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Introdução 

Os objetos virtuais de aprendizagem (OVA) são 
recursos criados no ciberespaço visando 
suplementar o processo de ensino-aprendizagem e 
complementar a ação mediada em salas de aulas. 
São pequenas unidades de recursos de 
aprendizagem digital, construídos por meio da 
combinação de HTML, Java e outras linguagens e 
ferramentas de autoria. O OVA tem linguagem 
sinérgica que pode ser composta de diferentes 
recursos tais como simulações, vídeos, gráficos e 
imagens interativas, desenvolvidos para serem 
usados e reutilizados em diferentes contextos de 
aprendizagem (educação a distância, tutoriais), por 
diferentes grupos de alunos e professores
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 Este trabalho apresenta estudos sobre a utilização 
de um OVA intitulado “QuimiHair” (fig. 1) que 
discorre sobre os conceitos de polaridade e 
substâncias tensoativas, numa turma de segundo 
ano do ensino médio de uma escola pública de 
Anápolis-GO. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Frames do “QuimiHair”. 
   O OVA foi elaborado visando três características 
básicas: poder ser acessado por meio do 
computador, preferencialmente pela internet; ser 
pequeno, ou seja, poder ser utilizado no tempo de 
uma ou duas aulas; e focalizar um objetivo de 
aprendizagem único: a temática proposta. 

Resultados e Discussão 

O OVA é composto de quadros (frames) que 
designam uma animação: a storyboard. O 
“QuimiHair” é constituído de 46 telas, divididas em: 
História, Experimentos e Referências biblográficas. 
Basicamente, é constituído de “botões ação” que 
servem para acessar os hiperlinks e “animações” 
que permitem fazer uma série de ações, atribuídas 
tanto à inserção de figuras como à troca de telas. 

No OVA, três personagens discutem sobre a ação 
dos produtos utilizados nos cabelos em salões de 
beleza. Durante sua aplicação, os professores em 
formação inicial (PFI) versaram com os alunos (A) 
sobre os conceitos químicos contextualizados nas 
falas das personagens, como no recorte a seguir: 

Personagem 1: Eu gasto muito com produtos para 
limpar e hidratar os meus cabelos. Seria tão bom se 
apenas a água fosse suficiente para tratá-los. Por que 
somente água não remove a sujeira? 
Personagem 2: Isso acontece porque as moléculas da 
água são polares e as de gordura ( em seus cabelos) 
são apolares. 

Na sequência apresentamos um extrato da 
discussão baseada no diálogo das personagens. 

PFI1: Polaridade das moléculas. Vocês sabiam que 
moléculas apolares são moléculas hidrofóbicas? 
A1: Que não se mistura na água? 
PFI1: Isso. 
A2: Já estudei isso na escola. Substâncias polares 
interagem com substâncias polares; as apolares com 
outras iguais. 
PFI2: A água, H2O é polar e não interage com o 
enxofre, S8, considerado apolar. Porém, dissolve o 
cloreto de sódio, NaCl, que é considerado uma 
substância polar. 

Nossos resultados apontam que o OVA permite a 
discussão conceitual a partir da representação da 
realidade. No computador estas representações 
enfatizam a tríade linguagem, imagem e ação que 
consideramos elementos indispensáveis para a 
apropriação dos conceitos científicos
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O diálogo das 

personagens a seguir visa provocar a discussão 
sobre substâncias tensoativas.  

Personagem 1: Qual a função do xampu? 
Personagem 2: Os xampus, assim como detergentes e 
sabões, contém substâncias tensoativas que diminuem 
a tensão superficial da água. Assim, a água penetra nos 
locais sujos com maior facilidade promovendo a 
limpeza. 

Para representar este conceito, o OVA propõe 
um experimento (Fig. 2) objetivando a construção 
teórico-prática da interpretação da realidade sob a 
óptica da química envolvendo os conceitos de 
tensão superficial para ser desenvolvido em 
ambiente real com a mediação do professor, 
utilizando material alternativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Frame com experimento.  

Conclusões 

A utilização de OVA para o ensino de química 
parece ser uma alternativa de correlacionar as três 
dimensões do conhecimento químico necessárias 
para a ação docente: as dimensões fenomenológica, 
teórica e representacional. 
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