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RESUMO   
 
 

Devido às mudanças que ocorrem no cenário do ensino de Química com o passar dos tempos, 
a formação de professores dessa área precisa acompanhar tais transformações para torná-los 
aptos para sua prática profissional. Dentre alguns aspectos relevantes neste contexto está a 
necessidade de o educador saber utilizar de forma adequada as tecnologias digitais em sala de 
aula para promover o processo de desenvolvimento cognitivo do estudante. Por seu turno, 
alguns documentos de políticas educacionais como o PNE e as DCN sinalizam a importância 
de oferta de uma educação no ensino médio de qualidade, tendo como instrumento as 
tecnologias de informação e comunicação e estruturado na formação crítico-social do 
estudante, para sua posterior participação na sociedade de forma a contribuir na resolução de 
problemas sociais. Uma vez que o jovem atualmente se identifica com facilidade com as 
tecnologias ofertadas, tais tecnologias são recursos oportunos que podem contribuir na 
interface do ensino de Química do educando e sua formação cidadã. A presente pesquisa traz 
resultados de uma análise qualitativa desempenhada em artigos científicos que relatam 
experiências de atividades realizadas para promover a alfabetização científica no ensino de 
Química com o auxílio de tecnologias digitais. O intuito desta pesquisa foi de identificar 
como os autores estão procurando atender as diretrizes apontadas nestes documentos de 
políticas educacionais brasileiras, e contribuir com informações que auxiliem no 
entendimento da estruturação do ensino de Química na contemporaneidade. Observou-se que 
os autores contextualizaram os conteúdos de Química com temas sociais diversos, seus 
objetivos de auxiliar na formação crítica-reflexiva foram alcançados, porém as tecnologias 
digitais utilizadas ainda são pouco diversificadas. Os mesmos demonstraram um empenho em 
fomentar um ensino de qualidade e atender as demandas do PNE e DCN. Entretanto, ainda 
existe um caminho a ser percorrido para atender na totalidade estes documentos. 
 

 

Palavras-chave: Alfabetização Científica. Tecnologias digitais. Formação de professores. 
Ensino de Química 
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ABSTRACT 
 
 

Due to the changes that occur in the scenario of teaching chemistry over time, the training of 
teachers in this area needs to follow such transformations to make them fit for their 
professional practice. Among some relevant aspects in this context is the need for the educator 
to know how to properly use digital technologies in the classroom to promote the student's 
cognitive development process. On the other hand, some educational policy documents such 
as the PNE and the DCN indicate the importance of offering an education in the high school 
of quality, having as an instrument information and communication technologies and 
structured in the critical-social formation of the student, for his participation in society in 
order to contribute to the resolution of social problems. Since the young person currently 
identifies easily with the technologies offered, such technologies are timely resources that can 
contribute to the interface of the student's chemistry teaching and their citizen training. The 
present research brings results of a qualitative analysis carried out in scientific articles that 
report experiences of activities carried out to promote scientific literacy in the teaching of 
Chemistry with the aid of digital technologies. The purpose of this research was to identify 
how the authors are trying to meet the guidelines set forth in these Brazilian educational 
policy documents and contribute with information that helps in understanding the structuring 
of Chemistry teaching in contemporary times. It was observed that the authors contextualized 
the contents of Chemistry with diverse social themes, their objectives of assisting in the 
critical-reflexive formation were reached, but the digital technologies used are still little 
diversified. They have shown a commitment to foster quality education and meet the demands 
of PNE and DCN. However, there is still a way to go to take these documents in full. 
 
 

Keywords: Scientific Literacy. Digital Technologies. Teacher training. Chemistry teaching 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário educacional brasileiro, é importante evidenciar a necessidade de os 

professores de Química estarem preparados para fomentar em suas aulas a formação cidadã 

dos estudantes, não restringindo a práxis docente a transmissão de conteúdos, como é 

classificado de forma crítica por Freire (1987) de educação bancária. (CHASSOT, 2003; 

KRASILCHIC e MARANDINO, 2004) salientam para a relevância de os educandos 

adquirirem leitura crítica do mundo, e serem agentes de transformação desse mundo em que 

estão inseridos a partir da contextualização de conteúdos curriculares e temas sociais de seu 

cotidiano. 

A partir desta perspectiva, está incorporada a inquietação de se compreender como 

vem ocorrendo esta (trans)formação acadêmico-social no ensino médio, posto que os 

estudantes apresentam dificuldades com a disciplina de Química, considerando esta muito 

abstrata e de difícil entendimento. Santos et. al. (2013) apontam que o ensino de Química 

geralmente é arquitetado em torno de tarefas que levam à memorização de informações, 

fórmulas e conteúdos teóricos dos quais os alunos não compreendem os motivos para estudar 

estes conteúdos. 

Observa-se uma reestruturação pedagógica do ensino de Química, ao longo dos anos, 

influenciada por fatores políticos, sociais e econômicos, que estão contribuindo por sua vez, 

para uma constante reestruturação curricular, procurando atender a demanda desses fatores. 

Em vista disso, o currículo necessita de adaptação e forma de apresentação dos conteúdos 

ministrados no cenário escolar por parte dos professores, de modo a acompanhar essas 

constantes mudanças e, consequentemente, contribuir para a adequada formação dos 

estudantes.  

Com o progresso mundial acelerado, assoma-se no início da década de 1990 a internet, 

considerada nos dias atuais como imprescindível no cotidiano da população, visto que sua 

contribuição facilita a vida das pessoas em vários aspectos, tais como otimização do tempo, 

buscas e pesquisas em geral, fácil disponibilidade das informações, dentre outros. 

Consequentemente quem a utiliza, não considera abdicar dessas facilidades.  

Atrelado a utilização da internet em massa, torna-se progressivo por consequência o 

emprego de Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) como recursos 
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didáticos por professores e alunos, tais como sites interativos, aplicativos de celular, jogos 

digitais relacionados a conteúdos específicos, blogs, simuladores, dentre outros, que 

fomentam conhecimento e socialização Baranauskas e Valente (2013). Neste sentido 

Nascimento, Fernandes e Mendonça (2010, p. 228) apontam que “o desenvolvimento 

científico e tecnológico mundial e brasileiro exerceu e vem exercendo forte influência sobre o 

ensino de Ciências.”  

Ao utilizar esses recursos em sala de aula os educadores muitas vezes objetivam 

minimizar as dificuldades de aprendizado dos alunos, bem como proporcionar uma maior 

interação social professor-aluno. Sobre esse aspecto, Santos et al. (2007) mencionam que 

  

A difusão do computador na escola promove um avanço no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos, uma vez que as pessoas vivem num mundo altamente 
dependente dos aparelhos tecnológicos para sua sobrevivência, e a educação não 
foge a regra. O uso intensivo da internet se mostrou uma obrigatoriedade para 
dinamizar tanto os conteúdos curriculares dos alunos em formação como a educação 
ao longo da vida para os profissionais recém-saídos das universidades. (SANTOS et 

al., 2007, p. 4) 
 
 

 Os recursos didáticos digitais são bem recebidos pelos educandos atualmente, pois os 

mesmos são considerados inseridos e familiarizados a era digital.  Este um fator positivo 

podendo incentivar a utilização de alguns dispositivos digitais pelos educadores. Sob esta 

perspectiva Leite (2015, p. 239) cita que “a tecnologia atual tem permitido criar material 

didático usando multimídias e interatividade que tornam mais efetivos os ambientes de ensino 

e aprendizagem.” 

Entretanto é importante que estes profissionais conheçam com propriedade os 

dispositivos digitais, sabendo mediar à utilização dos mesmos em suas aulas de forma 

coerente, a fim de beneficiar os estudantes no entendimento de conteúdos escolares tais como 

a disciplina de Química, de modo que a atividade didática seja proveitosa, não se restringindo 

apenas a um passatempo em sala de aula. Além de contribuir na formação crítica e social dos 

mesmos a partir de temas do cotidiano como indicam (CHASSOT, 2003; FREIRE, 1987). 

Sob este aspecto Vieira e Restivo (2014, p. 5) ressaltam que “o papel do docente foi 

redefinido e a sua missão deixou de ser ensinar matéria, mas ensinar a aprender.” 

Como professora de Química não obtive na formação inicial, disciplinas que me 

proporcionassem plena familiarização com as TDIC como recursos didáticos, me 

considerando pouco proficiente em utilizá-los. Por consequência, meu interesse nesta 
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pesquisa se deu pelo fato da inquietação que possuo na questão da formação dos professores e 

sua adaptação com as TDIC no sentindo de utilizá-los no contexto escolar para promover a 

Alfabetização Científica, característica relevante no processo de escolarização na educação 

básica. 

 Ao iniciar o curso de Mestrado nesta instituição, me senti impelida a realizar tal 

pesquisa no propósito de compreender melhor como se apresentam estes dispositivos no meio 

acadêmico para os professores de Química que estão em constante aprendizado, bem como 

suas contribuições na formação cognitiva e social do jovem no ensino médio. Nesse aspecto, 

realizei esta pesquisa a fim de compreender como alguns recursos didáticos digitais estão 

contribuindo para a formação acadêmica, crítica, social e cultural dos estudantes neste 

segmento. 

 Ao refletir sobre a prática docente é importante que haja a sua constante 

(trans)formação em muitos aspectos, não somente o acadêmico, uma vez que as mudanças na 

contemporaneidade acontecem com muita rapidez. Neste sentido Pretto e Riccio (2010) 

mencionam que 

 

Se o professor não viver plenamente a experiência da cibercultura e se não conhecer 
e experimentar as possibilidades e potencialidades das redes digitais, todo o 
investimento que o país faz na montagem destas redes, não passará de uma 
parafernália a serviço de uma educação centrada em superadas práticas 
educacionais, que seguramente não dará conta dos desafios do país no século XXI. 
(PRETTO e RICCIO, 2010, p. 166) 
 

Destarte, o professor se encontra em uma situação em que há a necessidade dessa 

constante atualização no que tange a utilização das TDIC, de forma que ele possa suscitar 

além dos conhecimentos curriculares, a reflexão do estudante para que ele desenvolva 

autonomia na tomada de decisão e opinião sobre contextos sociais da atualidade. Libâneo 

(2010) aponta a necessidade atual de uma formação para a cidadania crítica, onde a pessoa 

seja capaz de interferir criticamente na realidade. Neste contexto as TDIC podem ser 

instrumentos relevantes de construção desta formação, pois como aponta Leite (2015) são 

novas linguagens que fazem parte do cotidiano dos educandos no espaço escolar, 

oportunizando o interesse dos mesmos pelos conteúdos apresentados. 

Isto posto, a presente pesquisa apresentou como pergunta problema: como os 

professores têm buscado utilizar as tecnologias de informação e comunicação, mais 
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especificamente as tecnologias digitais, no ensino de Química promovendo a Alfabetização 

Científica do estudante no Ensino Médio? 

As políticas públicas educacionais apresentam parâmetros e estratégias sobre a 

educação do jovem na escola no sentido de possuir uma formação cidadã. As Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN) afirmam que o Ensino Médio deve 

proporcionar uma educação integral que contemple o trabalho, a ciência, a tecnologia e a 

cultura como dimensões da formação humana e que prepare simultaneamente para o 

aprofundamento dos estudos, para o exercício da cidadania e para o trabalho (BRASIL, 2013). 

Por sua vez, uma das metas do projeto de lei 8.035 aprovado em 2010 do II Plano Nacional de 

Educação (PNE) no decênio 2011/2020, salienta a necessidade de disponibilizar recursos 

tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar das escolas do ensino 

médio (BRASIL, 2010). 

