade que os alunos iam gostar;  

• O aluno pode verificar na prática o experimento, sem usar o laboratório; as 

opções de botões de pausa e continuar são interessantes pois dá para ir 

explicando cada etapa da mudança. 

Pontos Negativos: Não houve pontos negativos. 

 

Objeto de Aprendizagem: Conversa Virtual com Pasteur 

Pontos Positivos:  

• É uma atividade atraente para os alunos;  

• Explora bem os conceitos de isomeria óptica;  

• Boa ilustração;  

• Criativo;  

• Contribui para aprendizagem do aluno principalmente, pelas ilustrações. 

Pontos Negativos:  

• Alguns conteúdos são difíceis de serem compreendidos pelos alunos;  

• O professor deve ter domínio do conteúdo (conhecimento prévio) antes de 

utilizar este objeto para conseguir avançar cada fase; é necessário ter bom 

domínio do mouse. 

 

Objeto de Aprendizagem: Chuva Ácida 

Pontos Positivos:  

• Fácil utilização e aplicação; ilustração adequada e atraente que motiva a 

explorar e pesquisa; 



• Botão que permite seguir e voltar;  

• Uma Biblioteca de consulta;  

• Ampulheta que mostra o tempo que leva para a poluição afetar o meio 

ambiente;  

• Pode ser utilizado em vários conteúdos. 

Pontos Negativos:  

• Poucas questões; poderia ser melhor explorado o conteúdo através de 

desenhos;  

• Palavras escritas erradas (acentuação errada) o que leva o aluno a não 

valorizar a ortografia oficial;  

• Outros questionamentos seriam oportunos diante das animações;  

• A velocidade do simulador é muito rápido sendo que a chuva ácida não 

acontece com essa velocidade;  

• Às vezes dá defeito na simulação quando clica na nuvem; mostra os íons 

mas não mostra as reações;  

• Afundamento do barco é irreal; não é possível a chuva chegar ao pH 2,5 a 

ponto de afundar o barco. 

 A análise dos três objetos mostra pontos positivos e negativos, já elencados. 

De maneira geral os professores se identificaram melhor com o OA “Mudança de 

Fase” provavelmente porque o fenômeno é bem visível e previsível, enquanto que 

“Conversa com Pasteur” exige que sejam acionados outros domínios. Além disso, 

os conhecimentos envolvidos abrangem uma complexidade maior. 

 

IV. Elaboração de Atividades utilizando os Objetos de Aprendizagem 

Este momento se configurou o de maior interação pelos participantes, pois 

exigia elaborações e reelaborações dos momentos vivenciados no curso, bem como 

na sua prática profissional.  

 

V. Questionário de avaliação 

Terminado o curso foi realizada uma avaliação, que contemplou oito 

questões: 

Questão 1 A primeira questão versava sobre as atividades desenvolvidas no curso. 

Os participantes deveriam indicá-las em ordem decrescente de interesse e 



importância para a prática pedagógica. As respostas nos chamaram a atenção, pela 

diversidade de interesse, o que dificultou o agrupamento em categorias específicas.  

A única atividade que não apresentou dispersão foi “palavras cruzadas”, sendo que 

quatro professores indicaram-nas como última opção. Contraditoriamente, esta 

atividade foi bastante debatida entre os participantes, e aceita como possibilidade 

de utilização em sala de aula.  

 

Questão 2 Ao comentar a atividade que mais gostou, em termos de aplicação em 

sala de aula, dois participantes apontaram o Objeto de Aprendizagem do Rived 

sobre Chuva Ácida, pois podem ser trabalhados vários conceitos e exploradas as 

questões ambientais. Um dos participantes respondeu que gostou de palavras 

cruzadas por poder ser utilizada tanto para instigar ou verificar a aprendizagem. O 

outro indicou o uso do vídeo e o terceiro afirmou gostar de todas. 