Diante de problemas ambientais, políticos e econômicos os quais a educação pode 

promover mudanças substanciais de melhorias e soluções para tais questões, nesta pesquisa 

realizou-se uma análise e reflexão de artigos nacionais publicados sobre relatos de experiência 

da utilização de TDIC pelos professores de Química, promovendo a Alfabetização Científica 

dos estudantes em suas aulas, aspecto importante no processo de escolarização dos mesmos 

no Ensino Médio. Objetivou-se ainda diagnosticar as metodologias desenvolvidas pelos 

autores nestes artigos, resultados adquiridos e por fim, se as diretrizes apresentadas no PNE e 

DCN estão sendo atendidas. 

Isto posto, identificou-se também quais as tecnologias digitais foram utilizadas em 

suas aulas. Bem como quais os temas e abordagens metodológicas hegemônicas, foram 

favorecidos. A partir dos dados qualitativos levantados, e de uma reflexão de como os 

recursos das TDIC estão inseridos no meio acadêmico, foram detectadas contribuições que 

estas proporcionaram as instituições de ensino, auxiliando na relação ensino aprendizagem de 

professores e estudantes e na formação cidadã deste público. Por seu turno, tal pesquisa teve 

como intuito contribuir, a partir das informações apresentadas, no entendimento da 

sistematização do ensino de Química atualmente, no que tange avanços e obstáculos que se 

apresentam no cenário educacional. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL: 

 

Realizar um estudo bibliográfico de artigos nacionais publicados entre os anos de 2011 e 

2018, sobre a utilização de tecnologias digitais para promover a Alfabetização Científica nas 

aulas de Química. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Obter uma estimativa das principais tendências de pesquisa de produção na área de Química, 
que estão sendo publicadas como relatos de experiência de utilização de TDIC na 
Alfabetização Científica dos estudantes nos últimos sete anos; 
  
- Investigar e diagnosticar características das pesquisas descritas nos artigos tendo em vista 
aspectos como relevância da pesquisa, impressões e percepções inovadoras, metodologia 
utilizada, resultados obtidos e limitações; 
 
- Relacionar através de uma análise dos artigos, se as metas do PNE 2011/2020 e os 
parâmetros das DCN de 2013 relativas ao tema de pesquisa estão sendo atendidas. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A fundamentação teórica foi estruturada a partir de cinco principais eixos referentes à 

questão de pesquisa. O primeiro se configura sobre desafios que são apontados aos 

professores para suscitarem a Alfabetização Científica, bem como aspectos relevantes que 

possibilitem esta práxis. Um segundo eixo sobre o importante papel e influência que as 

tecnologias digitais de informação e comunicação atualmente exercem na sociedade, não 

havendo possibilidade de se tornar alheio as suas mudanças no contexto social, cultural e 

econômico. Um terceiro eixo diz respeito ao desafio apresentado atualmente aos professores 

de Química para utilizar as TDIC como recurso didático na práxis educativa promovendo a 

formação cidadã dos estudantes no Ensino Médio. O quarto abrange o conceito de tecnologias 

digitais e, são apresentados alguns dispositivos que são utilizados na contemporaneidade 

como recurso didático. E um quinto eixo que configura alguns aspectos tratados nas políticas 

públicas sobre o segmento do Ensino Médio na educação básica. A fundamentação teórica foi 

organizada sob este contexto no sentido de uma trajetória epistemológica, para dar 

continuidade à pesquisa e delimitar as análises posteriormente. 

 

 

3.1 ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA EM SALA DE AULA: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES  

 

 Ao dissertar sobre este capítulo, pretende-se apresentar elementos para se pensar o 

papel da Alfabetização Científica na educação brasileira. Considerando as ideias e críticas já 

apontadas por Freire (1987) no que tange a importância da práxis docente e suas contribuições 

para a formação do jovem no processo de escolarização, o processo no qual o docente 

apresenta a característica de ser transmissor de conhecimentos, e os alunos por sua vez, 

recebem esses conhecimentos de forma passiva, sem construção crítica e reflexiva, é 

caracterizado como educação bancária e segundo Freire (1987, p. 58) “a educação se torna um 

ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante.” 

 Esta prática é rejeitada na educação, pois os educandos participam de um processo o 

qual sua atuação consiste em receber as informações curriculares e “arquivá-las”, uma vez 

que necessitam aprender os saberes que os professores detêm. Tornam-se sujeitos negligentes 
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e alienados, não havendo possibilidade de transformação do ser humano enquanto cidadão 

ativo, e busca de novos saberes no mundo. Os educandos adquirem os conteúdos de maneira 

passiva, memorizando e repetindo-os. “O simples preenchimento da mente dos educandos 

com saberes narrados está imbuído pela ideologia dominante.” (JUNIOR, 2010, p. 25) 

Sob este pressuposto o educando é alimentado por um processo de opressão contínuo 

em que quanto mais depósitos são incorporados, menor será a sua concepção crítica para 

transformadores do mundo, o que é um aspecto conveniente a elite opressora de uma 

sociedade oprimida, pois 

 

Na medida em que esta visão “bancária” anula o poder criador dos educandos ou o 
minimiza, estimulando sua ingenuidade e não sua criticidade, satisfaz aos interesses 
dos opressores: para estes, o fundamental não é o desnudamento do mundo, a sua 
transformação. O seu “humanitarismo”, e não humanismo está em preservar a 
situação de que são beneficiários [...]. (FREIRE, 1987, p. 60) 

 

 Por sua vez, o pressuposto de uma educação problematizadora e libertadora traz a 

proposta de que o educador promova a humanização dos educandos do ponto de vista crítico e 

reflexivo. E neste viés não há espaço para espectadores, e sim recriadores do mundo Freire 

(1987), que procuram estar inseridos e participativos neste mundo, conscientes dos problemas 

e questões sociais que norteiam e estruturam uma sociedade. 

 Na prática problematizadora por sua vez, os educadores devem fomentar o 

desenvolvimento da captação e de compreensão do mundo em que os educandos estão 

incorporados. É importante que compreendam que a realidade ao qual participam está em 

constante transformação, e que adquiram a consciência de relacionar seus saberes com estas 

transformações, estando integralizados. “A educação como prática da liberdade, ao contrário 

daquela que é prática da dominação, implica a negação do homem abstrato, isolado, solto, 

desligado do mundo” (FREIRE, 1987, p. 70). 

 Na perspectiva freireana, a educação deve se configurar como um processo contínuo, 

gradativo e inquieto de busca ao conhecimento que possibilite uma construção humanista e 

libertadora do ser humano. Neste aspecto são englobados os conhecimentos adquiridos de 

maneiras diferentes e que são adotados em situações distintas, possibilitando a intervenção e 

transformação da realidade vivenciada (JUNIOR, 2010). 

 Essa perspectiva se configura pela educação construída com base as realidades 

experienciadas pelos estudantes, o que proporciona em contrapartida, uma modificação a estas 

realidades. O professor por sua vez, tem um papel importante de fomentar estas 
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transformações na realidade vivida pelos estudantes, fortalecendo a partir da sua reflexão e 

dos educandos, a consciência crítica para ultrapassar os limites impostos por esta realidade. 

 Um aspecto que o educador deve se atentar é de não fomentar um ensino 

problematizador que não se limite apenas em preparar o educando a interagir com a 

sociedade. Sua mediação deve ser também no sentido de lhe despertar o empenho de buscar e 

intervir para uma sociedade mais igualitária e democrática. Junior (2010, p. 32) salienta que 

“os professores têm uma responsabilidade político-social da qual não podem fugir ou se 

omitir, devendo assumir o compromisso social com o qual se possa buscar um mundo mais 

igualitário e mais humano.” 

 O problematizar de natureza política, se caracteriza neste sentido, por despertar no 

educando a partir dos conteúdos curriculares, a curiosidade e o não consentimento do 

conhecimento mecânico. Por seu turno a aprendizagem é construída com a formulação dos 

saberes na relação professor aluno, já que o docente também está em constante aprendizado e 

formação social, fazendo parte desse processo, caracterizado por Junior (2010) como 

fenômenos sociais. 

 A perspectiva freireana salienta também outro aspecto de relevância para ser utilizado 

no ensino problematizador, que é a abordagem de temas geradores que possam suscitar a 

percepção crítica dos estudantes em convergência aos conteúdos curriculares. Nesta prática 

educativa, ao se utilizar temas geradores, existe a possibilidade de professores e alunos serem 

simultaneamente sujeitos e objetos, buscando a essência do tema, e conexões entre as 

unidades curriculares básicas. 

 A partir do diálogo organizado pelo educador, os educandos apresentam 

questionamentos dos temas tratados e em contrapartida refletem sobre estes temas, 

construindo novos conhecimentos. O diálogo que se caracteriza como um recurso pedagógico 

possibilitará o desenvolvimento do conteúdo tratado e amadurecimento de ambas as partes 

evolvidas no processo. 

 

Empreende-se, portanto, que o processo de ensino-aprendizagem é uma 
problematização constante da realidade por meio do diálogo. É durante o diálogo 
que se problematiza o conhecimento, a educação e comunicação. Ao desafiar os 
alunos, essa comunicação e intercomunicação são dialógicas. Por isso o diálogo é 
sempre problematizador. (JUNIOR, 2010, p. 51) 

 
 



21 

 

 Caminhando pelo viés de uma formação dos educandos com olhar mais reflexivo do 

mundo, Chassot (2003) discorre sobre a Alfabetização Científica, e a importância da sua 

abordagem na educação. A expressão “alfabetização” neste contexto, não é referente aqueles 

que sabem ler e escrever sua língua materna.  A adjetivação que este autor procura indicar 

para este termo é a importância de o cidadão ter leitura crítica do mundo, e ser agente de 

transformação desse mundo em que está inserido. 

É neste âmbito que se insere a Alfabetização Científica, que Chassot (2003, p.38) 

menciona ser “o conjunto de conhecimentos que facilitariam aos homens e mulheres fazer 

uma leitura do mundo onde vivem”. Prática que é defendida por alguns autores que deva 

ocorrer inicialmente em sala de aula, onde é o momento que os jovens estão construindo, com 

o auxílio do docente a formação crítica-social, para posteriormente atuarem na sociedade com 

consciência e cidadania. Segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2009) esta formação só será 

possível quando 

 

Tivermos um público formado na compreensão do funcionamento da tecnociência, 
que perceba que o debate e a negociação são métodos que permitem a resolução de 
conflitos que envolvam o interesse da sociedade, podendo contribuir com o desafio 
de viver em uma sociedade voltada para a democracia. (PINHEIRO, SILVEIRA e 
BAZZO, 2009, p. 2) 
 

 Embora essa prática aconteça ainda de forma tímida nas escolas, ainda sim, é possível 

encontrar materiais e projetos desenvolvidos por pesquisadores na área da educação que 

buscam promover a Alfabetização Científica aliada ao ensino de Química. Santos et. al. 

(2007) evidenciam alguns destes projetos que surgiram já na década de 80 (do século XX) 

procurando suscitar o ensino de Química de forma contextualizada com a vida da população, 

de forma que os estudantes compreendam e discutam tal contribuição. Santos et. al. (2007) 

indicam alguns destes projetos como o 

 

Projeto de Ensino de Química e Sociedade (Pequis) que está sendo desenvolvido na 
Universidade de Brasília, cujo propósito é elaborar materiais didáticos voltados para 
a formação da cidadania, pela introdução e discussão de temas sociais que se 
aproximem do que propõe Paulo Freire. (SANTOS et. al., 2007, p. 69) 

 

 É importante salientar que tal prática não precisa ser exercida pelo professor em uma 

disciplina específica no ambiente escolar. As oportunidades de se tornar efetiva a 

Alfabetização Científica para o estudante, estão presentes em todos os segmentos da educação 

básica, e por sua vez, quanto mais cedo é introduzida, mais efetiva se torna a reflexão 
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transformadora do educando. “A Alfabetização Científica mais significativa deve começar a 

ocorrer no ensino fundamental, com novas exigências na seleção de conteúdos.” (CHASSOT, 

2003, p. 46) 

  É oportuno evidenciar que o ensino de Química não deve se manter distanciada e 

neutra dessa proposta, sendo articulada de forma conteudista. Deve haver um encadeamento 

entre os conteúdos escolares e a sua realidade social. Para tal prática, é importante que o 

professor saiba estabelecer estas relações de acordo com o conteúdo que será tratado, 

favorecendo “a Química dentro de uma concepção que destaque o papel social da mesma, 

através de uma contextualização social, política, filosófica, histórica, econômica e religiosa.” 

(CHASSOT, 2003, p. 51) 

 O professor de Química possui o instrumento da linguagem em sala de aula para 

suscitar um ensino mais social. Ele deve então utilizar o poder da linguagem no ensino para 

alcançar as transformações que se deseja no contexto social, no mundo em que educador e 

educando estão inseridos e articulando entre si. Cabe destacar que o sentido de poder não 

pode ser empregado de maneira opressora aos estudantes, pois desta forma, estaria divergindo 

da proposta de formação cidadã (CHASSOT, 2003; FREIRE, 1987; KRASILCHIK e 

MARANDINO, 2004). 

 Acerca do poder que a linguagem possui de transformar um contexto social, Chassot 

(2003) sinaliza para o cuidado de os professores de Química não deixarem marcas negativas 

de discriminação, dominação ou opressão em suas falas em sala de aula.  Por seu turno, a 

inquietude existe também no sentido de que estas falas no que tange os conteúdos específicos 

de Química, estejam ao alcance dos estudantes, possibilitando seu entendimento. Na prática 

do ensino de Química convergindo com a formação cidadã mais crítica é importante que 

inicialmente o educando se sinta familiarizado e inserido na proposta didática apresentada 

pelo educador, que precisa exercitar a prática de “procurar as possibilidades de a linguagem 

química, usada em sala de aula, no ensino médio, esotérica historicamente, transforma-se- 

sem perder sua especificidade- em uma linguagem exotérica.” (CHASSOT, 2003, p. 123) 

 Essa mudança de postura dos professores é um aspecto que ainda encontra muitas 

resistências visto que os educadores encontram dificuldades de discutir temas sociais e 

contextualizá-los com os conteúdos específicos. Atingir tais objetivos demanda a preparação 

de um trabalho que envolverá os estudantes e aspectos que envolvem seu cotidiano, e seu 
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amadurecimento pessoal e social. Krasilchik e Marandino (2004, p.8) apresentam algumas 

competências necessárias para a formação de cidadãos com espírito crítico: 

� Ter consciência da importância de sua função no aperfeiçoamento individual e das 

relações sociais; 

� Ser capaz de expressar seus julgamentos de valor; 

� Justificar suas decisões referindo-se aos princípios e conceitos em que se basearam; 

� Diferenciar entre decisões pessoais de âmbito individual e decisões coletivas de 

âmbito público; 

� Reconhecer e aceitar direitos, deveres e oportunidades em uma sociedade pluralista; 

� Ouvir e aceitar diferenças de opiniões. 

 

O processo de Alfabetização Científica é gradativo, contínuo e extrapola o período 

escolar. É um processo que contribuirá posteriormente para decisões pertinentes que a 

sociedade pode tomar sobre questões sociais, culturais e éticas. Neste contexto, novos 

conhecimentos precisam constantemente ser adquiridos fora do espaço escolar. A formação 

do educando deve dar subsídios para ele buscar dentro e fora da escola, como em museus, 

espaços de divulgação científica, informações empíricas que possam proporcionar 

entendimento crítico e racional dessas informações. “Provocar nos estudantes, e também na 

população em geral, a curiosidade e levá-los a se dar conta do papel que a Ciência tem em 

suas vidas, exige trabalho em classe, na escola e fora dela.” (KRASILCHIK e MARANDINO, 

2004, p. 21) 

Ainda que a escola seja um espaço importante para a formação acadêmica e crítica do 

estudante, ela não possui subsídios suficientes para suscitar todas as informações necessárias 

para tal formação. Cabe salientar a contribuição e parceria de outros atores e espaços sociais 

como revistas científicas, jornais, centros de cultura científica, dentre outros. Percebe-se no 

Brasil um crescimento gradativo de contribuições neste sentido no intuito de promover a 

divulgação científica. Krasilchik e Marandino (2004) apontam para o estabelecimento de 

experiências de popularização da Ciência em espaços não-formais e informais, e a 

necessidade dessa popularização atingir um número mais significativo de indivíduos na 

sociedade. 

Quando o assunto conhecimento científico é tratado pela população, é compreendido 

como algo impecável uma vez que seus avanços, em concomitância a evolução tecnológica, 
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trouxeram ao longo dos tempos contribuições à sociedade. Pinheiro, Silveira e Bazzo (2009) 

indicam algumas contribuições que despertaram a confiança da comunidade, no sentido de 

que a ciência é algo infalível 

  

O desenvolvimento da ciência e da tecnologia tem acarretado diversas 
transformações na sociedade contemporânea, refletindo em mudanças nos níveis 
econômico, político e social. É comum considerarmos a ciência e a tecnologia como 
motores de progresso que proporcionam não só o desenvolvimento do saber 
humano, mas também uma evolução para o homem. (PINHEIRO, SILVEIRA e 
BAZZO, 2009, p. 1) 

  

 Entretanto Krasilchik e Marandino (2004) salientam a necessidade de se adquirir 

controle sobre conhecimentos científicos e tecnológicos para uma vida melhor para a 

sociedade, mas sabendo problematizar tais questões. Tal afirmativa ganha mais relevância ao 

confluir com o que Chassot (2003, p.41) menciona sobre a importância de se conhecer 

Ciência para “entender algo do mundo que nos cerca e assim termos facilitadas algumas 

vivências”. De fato, quando se é detentor de maiores conhecimentos, são adquiridos em 

contrapartida outros valores como autonomia de escolha, decisão, articulação pessoal e social. 

A importância de se obter maiores conhecimentos sobre a Ciência ganha mais estímulo no 

sentido de se perceber os seus aspectos positivos e negativos. Neste aspecto Chassot (2003, p. 

38) aponta que “ciência não é apenas uma fada benfazeja, mas, também, uma bruxa 

destruidora.” 

 No contexto educacional, porém, ainda que a Ciência bem como a Química, tenham 

passado por mudanças curriculares buscando se adequar as transformações políticas, sociais e 

econômicas, alguns autores apontam para a existência de um ensino tradicionalista e 

conteudista, onde os professores ainda pouco trabalham a contextualização e formação crítica 

dos jovens. 

 Pesquisas têm mostrado que o ensino de Química geralmente vem sendo 
estruturado em torno de atividades que levam à memorização de informações, 
fórmulas e conhecimentos que limitam o aprendizado dos alunos e contribuem para 
a desmotivação em aprender e estudar Química (SANTOS et. al., 2013, p.7). 

 

 Essa leitura crítica por sua vez pode ocorrer em diversos contextos sociais. Entretanto 

torna-se mais importante que ocorra no momento da escolarização, com o auxílio do docente 

em concomitância aos conteúdos curriculares abordados. Em relação à disciplina de Química, 

Machado e Mortimer (2007, p. 29) destacam que a proposta didática de Química deva ocorrer 

sob três aspectos: 
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-Aspecto fenomenológico: diz respeito aos fenômenos de interesse da Química, sejam aqueles 

concretos e visíveis, sejam aqueles a que temos acesso apenas indiretamente. 

-Aspecto teórico: relaciona-se a informações de natureza atômico-molecular, envolvendo, 

portanto, explicações baseadas em modelos abstratos e que incluem entidades não diretamente 

observáveis como átomos, elétrons, etc. 

-Aspecto representacional: os conteúdos químicos de natureza simbólica estão agrupados 

neste aspecto, que compreende informações inerentes à linguagem química, como fórmulas e 

equações químicas, representações dos modelos gráficos. 

 Machado e Mortimer (2007) sugerem a necessidade de o professor utilizar os três 

aspectos em sala de aula aliando teoria e prática, buscando suscitar os conhecimentos 

acadêmicos dos estudantes. Uma vez que alguns destes aspectos não estão presentes, a 

construção deste conhecimento torna-se dificultosa. 

 Segundo Pinheiro, Silveira e Bazzo (2009) é indispensável atualmente que neste 

processo de escolarização esteja inserido também uma formação dos jovens de modo que os 

mesmos possam interagir ciência e tecnologia de forma disciplinada. Nesta conjuntura seria 

possível para os mesmos compreender tais aspectos, aliando a contextos sociais, econômicos, 

obtendo uma percepção crítico-reflexivo do que e como estão sendo utilizadas as tecnologias 

 

Precisamos de uma imagem de ciência e de tecnologia que possa trazer à tona 
dimensão social do desenvolvimento científico-tecnológico entendido como um 
produto resultante de fatores culturais, políticos e econômicos. Seu contexto 
histórico deve ser analisado e considerado como uma realidade cultural que 
contribui de forma decisiva para as mudanças sociais, cujas manifestações se 
expressam na relação do homem consigo mesmo e com os outros. (PINHEIRO, 
SILVEIRA e BAZZO, 2009, p. 2) 
 
 

 Contudo, tal tarefa não é das mais corriqueiras de se realizar no ensino médio, pelos 

professores de Química, uma que vez que este é mais um de muitos desafios que os mesmos 

precisam superar no exercício de sua profissão. Isto posto, Libâneo (2011) aponta a 

necessidade de o professor se capacitar para acompanhar as mudanças na educação, e não 

correr o risco de ver sua profissão se tornar obsoleta.  

 Não se pode ignorar as mudanças que estão ocorrendo no contexto escolar 

influenciados pelas tecnologias e todas as prerrogativas que esta oferece. O professor neste 

contexto, segundo Libâneo (2011), precisa se inserir e acompanhar esta nova realidade 

educacional buscando preservar e valorizar sua profissão. Esta ideia é ratificada por Chassot 
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(2003) que aponta a proposta de se trabalhar a Alfabetização Científica associado às 

tecnologias em sala de aula. O mesmo destaca que 

 

O professor informador- refiro-me àquela ou àquele que se gratifica com ser 
transmissor de conteúdo- está superado. Ele é um sério candidato ao desemprego ou 
será aproveitado pelo sistema para continuar fazendo algo (in)útil nesta tendência 
neoliberal de transformar o ensino [...]. Mas o professor formador ou a professora 
formadora será cada vez mais importante nesta virada de milênio. (CHASSOT, 
2003, p.83) 

 

 Sob este cenário atual, onde as tecnologias digitais se tornam cada vez mais presentes 

no cotidiano, surge então outro viés de se promover a educação aliada à formação cidadã, 

através da utilização de tais tecnologias. Chassot (2003, p. 89) menciona que “a 

informatização não é uma ameaça e sim uma fabulosa oportunidade”. Oportunidade esta que 

requer atenção e empenho por parte dos docentes ao se trabalhar seguindo esta linha de 

ensino. 

Preparar a população para pensar criticamente sobre temas controversos torna-se cada 

vez mais relevante, uma vez que há um crescimento acelerado da ciência e tecnologia. Em 

contrapartida persistem problemas sociais como miséria, degradação ambiental, dentre outros. 

Os cidadãos precisam ser alfabetizados neste sentido, de utilizar seus conhecimentos para 

fomentar posições críticas e ações pertinentes na sociedade. Cabe ressaltar a contribuição de 

ações governamentais para promover a alfabetização de um número cada vez maior de 

cidadãos. “É portanto fundamental, a articulação entre as políticas de ciência e tecnologia, de 

educação e de cultura no sentido de enfrentar o desafio de ampliar a Alfabetização Científica 

de seus cidadãos.” (KRASILCHIK e MARANDINO, 2004, p. 33).   

 

 

3.2 A SOCIEDADE E SUA RELAÇÃO COM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

 Ao pensarmos no termo tecnologia, nos vem em mente equipamentos e dispositivos 

que são desenvolvidos buscando facilitar, ajudar e proporcionar maior conforto a sociedade. 