 

Questão 3 A terceira questão sobre a atividade que eles menos gostaram 

justificando claramente a resposta, dois professores citaram o OA do LabVirt, 

Conversa Virtual com Pasteur. Como justificativa apontaram a falta de instruções de 

como utilizar o OA. Neste caso, este Objeto é constituído por uma animação 

bastante interativa e mesmo se o professor seguir apenas as instruções, a 

abordagem será diferenciada, visto que o objeto apresenta características de 

explorar a experimentação de forma investigativa. A história da ciência é inserida no 

contexto da aprendizagem e permite promover espaços de problematização e 

momentos de reflexão para o aluno, contribuindo para o entendimento do conceito 

de quiralidade, fazendo a contextualização da descoberta da quiralidade por 

Pasteur, discute sobre luz polarizada e recristalização. Dois dos participantes 

indicaram que todas as atividades são importantes e um deles, apontou as 

limitações do S.O Linux.  

 

Questão 4  Dentre as atividades das TICs qual (is) poderia(m) ser trabalhada(s) 

efetivamente em sala de aula? Por quê? 

As respostas foram variadas, sendo que dois professores responderam que 

todas as atividades podem ser trabalhadas já que os recursos encontram-se 

disponíveis na escola, contudo, houve ressalva com relação ao tempo. Alguns 

fragmentos das respostas dos professores ilustram esse momento. 



- Todas dão para trabalhar em sala, entretanto vai depender do tempo em que o 

professor precisará para desenvolver com os alunos a atividade e fechar a mesma, 

ou seja, pode acontecer de alguma turma (devido algum problema) não poder 

realizar a atividade. 

- Simulação interativa, como conversa com Pasteur, porque mobiliza o aluno a 

pesquisa, a reflexão diante das observações de experimentos, procedimentos e 

resultados. 

- Palavra cruzada, pois motiva o aluno a buscar com prazer a resposta das 

questões, através da leitura de textos. 

- Os OAs do Rived e o Portal do professor mostra a dinâmica dos conteúdos, 

facilitando o aprendizado e despertando o interesse do aluno. 

- Todas, porque são atividades que o professor pode escolher ou preparar através 

dos recursos que possuímos na escola, como: TV pendrive e laboratório de 

informática. Só acho que o uso do projeto Labvirt e Rived é necessário conhecer 

melhor seu conteúdo e dominar o acesso antes de usá-los e também os recursos 

técnicos, como conexão com a internet, por exemplo, podem dificultar o uso. 

- Recursos educacionais à planos de aula à portal do professor. Porque lá 

existem contribuições valiosas de alguns professores que postam seus trabalhos. 

 

Questão 5 A quinta questão: A seqüência de ensino, com relação aos OAs proposta 

por vocês, poderia ser efetivamente aplicada em sala de aula? Comente. 

O que nos chamou a atenção nesta questão é que todos concordaram que os 

OAs poderiam ser aplicados em sala de aula, mas para que os resultados fossem 

realmente significativos, deveriam ser em aulas geminadas, senão o professor na 

outra aula teria que retomar o conteúdo e as discussões perderiam em qualidade. 

 

Questão 6 A sexta questão sobre os textos lidos e discutidos, todos concordaram 

que foram úteis para fundamentação teórica.  

 

Questão 7 A questão sobre os sites utilizados no curso: RIVED, Portal do MEC, 

Portal do dia-a-dia e Domínio Público. Comente cada um deles em relação aos 

aspectos pedagógicos e de utilidade para sua prática:  

Todos conheciam o Portal dia a dia, já o Portal do Mec a maioria não 

conhecia e classificaram muito bom, pois oferece muitos recursos, todos úteis na 



prática e atualização dos professores, sendo que os recursos didáticos que trazem 

sugestões de aulas são bem elaborados e aplicáveis no ensino médio. Já o RIVED 

e o LabVirt, eles não conheciam, mas aprovaram, porém um participante  disse que 

precisa dominá-los melhor para realmente serem trabalhados em sala de aula.  

Nenhum dos professores conhecia o projeto CESTA e nem despertou o 

interesse da maioria, por acharem que não tem muito recurso para a disciplina 

Química. 

 

Questão 8 Apresente sugestões que em sua opinião poderiam melhorar a dinâmica 

e o conteúdo deste curso. 