Porém este termo não necessariamente está atrelado a estes equipamentos, pode ser associado 

a outras construções da atualidade e que são utilizados pelas pessoas. Sobre o termo 

tecnologia, Leite (2015) aponta que  
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O conceito de tecnologia também está relacionado com a produção de aparatos 
materiais ou intelectuais suscetíveis de oferecerem soluções a problemas práticos de 
nossa vida cotidiana. Podemos, também, relacionar as tecnologias ao tempo em que 
elas surgem. (LEITE, 2015, p. 21) 
 
 

As tecnologias atualmente se modificam e se atualizam com muita frequência e 

velocidade acompanhando as transformações ocorridas na sociedade, havendo relação 

intrínseca entre ambas e o contexto histórico social vivenciado naquele momento. A 

população se modifica em decorrência da presença destas tecnologias no seu cotidiano, e por 

sua vez, são desenvolvidos novos aparatos buscando atender a demanda e necessidade da 

mesma.  

Ao se observar sua conjuntura é possível lembrar-se de exemplos tais como a 

televisão, há alguns anos atrás os primeiros modelos de televisão eram em preto e branco e 

possuíam poucos recursos e variedades de canais. Atualmente já se pode contar com modelos 

mais sofisticados que apresentam uma infinidade de recursos além do controle remoto, 

buscando neste aspecto atender as possíveis necessidades e conforto do consumidor. 

Deliberadamente observa-se a cada dia o surgimento de modelos novos de celulares, 

carros, computadores, dentre outros, que levam a sociedade consumirem cada vez mais, sem 

haver preocupação desta com as consequências ocasionadas por este ato exacerbado. Uma vez 

que os utensílios se tornam obsoletos após um período de utilização, surge em contrapartida a 

necessidade de se desenvolver novos modelos buscando atender a crescente demanda de 

consumo. Neste sentido Sá (2016, p.10) aponta em sua pesquisa que “percebe-se como o 

contexto sócio-histórico influencia na criação e difusão de novas tecnologias. Ou seja, toda 

tecnologia é criada baseada nas necessidades da sociedade em determinado momento 

histórico”. 

 O termo Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), já deixa explícito a 

consonância entre instrumentos da informática e a comunicação que pode ser acarretada 

através dos mesmos. Neste aspecto Leite (2015, p. 26) menciona que “as TIC agrupam 

ferramentas informáticas e tele comunicativas como: televisão, vídeo, rádio, internet, etc., e 

todas essas tecnologias têm em comum a utilização de meios tele comunicativos que facilitam 

a difusão da informação.” 
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 Não se pode negar que estes recursos têm facilitado e contribuído para o maior 

conforto e praticidade das pessoas em contextos sociais, profissionais, acadêmicos e pessoais. 

Entretanto a preocupação existente atualmente é o uso excessivo e consequente dependência 

das pessoas por estes recursos, acarretando a falsa impressão de que são indispensáveis em 

todos os contextos no cotidiano. Em relação a esta dependência Leite (2015) usa o termo 

“Tecnófilo” e menciona que 

 

Eles (os tecnófilos) têm a necessidade de em tudo envolver as tecnologias, gerando 
em alguns casos, uma interdependência da tecnologia, por exemplo, esquecer o 
celular em casa e ficar ansioso, angustiado como se parte de si o faltasse. (LEITE, 
2015, p.23) 
 
 

 Um dos principais dispositivos da contemporaneidade é a internet, que surge no 

período da Guerra Fria e que vem sendo cada vez mais utilizada por uma boa parcela da 

população mundial, apresentando uma vasta gama de recursos. Recursos esses que podem em 

algumas situações, ser utilizados como alternativas didáticas pelos professores em sala de aula 

para contribuir na compreensão dos conteúdos apresentados aos estudantes.  

Contudo há uma inquietação no que tange a interação dos professores com estes 

instrumentos, se os mesmos apresentam autonomia para utilizá-los em sala de aula, ou se na 

verdade são como Leite (2015) aponta “Tecnófobos”, que possuem receio de se interar desta 

novidade. Ficando desta forma, excluídos deste universo de possibilidades. Porém as 

tecnologias digitais introduzidas no contexto acadêmico são atualmente uma realidade cada 

vez mais sólida e recorrente, uma vez que o ambiente escolar é uma extensão de ambientes 

sociais e residenciais, que já vem por sua vez acompanhando estas transformações. Silva 

(2012) destaca que 

 

A emergência da interatividade é um fenômeno da “sociedade da informação” e 
manifesta-se nas esferas tecnológica, mercadológica e social. Portanto insisto: não se 
trata simplesmente de modismo, de argumento de venda ou de dominação da 
máquina sobre o ser humano. De fato, não há como ignorar tais ocorrências. 
(SILVA, 2012, p.12) 
 

 Atrelado à utilização da internet, estão sendo desenvolvidas tecnologias digitais tais 

como blogs, simuladores virtuais, jogos virtuais, dentre outros, que podem contribuir na 

promoção do aprendizado dos estudantes no ambiente escolar. Assim, o termo TIC abre 

possibilidades de se utilizar com mais frequência atualmente a expressão TDIC. Existe então 

a urgência de se compreender a relação entre educação e sociedade, e suas demandas 
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tecnológicas, que transformam e contribuem para um determinado contexto social e cultural, 

podendo ainda contribuir no contexto educacional. Sob este aspecto Silva (2012) menciona 

que 

 

As novas tecnologias interativas renovam a relação do usuário com a imagem, com 
o texto, com o conhecimento. São de fato um novo modo de produção do espaço 
visual e temporal mediado. Elas permitem o redimensionamento da mensagem, da 
emissão e da recepção. (SILVA, 2012, p.14) 
 

 Portanto, compreender e acompanhar estas transformações no contexto escolar é, além 

de um desafio profissional, uma necessidade que se apresenta aos educadores, para que os 

mesmos possam exercer sua profissão com maior autonomia e aptidão. 

 

3.3 PROFISSÃO DOCENTE: PROFESSOR CONECTADO? 

   

Assim como o ensino de Química passa por transições em sua estrutura pedagógica ao 

ser influído por fatores políticos, sociais e econômicos, os professores igualmente são 

impulsionados a acompanhar essas transições e passar por permanentes atualizações 

profissionais, culturais e acadêmicas, tais como adaptação dos instrumentos de auxílio 

didático utilizado em sua prática profissional. Entretanto no exercício diário de sua profissão, 

a adaptação do uso de TDIC em suas aulas ainda precisa ser superada por completo. Rolando 

et. al. (2015, p.866) indicam que “a utilização das TDIC pelos professores ainda está 

frequentemente limitada à preparação de textos para as aulas e para a comunicação pessoal 

por e-mail, e não para o ensino de ciências.” 

A formação de professores e sua aproximação com as TDIC é uma questão que 

perpassa por questões socioculturais. Este processo é fruto de fatores antes relatados e que 

possibilitaram um cenário que tem deixado marcas na história da formação docente ao longo 

dos anos. 

Todavia, ainda que as TDIC estejam ativamente presentes no cotidiano da população, 

não são ainda tema de muita relevância para debate no que tange a formação dos docentes e 

sua posterior utilização na prática profissional. O que é um aspecto lamentável, visto que estes 

dispositivos poderiam ser bem aproveitados pelos professores na sua profissão se os mesmos 

tivessem a qualificação necessária para tal.  
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Dada a importância que as TIC adquiriram no momento atual, entendemos que a 
escola não pode se furtar a refletir sobre como esse arsenal tecnológico está sendo 
incorporado ao processo pedagógico uma vez que fechar os olhos para essa questão, 
ao que nos parece, seria desperdiçar o enorme potencial dos meios de comunicação 
para criar boas condições de ensino, boas oportunidades de aprendizagens e, ainda, 
priorizar os processos comunicativos nos ambientes escolares. (GUERRA, 2015, 
p.35) 

 

 Cabe a reflexão de que o espaço escolar também passa por mudanças em sua estrutura 

pedagógica acompanhando as transições na sociedade “quaisquer que sejam as matrizes 

político pedagógicas que norteiam a prática educativa, estas não podem estar desvinculadas de 

suas relações com o contexto social [...] implementadas”, Guerra (2015, p.40). E inserido a 

tais mudanças está à inclusão de tecnologias digitais diversas como retroprojetor, computador, 

televisão, que procuram contribuir na formação do estudante, melhorando o seu desempenho 

acadêmico. 

 Entretanto a incorporação de tais tecnologias no espaço escolar para fins de 

modernização didática e a formação dos estudantes, sem antes haver uma qualificação 

pertinente dos professores para utilizarem tais recursos, não contribui para as transformações 

necessárias que precisam ocorrer na educação. Guerra (2015) sinaliza que a formação para o 

exercício do professor é essencial e se impõe através dos anos. 

 Vale salientar que a formação do educador também se inicia nas escolas de formação 

básica, e posteriormente continua nas formações iniciais (graduação) e continuadas (cursos, 

pós-graduação, etc.). Então esse processo cognitivo e reflexivo do profissional educador está 

em constante (re)construção. É pertinente então a questão de se debater e refletir sobre a 

necessidade do processo formativo que não priorize apenas a construção de saberes, mas 

também da utilização destes saberes na transformação social e cultural deste profissional. 

 

 [...] se queremos de fato concretizar a retórica dos discursos pedagógicos de formar 
um “cidadão crítico e reflexivo para o exercício da cidadania”, é preciso formar 
antes um professor reflexivo, pesquisador de sua própria prática, que saiba articular 
diferentes saberes para o exercício competente da sua profissão. (GUERRA, 2015, 
p.60) 

  

Cabe assinalar que a construção de saberes, bem como sua utilização no espaço 

escolar devem convergir, para que seja possível a concretização de uma aula eficaz sob o 

aspecto de suscitar a formação crítica e reflexiva do estudante, além da cognitiva. Tais 

habilidades adquiridas evitarão que o professor se limite em ser um transmissor de 

conhecimento, característica que não cabe mais a um professor nos dias atuais (CHASSOT, 
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2003; LIBÂNEO, 2011). Neste contexto Carvalho e Pérez (2009) apontam a importância de o 

professor conhecer a matéria a ser ensinada e destacam ainda 

 

Conhecer as interações Ciência/Tecnologia/Sociedade associadas à referida 
construção, sem ignorar o caráter, em geral, dramático, do papel social das Ciências; 
a necessidade da tomada de decisões. (CARVALHO E PÉREZ, 2009, p.22) 
 

 Estas aptidões por sua vez, permitem que o educador selecione conteúdos apropriados 

para serem utilizados como estratégias didáticas que estimulem a curiosidade, a estruturação 

de ideias, concepções e associação com temas complexos que se inserem no contexto da 

sociedade. Carvalho e Pérez (2009) destacam que  

 

O desenvolvimento de um tema pode ser visto agora como o tratamento da 
problemática proposta [...] o que constituirá uma excelente ocasião para que os 
alunos comecem a explicitar funcionalmente suas concepções espontâneas- e que 
conduza à formulação de problemas mais precisos e à construção de hipóteses que 
focalizem o estudo a se realizar. (CARVALHO e PÉREZ, 2009, p.44) 
 

 Entretanto, para que os docentes possam promover este movimento didático reflexivo 

nos estudantes, é necessário por sua vez que eles adquiram estas concepções em seus cursos 

de formação inicial e continuada. Tal construção é um processo contínuo que se potencializa 

na prática profissional. Porém estes cursos necessitam apresentar bases para a construção 

desta prática, no entanto Libâneo (2011) destaca a discriminação da prática nestes cursos. 

 A proposta de formar profissionais formadores que sejam dentre outros aspectos, 

sujeitos pensantes crítico reflexivos ao receber conhecimentos teóricos, envolve fatores 

importantes que são relatados por Libâneo (2011, p.88) 

 

� Busca de respostas aos desafios decorrentes das novas relações entre sociedade e 

educação, a partir de um referencial crítico de qualidade de ensino. Isto supõe levar em 

conta os novos paradigmas da produção e do conhecimento, subordinando-os a uma 

concepção emancipadora de qualidade de ensino; 

� Uma concepção de formação do professor crítico-reflexivo, dentro do entendimento de 

que a prática é a referência da teoria, a teoria o nutriente de uma prática de melhor 

qualidade; 

� Utilização da investigação-ação como uma das abordagens metodológicas orientadoras 

da pesquisa; 

� Adoção da perspectiva sociointeracionista do processo de ensino e aprendizagem; 
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� Competências e habilidades profissionais em novas condições e modalidades de 

trabalho, indo além de suas responsabilidades de sala de aula, como membro de uma 

equipe que trabalha conjuntamente, discutindo no grupo suas concepções, práticas e 

experiências, tendo como elemento norteador o projeto pedagógico. 

 

Os professores vivenciam uma realidade em que os jovens não se identificam apenas 

com os recursos didáticos mais tradicionais, como somente quadro e giz. São jovens do século 

XXI que estão totalmente inseridos na era tecnológica e se identificam com facilidade com 

tecnologias digitais. Sendo este mais um obstáculo a ser suplantado pelo professor para 

conseguir ministrar suas aulas de forma satisfatória, sabendo valer-se do conhecimento e 

utilização destes. 

 Na esfera de apropriação de novas tecnologias digitais, os cursos de formação 

continuada visam ajudar os educadores, no que tange o desenvolvimento científico 

tecnológico. Decorre então a necessidade de harmonização entre o processo de ensino-

aprendizagem e os recursos tecnológicos da atualidade. Nascimento, Fernandes e Mendonça 

(2010) apontam que 

 

Equipes ligadas ao Ministério da Educação e especialistas em educação de diversas 
universidades passaram a elaborar e desenvolver propostas de formação continuada 
de professores que procuravam romper com uma educação descontextualizada e 
compartimentalizada, que valorizava essencialmente o acúmulo de informações 
pelos estudantes. Procurava-se levar os professores de ciências a ensinarem os 
conteúdos escolares para além da dimensão conceitual, de modo a possibilitar aos 
estudantes não apenas a formação de habilidades cognitivas, mas também sociais. 
(NASCIMENTO, FERNANDES e MENDONÇA, 2010, p. 237) 
 
 

Com o propósito de acompanhar esse rápido progresso tecnológico, já existe 

documento oficial como a resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que indica 

que a formação dos professores de Química em nível superior deve contemplar o uso de TIC, 

e os mesmos precisam estar aptos para utilizar estas tecnologias em sua profissão (BRASIL, 

2001). Porém não aponta uma relação entre a utilização de TIC e o processo-ensino 

aprendizagem em sala de aula, como se observa no Quadro 1. 
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Quadro 1: Diretrizes curriculares nacionais do curso de Licencitura em Química 

PARECER CNE/CES 1.303/2001 

Possuir conhecimentos básicos do uso de computadores e sua aplicação em ensino de 
Química. 

Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para estudos 
extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e 

iniciativa na busca de soluções para questões individuais e coletivas relacionadas com 
o ensino de Química, bem como para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas 

oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de 
Química. 

Acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos e educacionais. 

Saber escrever e avaliar criticamente os materiais didáticos, como livros, apostilas, 
"kits", modelos, programas computacionais e materiais alternativos. 

   Fonte: (BRASIL, 2001) 

 

Contudo há uma inquietação de como as universidades estão se adequando a estes 

pareceres, se as mesmas estão suprindo a necessidade de o futuro professor se adequar a 

demanda da população atual sobre a utilização em massa das tecnologias disponíveis 

atualmente.  

 Em algumas situações os professores de Química apresentam dificuldades de recorrer 

a alguns dispositivos digitais como recurso didático em suas aulas, porque não tiveram em sua 

formação inicial disciplinas que lhes proporcionassem adquirir habilidades com estes 

dispositivos. Libâneo (2011) destaca que 

 

Novas exigências educacionais pedem às universidades e cursos de formação para o 
magistério, um professor capaz de ajustar sua didática às novas realidades da 
sociedade, do conhecimento, do aluno, dos diversos universos culturais, dos meios 
de comunicação. (LIBÂNEO, 2011, p.12) 
 

 Na contemporaneidade estes profissionais necessitam tratar questões que norteiam seu 

processo de ensino-aprendizagem, tais como alunos desmotivados em suas aulas com um 

extenso conteúdo curricular a cumprir, por exemplo. Os estudantes muitas vezes também 

consideram estes conteúdos de difícil compreensão, não conseguindo fazer associação dos 

conteúdos abordados em sala de aula com seu cotidiano. Cabendo ao docente promover esta 

articulação em suas aulas. 
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 Por sua vez, o professor que não acompanha o progresso tecnológico, tal qual seus 

alunos, corre o risco de ter sua atuação profissional desvalorizada, uma vez que as TDIC na 

atualidade estão inseridas em muitos contextos, sociais e acadêmicos. Barreto (2012, p.992) 

destaca como “simplificação do trabalho docente, evidenciando esvaziamento e 

precarização.” Ou seja, em algumas situações, os jovens que estão familiarizados com estas 

tecnologias, porém não conseguem entender os conteúdos curriculares no espaço escolar, 

optam por utilizar estes recursos como uma alternativa de aprendizado, como no caso da 

internet que pode ser empregada como instrumento de pesquisa acadêmica. Em decorrência a 

este fato, fica a inquietação de que a atuação do professor seja apenas de mediador neste 

contexto. Quando na realidade, seu papel é de extrema importância na construção cognitiva de 

seus alunos. 

 Estes professores têm a seu favor então os recursos didáticos que se classificam como 

as TDIC. Recursos esses que são bem recebidos pelos estudantes, pois estes se adaptam com 

facilidade a utilização dos mesmos. Entretanto, essa mesma facilidade não é adquirida pelos 

professores, pois além de não serem muitas vezes da mesma geração que seus alunos, não 

tiveram em seus cursos de formação inicial, metodologias de utilização desses recursos. 

  

A falta de conhecimento dos professores para o melhor uso pedagógico da 
tecnologia, seja ela nova ou velha, é um dos problemas recorrentes do uso dessas 
tecnologias. Na verdade, os professores não são formados para o uso pedagógico das 
tecnologias, sobretudo as TIC. A aprendizagem não se reduz à instrumentação 
técnica nem faz do aluno um simples receptor de conteúdos. (LEITE, 2015, p. 31) 

 

Cabe assinalar a inquietude de que o professor conheça e esteja inteirado de todas as 

suas possibilidades de utilização, contribuindo na formação do estudante como futuro cidadão 

consciente e atuante na sociedade. Reis (2016) aponta a importância de não aceitar a 

tecnologia como conhecimento superior, ainda que contribua no processo de ensino 

aprendizagem. Ou seja, o professor deve dominar estes recursos, porém sem ser dominado 

pelos mesmos. 

No que tange o domínio dos dispositivos digitais, Valente e Almeida (2012, p. 68) 

salientam a importância de o professor não ser apenas “um utilizador das tecnologias, mas que 

possua habilidade de utilizar essas tecnologias em práticas sociais, além das acadêmicas”. É 

importante que o professor tenha compreensão de que as TDIC quando utilizadas como 

recursos didáticos, podem ser facilitadores no aprendizado sim. Entretanto, é igualmente 
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importante destacar que o professor necessita ter domínio e autonomia destas possibilidades 

digitais, tendo percepção crítica e social de que estes dispositivos trazem não somente 

benefícios, mas também a completa dependência, quando utilizada de forma indevida e 

inconsequente para fins apenas de distração e entretenimento em suas aulas. 

Uma vez que o professor tenha entendimento neste sentido, lhe será permitido por sua 

vez, fomentar a formação crítica e social do estudante, para a tomada de decisões. Aspectos 

considerados relevantes no processo de escolarização, tal qual a aquisição dos conteúdos de 

Química.  

  

Num mundo globalizado, transnacional, nossos alunos precisam estar preparados 
para uma leitura crítica das transformações que ocorrem em escala mundial. Num 
mundo de intensas transformações científicas e tecnológicas, precisam de uma 
formação geral sólida capaz de ajudá-los na sua capacidade de pensar 
cientificamente, de colocar cientificamente os problemas humanos. (LIBÂNEO, 
2011, p.11) 
 
 

Depreende-se sob este contexto, a necessidade de o professor ter autonomia de decisão 

de quais recursos didáticos mais apropriados deve utilizar em suas aulas, não adotando esses 

recursos como apenas complementos dessas aulas, ou distração para alunos entediados e 

desmotivados. Nessa perspectiva só há reforma educacional em todos os contextos se houver 

por sua vez a reforma do professor também, que possui papel fundamental no processo 

educacional. Khalil (2013, p.26) indica que os professores “precisam ter consciência da 

mudança paradigmática de nosso tempo e buscar nova postura didática, de filtragem, seleção 

crítica e, principalmente, de reflexão sobre as informações disponíveis.” 

Vianna e Araújo (2004, p.141) apontam aspectos importantes a serem adquiridos pelos 

professores ao obterem novos conhecimentos em TDIC. Estes estão listados a seguir: 

 

• Educação continuada- vai sendo efetivada mediante a busca constante, por parte dos 

profissionais de ensino, de novos conhecimentos a serem introduzidos em suas salas 

de aula; 

• Interatividade- propicia a incorporação, mantendo a relação com outros centros de 

produção de conhecimentos didáticos; 

• Autonomia de escolha- estimula o discernimento sobre o que mais lhe interessa para 

a sua realidade educacional, a partir das diferentes fundamentações que lhe são 

apresentadas; 
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• Construção do conhecimento didático- habilita-o profissionalmente, cada vez mais, 

a ocupar o seu papel no cenário escolar, apresentando inovações no seu desempenho 

didático; 

• Trabalho cooperativo- concretiza seu processo de mudança, por meio da elaboração 

conjunta com outros professores. 

 

Cabe assinalar por fim que o processo de conhecimento do professor é contínuo e 

inesgotável, e este deve estar sempre aberto a novas construções cognitivas, dentre elas, as 

tecnologias digitais como recursos didáticos. Entretanto todo este processo deve transcorrer 

sem que o mesmo perca sua percepção crítica para as possibilidades pedagógicas que estas 

oferecem, e tendo sempre consciência de que conhecer e utilizar não significam ser submisso 

a tais recursos que estão disponíveis atualmente.  

 

 

3.4 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SALA DE AULA  

 

É categórico que as tecnologias atualmente exerçam uma grande influência no 

cotidiano da sociedade. Com o rápido assomo e desenvolvimento de algumas destas 

tecnologias, possibilitou-se a maior interatividade entre as pessoas. O conceito de TDIC 

segundo Leite (2015) é conhecido como a confluência entre a informática e as 

telecomunicações. Por esta razão este termo é associado com frequência à informática e seus 

dispositivos. Khalil (2013, p.28) aponta que “as TIC englobam todas as tecnologias que estão 

envolvidas nos processos de informação e de comunicação da humanidade.”  

 Podendo ser incorporado como dispositivos tecnológicos, as TDIC têm suscitado 

mudanças na sociedade nos contextos culturais, sociais e de comunicação, posto que 

atualmente estes dispositivos minimizam as distâncias entre as pessoas já que a comunicação 

ocorre quase que de forma instantânea, além do acesso rápido a informações em muitos destes 

dispositivos.  

 Observa-se que estes dispositivos estão se diversificando na quantidade e qualidade de 

possibilidades de acesso, procurando acompanhar a rapidez com que a era digital se atualiza. 

Os professores, com efeito, ao desempenharam papel de mediadores destes recursos quando 

optam por utilizá-los, precisam se apropriar de suas aplicabilidades pedagógicas, tendo 
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clareza de quais são seus objetivos para introduzi-las de maneira coerente em uma atividade 

didática. A seguir serão descritos alguns destes recursos.  