A maioria gostou do curso, porém eles gostariam de aprender a gravar e 

editar vídeos, para tal, sugerem uma carga horária maior. A questão sobre editar e 

gravar vídeo, não dá para fazer no laboratório do Paraná Digital, pois o mesmo não 

dispõe de programa apropriado para este fim, teríamos então de utilizar um 

laboratório com o Sistema Operacional Windows e utilizar o Movie Maker. 

De maneira geral os professores aceitam as novas tecnologias como bom 

recurso para suas ações pedagógicas, como argumenta um dos professores: eu 

entendo que o professor que domina os programas e ferramentas de aprendizagem 

no computador, também melhora a qualidade de suas aulas, portanto sugiro que 

esse curso seja estendido a todos. 

 

Considerações Finais 

Este artigo teve como principal objetivo apresentar alternativas e avaliar as 

potencialidades do uso das TICs para os educadores da disciplina de Química, 

permitindo aos mesmos refletirem sobre a prática pedagógica. Espera-se que esses 

professores passem a desenvolver novas estratégias de ensino a partir da inserção 

da TICs, como ferramenta no processo de construção e produção de 

conhecimentos.  

As Diretrizes Curriculares para o Ensino da Química, Paraná (2006) 

fundamenta-se em teóricos como Chassot, Mortimer, Maldaner e Bernardelli que 

discutem e apresentam propostas de ensino que priorizam os processos de 

construção e reconstrução de conhecimentos, valorizam os conhecimentos prévios 

dos alunos e a importância de uma aprendizagem significativa para a formação de 

cidadãos mais críticos e conscientes. 



Buscar novas possibilidades em educação é um grande desafio. Acreditar 

que outro mundo é possível e que a educação tem um papel fundamental nesse 

processo de transformação social me estimulou e motivou a realizar este trabalho. 

A opção metodológica para o curso de extensão foi um grande desafio e 

permitiu um trabalho coletivo e cooperativo, onde o grupo de professores elaborou 

propostas acerca de suas próprias práticas. Numa ação mediada, puderam 

aprofundar seus conhecimentos e as reflexões sobre o significado e importância da 

inserção das TICs no ensino da Química. 

As maiorias dos professores acreditam na importância do uso das novas 

tecnologias no seu trabalho docente, além de utilizarem algum tipo de recurso 

tecnológico na preparação e durante suas aulas, trabalhos e avaliações. 

Os Objetos de Aprendizagens apresentam uma possibilidade de mudança de 

posicionamento do professor. Ele pode elaborar materiais interessantes, de modo 

que o estudante tenha motivação em utilizá-lo e interesse em buscar novas 

informações, adquirindo uma postura ativa de exploração, investigação e construção 

dos saberes. 

Com o uso dos Objetos de Aprendizagem, o professor pode mudar sua 

prática, pois têm como intensificar sua relação com o estudante no sentido de se 

tornar um mediador, um colaborador e também um aprendiz.  

Os OAs permitem o envolvimento de habilidades criativas na elaboração de 

procedimentos, além da capacidade de lidar com problemas da ciência, da 

tecnologia e da sociedade. O conteúdo químico abordado, as simulações e as 

situações concretas de utilização em sala de aula, por mais que possam ser ainda, 

aperfeiçoados, mostraram-se como perspectivas pertinentes para futuras 

discussões. 

Pode-se concluir, pelo estudo realizado, a perfeita aplicabilidade das TICs no 

ensino de Química, pois, promove a necessidade de mudanças no cotidiano 

escolar, provocando novas maneiras de pensar os processos de ensino-

aprendizagem. Pelas suas características inovadoras, as TICs podem oportunizar, 

facilitar e estimular mudanças no processo tradicional de ensino, centrado no 

professor e na transmissão de conteúdos. Espera-se valorizar processos de ensino-

aprendizagem que buscam centrar as ações no aluno e na construção e 

reconstrução de conceitos, conseqüentemente exigindo dos professores e alunos 

novas posturas. 



As considerações apresentadas não têm a pretensão de esgotar o tema, pelo 

contrário, pretendem abrir perspectivas para a continuidade de novos 

questionamentos, reflexões e busca de outros caminhos. Além disso, esses 

resultados não são conclusivos, trata-se do início de um longo debate que só se 

fortificará na escola, onde os professores deverão colocar à prova os limites de suas 

elaborações. 
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