 

3.4.1 Tecnologias digitais e alguns de seus dispositivos 

 

Atualmente são muitos recursos didáticos digitais que estão disponíveis, de modo a 

tornar possível à compreensão de conteúdos curriculares pelos estudantes, e buscando 

também cooperar com a atividade docente. Valente e Almeida (2012, p. 60) indicam que “por 

meio da midiatização das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), o 

desenvolvimento do currículo se expande para além das fronteiras espaços-temporais da sala 

de aula e das instituições educativas”.  

 Porém há uma preocupação na utilização de alguns desses recursos, para que os 

mesmos não sejam apenas instrumentos de distração e entretenimento dos alunos em sala de 

aula. O docente deve ter consciência de que as TDIC como recurso didático devem ser uma 

alternativa de auxilio na compreensão de alguns conteúdos escolares tais como a Química. 

Com os avanços tecnológicos, atualmente é possível encontrar muitas possibilidades 

de TDIC que podem ser utilizadas em sala de aula pelos professores. Sob o contexto das 

tecnologias digitais utilizadas na escola, Restivo (2014) aponta que 

 

Assim, nos nossos dias, as possibilidades de atuação ou controle remoto de sistemas 
experimentais ou algum processo de interação com réplicas virtuais dos mesmos, 
potenciam no estudante a ligação entre a teoria e a realidade e, dessa forma, ajudam 
a combater formas de conhecimento abstrato e freqüentemente superficial. 
(RESTIVO, 2014, p. 135) 
  
 

No âmbito educacional, Khalil (2013) indica alguns destes recursos existentes como: 

televisão, rádio, vídeos, internet, jogos eletrônicos, webquest, podcast, ambientes virtuais de 

aprendizagem, blogs, simuladores virtuais, aplicativos de telefone celular, redes sociais, 

dentre outros. A seguir, serão descritos alguns destes recursos no propósito de relatar suas 

particularidades, posto que atualmente sejam recursos utilizados com frequência no processo 

educacional.  
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3.4.1.1 Redes sociais 

 

 Consideradas como dispositivos que permitem a aproximação entre as pessoas, as 

redes sociais proporcionam um novo modo de comunicação e organização da sociedade. 

Muito difundido, já é possível encontrar para acesso livre redes sociais tais como LinkedIn, 

Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros. 

 Com a possibilidade de conectar pessoas do mundo todo, esses dispositivos possuem 

recursos diversos que abrem espaço interativo entre os usuários. Segundo Leite (2015, p. 261) 

“as redes sociais representam uma nova tendência de compartilhar contatos, informações e 

conhecimentos”. Além de oportunizar o compartilhamento de opiniões dos usuários. 

 Os jovens do século XXI no que lhe concerne, apresentam afinidade com estes 

dispositivos, e muitas vezes se mantêm conectados em tempo integral com o auxílio de outros 

dispositivos por sua vez, mantendo-se conectados por celulares, tablets, etc, inclusive no 

espaço escolar (SILVA et. al., 2015). 

 As redes sociais por sua vez podem apontar potencial para serem utilizados como 

recursos didáticos nas aulas de Química, uma vez que tanto o professor quanto os estudantes 

saibam explorar suas possibilidades. Sob tal contexto Leite (2015) destaca que 

 

Nas redes sociais, os estudantes podem trocar informações, experiências, criar 
comunidades virtuais ou fóruns de discussão que tratam de temas específicos (temas 
de interesse), bem como divulgar idéias ou conceitos que acreditam ser importantes 
para si e para as comunidades nas quais estão inseridos. (LEITE, 2015, p.262) 
 

 Visto que haja coerência com a atividade proposta, e o professor saiba mediar tal 

atividade, estes dispositivos podem potencializar o conhecimento dos estudantes e os 

aproximar dos conteúdos de Química que são abordados em sala de aula. 

 

3.4.1.2 Blogs 

 

Os weblogs, ou mais popularmente blogs de cunho educacional, se mostram como um 

dispositivo da internet a ser utilizada pelos usuários a fim de completar informações obtidas 

previamente em sala de aula pelos professores. Segundo Veen e Vrakking (2009 apud 

SOUZA E SILVA, 2013, p.16) “blogs são diários digitais que todos podem acessar. É 
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possível escrever sobre qualquer coisa: histórias, convicções, experiências, fotos, jogos, 

qualquer coisa que você deseje compartilhar com o mundo.” 

Atualmente os blogs educacionais são muito utilizados, principalmente pelo público 

jovem, porque demonstram serem de fácil utilização, além de apresentarem um perfil 

interativo e atrativo a este público. 

 Blogs didáticos podem ser utilizados pelos professores a fim de complementarem os 

conteúdos ministrados em sala de aula previamente por estes. Estes basicamente contêm as 

informações de forma resumida, apresentando exemplos, exercícios, ilustrações, gráficos, 

tabelas, dentre outros recursos. Neste ainda é possível haver a troca de informações entre 

professor e aluno, permitindo a esses tirarem dúvidas que possam surgir sobre um 

determinado conteúdo. 

 Um aspecto atrativo na utilização dos blogs é a facilidade de se manusear os mesmos, 

não exigindo dos usuários grandes habilidades digitais. Sobre este aspecto Leite (2015, p. 

251) menciona que “O blog é provavelmente a ferramenta da web 2.0 mais conhecida e 

utilizada em contexto educativo”. Embora Leite (2015) faça essa indicação, não se pode 

afirmar essa informação na sua totalidade, pois ainda existem poucos professores que utilizam 

o blog como recurso didático. 

 

3.4.1.3 Simuladores virtuais 

  

Os simuladores virtuais de experimentação são programas que permitem simular uma 

realidade de atividade prática experimental, e podem ser encontrados em repositórios digitais. 

Sobre estes endereços eletrônicos Leite (2015) menciona que 

 

Um repositório pode ser um site na web que contém recursos didáticos digitais úteis 
para a aprendizagem formal ou não formal; em mídias digitais como textos, arquivo 
de som, imagens estáticas (mapas, gráficos, desenhos ou fotografias) ou animadas 
(simulações, vídeos, filmes) e objetos de aprendizagem. Alguns repositórios são de 
direcionamento institucional, para dar apoio a seus próprios cursos à distância ou 
presenciais; outros são disponíveis para diversas instituições e usuários, focalizando 
uma determinada área de conhecimento. (LEITE, 2015, p. 223) 

 

Os simuladores virtuais apresentam propriedades de serem de fácil utilização e 

despertam o interesse do jovem estudante, uma vez que ele possui predisposição de se adaptar 

aos dispositivos tecnológicos encontrados na internet. E ainda dispõe do benefício de 
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substituir os laboratórios de Química, que muitas vezes as instituições escolares não 

disponibilizam de espaço físico, verba para construção destes laboratórios, bem como para a 

compra dos utensílios necessários para a realização de uma aula prática experimental em 

laboratório. 

 

As simulações utilizam modelos computacionais que possibilitam representar ou 
modelar fenômenos e situações reais. Elas permitem ao usuário a manipulação de 
eventos com diferentes graus de interatividade, dependendo dos parâmetros que 
permitem selecionar. (BRASILEIRO e SILVA, 2015, p. 41) 

 

A questão de carência de laboratório nas instituições escolares é um fator que em 

muitas situações pode ampliar a dificuldade de compreensão do estudante, que considera os 

conteúdos curriculares de Química muito abstratos. Com efeito, a utilização de simuladores 

pode auxiliar o professor na etapa da experimentação, que é importante para fomentar os 

conhecimentos acadêmicos, raciocínio e senso crítico do estudante, uma vez que alguns 

simuladores buscam fazer relações contextualizadas dos conteúdos de Química. 

Já é possível encontrar atualmente alguns repositórios digitais disponíveis para 

utilização diversa, visto que as TDIC estão em constante e rápida atualização. No Quadro 2 

são apresentados os links de acesso para alguns desses repositórios onde constam informações 

dos mesmos. 

 

Quadro 2: Alguns repositórios digitais e seus endereços eletrônicos 

Repositório Link de acesso 

Interactive Simulations (PHET) https://phet.colorado.edu/pt_BR/ 

 

Laboratório Virtual de Química UNESP 

 

http://www2.fc.unesp.br/lvq/ 

Virtual lab http://virtuallab.pearson.com.br/ 

Banco Internacional de Objetos Educacionais http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ 
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Laboratório didático virtual (LABVIRT) 

 

http://www.labvirt.fe.usp.br/ 

Portal de estudos em Química 

 

http://www.profpc.com.br 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Tais recursos podem ser proveitosos e podem suscitar o processo cognitivo do 

estudante, porque além de viabilizar a substituição do espaço físico do laboratório, trazem 

para o concreto, cenários que exigem alto grau de abstração (BRASILEIRO e SILVA, 2015). 

 

3.4.1.4 Aplicativos de telefone celular 

 

 Os telefones celulares são dispositivos que vêm se desenvolvendo ao longo dos 

tempos com muita velocidade, se compararmos com os primeiros modelos que foram 

desenvolvidos há algumas décadas atrás. Atualmente já se pode contar com os chamados 

smartphones e seus diversos modelos que apresentam variadas funções, que buscam substituir 

computadores e facilitar o cotidiano do usuário. Mateus e Dias (2015) destacam 

características sobre as múltiplas funções dos smartphones como  

 

Um smartphone combina uma agenda eletrônica, um tocador de músicas (mp3), um 
gravador de áudio, uma câmera fotográfica e filmadora, um navegador por GPS e 
um computador que permite o acesso a mensagens de e-mail, navegação e muito 
mais, caso haja disponibilidade de internet. (MATEUS e DIAS, 2015, p. 97) 
 

 Outra função possível de se encontrar no telefone celular são os aplicativos de diversas 

modalidades. Dentre estas já estão disponíveis para baixar e utilizar os aplicativos 

direcionados para ensinar Química, o que torna estes mais uma possibilidade de recurso 

didático aos docentes. A vantagem do uso desses aplicativos é a disponibilidade, uma vez que 

muitas pessoas possuem telefone celular. Para utilizar os mesmos basta, como Leite (2015, p. 

338) afirma “ser associado a uma rede wi-fi ou 3G permitindo agilidade na comunicação e 

download de arquivos.” 
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 Segundo Leite (2015) há uma grande quantidade de aplicativos de Química gratuitos e 

pagos que podem ser encontrados e que possuem direcionamentos diversos. No Quadro 3 é 

possível encontrar alguns destes aplicativos e seus objetivos. 

 

Quadro 3: Objetivos de alguns aplicativos disponíveis para baixar 

Tipo de aplicativo Objetivos 

Tabela Periódica Dados e informações sobre os elementos químicos 

Cálculos Químicos Resoluções de questões envolvendo soluções, relação entre 

fórmulas químicas 

Quis de química Perguntas, simulados e provas envolvendo conceitos químicos 

Jogos Jogos envolvendo conceitos químicos 

Dicionários químicos Descrição de termos químicos e definições 

Nomenclatura Apresentar as nomenclaturas dos compostos químicos 

Fórmulas químicas Apresentar as fórmulas dos compostos químicos 

Reações químicas Simulações de reações químicas 

Físico-Química Fórmulas, simulações e resoluções de conceitos envolvendo a 

físico-química 

Orgânica Aplicativos que simulam estruturas e reações 

Fonte: Leite (2015) 

 

3.5 POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTOS PARA O ENSINO MÉDIO 

 

 É possível observar que a educação no Brasil apresenta um cenário de fragilidade, 

instabilidade e problemas históricos que repercutem diretamente na população menos 

favorecida, que por consequência sofre os impactos de uma formação acadêmica, social e 

crítica insuficiente para militarem na sociedade como cidadãos participativos e atuantes. Em 
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decorrência destes fatores, objetivando alcançar a equidade e ofertar uma educação de 

qualidade a todos os cidadãos brasileiros de maneira imparcial, o governo produz políticas 

educacionais que procuram colaborar para suprimir estas problemáticas educacionais. 

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96 (BRASIL, 

1996) é um destes documentos que procuram efetivar os problemas educacionais no Brasil. A 

LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) determina que a educação escolar no Brasil está organizada 

em Educação Básica (formada pela Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio) e 

Educação Superior. A Educação Básica por sua vez, possui o propósito de desenvolver o 

educando através de uma formação que lhe permita prosseguir nos estudos, atuar no mercado 

de trabalho e atuar na sociedade com cidadania (BRASIL, 1996). 

 Após a promulgação desta Lei, o Ensino Médio se caracterizou como a etapa final da 

Educação Básica, como se observa no artigo 35 desta Lei (BRASIL, 1996) 

 

Art. 35 O Ensino Médio, etapa final da Educação Básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidade: 
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 
de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana incluindo a formação 
ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina. 
 

 
  Sendo ofertada dentre outras possibilidades, de forma integrada com a 

profissionalização, algumas mudanças configuradas nesta etapa acarretaram a necessidade de 

ações do governo e desenvolvimento de algumas diretrizes para superar desafios que se 

apresentaram com estas mudanças, visto que havia uma dificuldade de atender todas as 

atribuições da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996). Dentre algumas ações e diretrizes, foram 

desenvolvidas o Plano Nacional de Educação e as Diretrizes Curriculares Nacionais no intuito 

de possibilitar um cenário de mudanças que atenda as políticas públicas, fomentando a 

educação de qualidade almejada no Brasil.  
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3.5.1 Conhecendo o plano nacional de educação 

 

 O Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 (PNE-2011/2020) é o 

projeto de lei 8.035 aprovado em 2010, que apresenta 20 metas para a educação brasileira a 

serem cumpridas no prazo de vigência deste plano. Estas metas foram articuladas procurando 

apresentar estratégias que possam contribuir para a sustentação e desenvolvimento do ensino 

em diferentes níveis e etapas, com a cooperação dos poderes públicos. 

 São apresentados como diretrizes do PNE-2011/2020 (BRASIL, 2010): 

I – erradicação do analfabetismo; 

II – universalização do atendimento escolar; 

III – superação das desigualdades educacionais; 

IV – melhoria da qualidade do ensino; 

V – formação para o trabalho; 

VI – promoção da sustentabilidade sócio-ambiental; 

VII – promoção humanística, científica e tecnológica do País; 

VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto; 

IX – valorização dos profissionais da educação; 

X – difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da 

educação. 

 

 Por sua vez, este planejamento possui uma difícil execução devido às desigualdades 

sociais e econômicas que assolam o país, além das muitas lacunas legislativas que tornam o 

processo mais burocrático. A partir de uma transição da LDB 9.394/96 (BRASIL, 1996) é 

implementado o PNE-2011/2020 (BRASIL, 2010), que possui uma periodicidade decenal, 

apresentando um compromisso de articular o sistema nacional de educação. Portanto “deve 

ser a base para a elaboração dos planos estaduais, distrital e municipais, que, ao serem 

aprovados em lei, devem prever recursos orçamentários para a sua execução” (BRASIL, 

2010, p.5). 

 O documento de acordo com as metas apresentadas, se caracteriza pela necessidade de 

desenvolvimento do trabalho em parcerias das instituições educacionais, gestores públicos e 

privados e o governo para que as metas sejam cumpridas. Além do empenho incessante para 
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superar os obstáculos da desigualdade social. Neste capítulo, são apontadas e discutas as 

metas que convergem com tema e objetivos tratados nesta pesquisa no sentido de se 

compreender a elaboração deste documento e qual a sua relação com os artigos 

posteriormente analisados. Estas metas são apresentadas a seguir: 

 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 

17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 Esta meta apresenta um aspecto importante sobre o direito à educação, e mais 

especificamente no Ensino Médio. Para atender a uma reivindicação da sociedade, a meta 

aponta como objetivo que seja ofertado universalização do Ensino Médio para a população 

brasileira. Observando os dados do censo escolar de 2016 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) percebe-se um aumento de 11,6% nos últimos 

8 (oito) anos de escolas que oferecem Ensino Médio (Figura 1). E um aumento pouco 

significativo de 0,7% de matrículas (Figura 2) nesta etapa em relação a 2016. 

 

 
Figura 1: Evolução do número de escolas por etapa de ensino oferecida-Brasil 2008-2016 

Fonte: Censo escolar 2016 INEP 
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Figura 2: Matrícula no Ensino Médio-Brasil 2016 

Fonte: Censo escolar 2016 INEP 
 

 

 Os dados do censo de 2017 do INEP por sua vez, apontam que são 7,9 milhões de 

matrículas realizadas nesta etapa. Entretanto, comparando com os dados de 2016 (Figura 3), 

não se percebe um aumento significativo de matrículas, como estabelece a meta 3, 

demonstrando um desafio ainda a ser superado neste quesito. 
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Figura 3: Número de matrículas no Ensino Médio (total, não integrado e integrado à educação profissional)-

Brasil 2013-2017 
Fonte: Censo escolar 2017 INEP 

 
 

Dando continuidade, a Meta 3 apresenta algumas estratégias que complementam  as 

diretrizes do documento, tais como estratégia 3.11: 

3.11) Universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta 

velocidade e aumentar a relação computadores/estudante nas escolas da rede pública de 

educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação nas escolas da rede pública de ensino médio. 

 

Esta meta traz como uma de suas estratégias que o acesso a computador e a internet 

nas redes públicas de ensino sejam aumentadas para facilitar a prática pedagógica do 

estudante e contribuir na sua formação cognitiva. Entretanto, observa-se que nos dados do 

censo 2017 (Figura 4), há uma diferença de porcentagem de acesso a internet entre as redes 

Federal, Estadual e Municipal de ensino. Caracterizando oportunidades desiguais para os 

jovens que são matriculados nestas redes. 
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Figura 4: Recursos relacionados à infraestrutura disponível nas escolas de Ensino Médio segundo 

dependência administrativa-Brasil 2017 
Fonte: Censo escolar 2017 INEP 

 

 

Meta 7: atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB 

 
Figura 5: Médias nacionais para o IDEB 

Fonte: (BRASIL, 2010) 
 

 

 Referente ao Ensino Médio, esta meta apresenta como desafio ofertar uma educação 

de qualidade de modo a alcançar para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) o valor de 5,2 no fim da vigência deste PNE. Este é um requisito importante a ser 

cumprido, posto que a formação na educação básica possui como alguns de seus princípios, 

preparar o jovem estudante para ingressar no mercado de trabalho, e desta forma, assegurar 

para o país, um maior desenvolvimento econômico. 

 Vale ressaltar que algumas estratégias são apresentadas, como ações necessárias para 

ampliar a qualidade que se almeja nesta etapa, tais como acesso a recursos tecnológicos 

digitais e incentivo a melhoria na formação de professores. É necessário que haja em 
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contrapartida a cooperação e acompanhamento de todos os agentes envolvidos entre as redes 

municipais, estaduais e federais, para que se estabeleça este desempenho esperado. 

 

A Meta 7 apresenta também algumas estratégias, tais como: 

7.1) Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e 

financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e 

profissionais de serviços e apoio escolar, ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à 

melhoria e expansão da infra-estrutura física da rede escolar. 

7.7) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos estudantes. 

7.11) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas de ensino fundamental e médio. 

 

O INEP apresenta para 2017, os resultados da pesquisa que verifica se os valores 

estipulados para o IDEB nesta meta foram alcançados. Percebe-se com os dados da Figura 6 

que os valores designados não foram atingidos, e que o país está distante da meta estipulada, 

inclusive para 2017, demonstrando um aumento pouco significativo entre 2015 e 2017. 

 

 
Figura 6: IDEB-Resultados e metas 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultadoBrasil.seam?cid=824695 
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Para que as metas anteriores sejam atingidas, são apresentadas um conjunto de metas 

convergentes entre si que tratam do aperfeiçoamento acadêmico dos professores como um 

caminho estratégico para promover o crescimento da qualidade da educação brasileira. Visto 

que esta é uma alternativa viável para qualificar e motivar os professores em sua profissão, 

além de ofertar subsídios e ampliar as perspectivas para os mesmos atuarem na educação com 

maior aptidão e qualificação. São a seguir: 

 

Meta 13: elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e 

doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em 

efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores. 

 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de 

modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

 

Meta 16: formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e 

stricto sensu, garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. 

 

 Estas metas configuram a importância de se elevar o número de docentes com 

titulação de mestres e doutores em exercício na educação básica. Pois desta forma, se 

viabilizam as oportunidades de os professores adquirirem maiores aptidões didáticas com 

práticas mais elaboradas em sala de aula, promovendo o desempenho dos estudantes, em 

concomitância ao ensino e pesquisa. 

Vale salientar a importância de aumento de oferta de vagas em cursos de pós-

graduação stricto sensu garantindo o domínio de conhecimentos científicos no tocante a 

diferentes aspectos que caracterizam o trabalho produtivo na atualidade. E ainda a 

problemática da jornada de trabalho dos professores com elevada carga horária para atuar na 

educação básica e muitas vezes, em mais de uma instituição, o que dificulta a possibilidade de 

terem tempo para estudar e adquirir a titulação.  

No que lhe concerne, a formação continuada stricto sensu é também uma oportunidade 

de desenvolvimento de pesquisa em vários segmentos, e produção científica através da 

publicação de artigos com os resultados desta pesquisa em periódicos. Percebe-se com estas 
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metas, o incentivo a pesquisa brasileira e sua divulgação, contribuindo para a formação 

intelectual e social da população. 

Professores mais qualificados podem fomentar a formação também mais qualificada 

dos estudantes, consolidando avanços no aspecto educacional, sua participação ativa e 

consciente na sociedade. Para que estas metas sejam efetivadas de maneira eficiente, é 

necessário haver a colaboração e planejamento do poder público no tocando a subsídios e 

melhores oportunidades para estes profissionais se aprimorarem intelectual, tecnológica e 

cientificamente. 

 Ao realizar uma pesquisa no portal do INEP sobre o censo da educação superior e os 

indicadores da titulação dos professores (Figura 7), percebe-se que entre o período de 

vigência do PNE 2011/2020 (BRASIL, 2010) até os últimos dados disponibilizados no site 

sobre os indicadores do censo de 2015, são estimados no último ano, 388.004 professores em 

exercício no Brasil, representando um aumento em relação a 2011. Em contrapartida, há uma 

predominância de quantitativo de professores com titulação de mestrado, quando comparado 

aos títulos de especialização e doutorado. Um valor ainda reduzido em relação ao que 

determinam as metas 13, 14 e 16. 

 

 

 
Figura 7: Número de funções docentes em exercício, por grau de formação segundo categoria administrativa – 

Brasil e regiões geográficas – (adaptado 2011-2015). 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior 
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Figura 7: Número de funções docentes em exercício, por grau de formação segundo categoria administrativa – 

Brasil e regiões geográficas – (adaptado 2011-2015). 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior 
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Figura 7: Número de funções docentes em exercício, por grau de formação segundo categoria administrativa – 

Brasil e regiões geográficas – (adaptado 2011-2015). 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/censo-da-educacao-superior 

 

3.5.2 Conhecendo as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio 

 

 Procurando também atender aos desafios e necessidades apresentadas para a 

construção de uma educação de qualidade, o governo implementou as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio (DCN), como parte integrante do documento completo 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013). Este documento foi 

elaborado em um período de mudanças e propostas que influenciam no sistema educacional 

do Ensino Médio, tais como 

  

 II – os 14 anos transcorridos de vigência da LDB e as inúmeras alterações nela 
introduzidas por várias leis, bem como a edição de outras que repercutem nos 
currículos da Educação Básica, notadamente no do Ensino Médio; 
X- o final da vigência do Plano Nacional de Educação (PNE), bem como a 
mobilização em torno da nova proposta do PNE para o período 2011-2020; 
XI – as recentes avaliações do PNE, sistematizadas pelo CNE, expressas no 
documento “Subsídios para Elaboração do PNE: Considerações Iniciais. Desafios 
para a Construção do PNE” (Portaria CNE/CP nº 10/2009); 
XII- a realização da Conferência Nacional de Educação (CONAE), com tema central 
“Construindo um Sistema Nacional Articulado de Educação: Plano Nacional de 
Educação: suas Diretrizes e Estratégias de Ação”, visando à construção do PNE 
2011-2020. (BRASIL, 2013, p.149) 
 

 
 A partir da constatação da necessidade de novas diretrizes curriculares para a educação 

básica, o DCN (BRASIL, 2013) foi desenvolvido no intuito de suscitar ao cidadão brasileiro 

desenvolvimento humano e dignidade através da educação, com procedimentos a serem 

observados e utilizados para a aquisição dos objetivos da melhoria da qualidade do ensino. 

 Buscando o desenvolvimento e expansão no setor industrial e de serviços em âmbito 

mundial, o Brasil precisa de melhorias de aspectos como a qualificação de profissionais para 

atuarem nestes setores. Tais profissionais necessitam estar qualificados após a conclusão do 
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Ensino Médio, que é a etapa da escolarização que ocorre a preparação dos cidadãos para 

atuarem no mercado de trabalho posteriormente. Além de possibilitar o acesso a 

conhecimentos históricos e contemporâneos e construção de direitos sociais. Porém o que se 

observa, é uma base educacional vulnerável, como declara o DCN (BRASIL, 2013) 

 

É nesse contexto que o Ensino Médio tem ocupado, nos últimos anos, um papel de 
destaque nas discussões sobre educação brasileira, pois sua estrutura, seus 
conteúdos, bem como suas condições atuais, estão longe de atender às necessidades 
dos estudantes, tanto nos aspectos da formação para a cidadania como para o mundo 
do trabalho. Como consequência dessas discussões, sua organização e 
funcionamento têm sido objeto de mudanças na busca da melhoria da qualidade. 
(BRASIL, 2013, p. 145) 
 

 
 Percebe-se nos dias atuais, uma mudança comportamental dos jovens que estão 

ingressando no Ensino Médio, e que acompanham as mudanças que ocorrem na sociedade 

como acesso rápido as informações, criação de novas formas de comunicação, transformação 

do mercado de trabalho, dentre outros aspectos. Estes jovens estão inseridos em uma 

sociedade que se modifica rapidamente, então o processo de escolarização em contrapartida 

precisa acompanhar estas mudanças “a escola precisa ser repensada para responder aos 

desafios colocados pelos jovens” (BRASIL, 2013, p. 146). 

 É neste contexto que a elaboração deste documento necessita promover mudanças na 

legislação brasileira, possibilitando um novo cenário educacional com novas formas de 

organização dos saberes e novas propostas de atendimento as inquietações dos jovens do 

século XXI que iniciam a etapa do Ensino Médio. 

 Dentre os aspectos apontados no DCN (BRASIL, 2013) destaca-se a importância de a 

escola ser um espaço para se fomentar o amadurecimento cultural, social e crítico dos 

estudantes, através de atividades que possibilitem o debate e a reflexão de temas sociais como 

desigualdades econômicas, humana, cultural e social. 

 

Para que se conquiste a inclusão social, a educação escolar deve fundamentar-se na 
ética e nos valores da liberdade, justiça social, pluralidade, solidariedade e 
sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus sujeitos, nas 
dimensões individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, 
compromissados com a transformação social. (BRASIL, 2013, p.152) 
 

 

 Para a construção deste processo é importante que a escola não assuma um papel de 

divisão e/ou exclusão de seus membros, abrindo espaço para participações e cooperações 
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conjuntas as atividades. Pois esta prática permite a reflexão e que posteriormente o estudante 

esteja preparado para problematizar questões socioculturais. A escola é um dos espaços que 

permite o desenvolvimento de um trabalho coletivo através de práticas didáticas que 

fomentem a socialização de conhecimentos. 

 Por seu turno, o documento também aponta a utilização da tecnologia nas instituições 

escolares para suscitar uma base de desenvolvimento cognitivo no Ensino Médio, e 

construção de conhecimentos acadêmicos que se modificam em conhecimentos científicos e 

servem de base para a formação do cidadão atuante no âmbito social e profissional. 

 

O desenvolvimento da tecnologia visa à satisfação de necessidades que a 
humanidade se coloca, o que nos leva a perceber que a tecnologia é uma extensão 
das capacidades humanas. A partir do nascimento da ciência moderna, pode-se 
definir a tecnologia, então, como mediação entre conhecimento científico (apreensão 
e desvelamento do real) e produção (intervenção no real). (BRASIL, 2013, p. 162) 
 

 
 É importante destacar que a utilização de tecnologias precisa favorecer a socialização 

dos conhecimentos adquiridos, de modo que todos sejam beneficiados com estas aquisições e 

a ascensão acadêmica social seja absorvida por todos os cidadãos em diferentes contextos 

sociais. O que caracteriza por sua vez, a importância de o professor ser também mediador e 

facilitador na obtenção destes conhecimentos. 

 

O impacto das novas tecnologias sobre as escolas afeta tanto os meios a serem 
utilizados nas instituições educativas, quanto os elementos do processo educativo, 
tais como a valorização da ideia da instituição escolar como centro do 
conhecimento. (BRASIL, 2013, p. 163) 
 

 
 O documento salienta a importância de o espaço escolar promover a construção de 

conhecimentos, uma vez que se caracteriza como o principal ambiente para estas produções, 

configurando a inquietação de serem realizadas transformações para atender a necessidade de 

oferta de uma educação de qualidade para os jovens. 

 Por sua vez, estas transformações englobam um perfil modificado que não converge 

mais com práticas didáticas pouco ativas que não estabelecem relação contextualizada com o 

real, não contribuindo para a construção científica e social do estudante. Para estas 

transformações deve-se ter em conta que as tecnologias possuem papel relevante, posto que as 

mesmas contribuem para mudanças na sociedade no âmbito social, cultural, econômico. O 

espaço escolar, no que lhe concerne necessita acompanhar este processo. 
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Tecnologias da informação e comunicação modificaram e continuam modificando o 
comportamento das pessoas e essas mudanças devem ser incorporadas e processadas 
pela escola para evitar uma nova forma de exclusão, a digital. (BRASIL, 2013, p. 
167) 

 

 É possível observar que existem no Brasil leis, resoluções e propostas estabelecidas 

que constituem planejamentos e diretrizes no intuito de contribuir para a problemática da 

educação de qualidade no país. Deve-se salientar em contrapartida, que mesmo que sejam 

propostas pertinentes e bem estruturadas, colocá-las em prática ainda é um processo 

burocrático e dificultoso, posto que são muitos os problemas no âmbito político e econômico 

que impedem estas ações, como estrutura de espaço físico escolar inadequado, cursos de 

Licenciatura que ainda não ofertam o aporte essencial para a formação dos futuros professores 

que exercerão sua profissão, salários de professores aquém da sua importância, dentre outros 

aspectos.  

Diante destes obstáculos, um dos objetivos desta pesquisa foi de obter uma percepção, 

através da análise de alguns artigos nacionais, de como os professores de Química no 

exercício de sua profissão, têm procurado fomentar a formação cidadã dos educandos com o 

auxílio das tecnologias digitais. Uma vez que existem documentos caracterizando a relevância 

destas vertentes no contexto educacional. 
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4 METODOLOGIA 

 

Nesta seção são descritos os caminhos percorridos na produção desta pesquisa, no 

propósito de depreender os objetivos anteriormente apresentados. Para tal são descritos a 

natureza desta pesquisa, bem como o perfil de análise que foi desenvolvido. Apresentam-se 

também informações iniciais dos artigos científicos que foram pesquisados e as categorias 

utilizadas de análise para fomentar a reflexão desta pesquisa. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Com base nos objetivos apresentados, esta pesquisa realizada foi de cunho 

exploratório para adquirir conhecimento das publicações de artigos científicos sobre relatos de 

experiências de uso de tecnologias digitais que contribuíram para formação cidadã dos 

estudantes no ensino de Química. Neste contexto de análise exploratória, Prodanov e Freitas 

(2013, p. 51) mencionam que “tem como finalidade proporcionar mais informações sobre o 

assunto investigado possibilitando sua definição e seu delineamento.”  

Alicerçado no procedimento técnico, foi realizado uma pesquisa bibliográfica que 

segundo Gil (2008), consiste em investigar e analisar cada informação e aspectos relevantes 

em materiais já elaborados. No que tange o material de pesquisa, optou-se por trabalhar com 

artigos de periódicos científicos em meio eletrônico, uma vez que há uma maior possibilidade 

destas fontes convergirem com os objetivos já apresentados e possibilitarem respostas para o 

problema desta pesquisa. Gil (2008) destaca sobre periódicos científicos que 

 

Constituem o meio mais importante para a comunicação científica. Graças a eles é 
que vem se tornando possível a comunicação formal dos resultados de pesquisas 
originais e manutenção do padrão de qualidade na investigação científica. (GIL, 
2008, p. 66) 

 

 No que lhe concerne, procedeu-se com uma análise qualitativa destes artigos, no 

intuito de obter informações sobre como os professores têm utilizado tais recursos didáticos 

em suas aulas, e se por sua vez, os mesmos adquiriram ganhos significativos na utilização 

destes recursos sob o aspecto pedagógico. Em relação à análise qualitativa, Martins e 

Theóphilo (2009) apontam que  
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Em função de propósitos de certas pesquisas e abordagens metodológicas 
empreendidas, os tipos das informações, dados e evidências obtidas não são 
passíveis de mensuração. Pedem descrições, compreensões, interpretações e análises 
de informações, fatos, ocorrências, evidências que naturalmente não são expressas 
por dados e números. (MARTINS e THEÓPHILO, 2009, p.107) 

 

Tal inquietação nesta pesquisa se deve ao fato de que é necessário que o professor 

tenha domínio de alguns dispositivos digitais quando decide utilizá-los em sala de aula. Bem 

como para ter opção de escolher com autonomia qual o mais adequado de se utilizar, para que 

o rendimento da mesma seja proveitoso no sentido de auxiliar o estudante na aquisição dos 

conteúdos de Química e na Alfabetização Científica. 

Neste sentido, estes contextos são possíveis quando o docente possui familiaridade 

com as TDIC, o que em muitas situações não é possível devido aos cursos de Licenciatura não 

proporcionarem disciplinas que possibilitam a aproximação dos licenciandos com as TDIC. 

Desta forma a fala de Freitas (2010, p. 338) aponta “a necessidade de se ter avaliação crítica 

do conteúdo, habilidade de julgar o que se encontra na rede.” 

Procurando contribuir para esta pesquisa qualitativa, foi utilizado o procedimento 

técnico de análise do conteúdo para a análise dos dados, por se considerar uma ferramenta de 

análise que permite realizar estudo do objeto pesquisado de forma categorizada, direcionando 

para os aspectos principais que se almeja analisar. Sobre este aspecto de análise é indicado 

que é 

 

[...] um conjunto de técnicas das comunicações visando obter, através de 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição de conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam inferir conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis indeferidas) dessas mensagens. 
(BARDIN, 1977, p.31) 

 

Para seu desenvolvimento realizou-se uma pesquisa de artigos publicados sobre o 

assunto tratado, no portal de periódicos Capes <www.periodicos.capes.gov.br>, selecionando 

o link “buscar assunto”. O portal de periódicos Capes é uma biblioteca virtual desenvolvida 

pelo MEC que reúne e oferece a instituições de ensino e pesquisa no Brasil, produções 

científicas. O portal foi originado tendo em vista a insuficiência de acesso das bibliotecas 

brasileiras às informações científicas. Possui como missão, fomentar o fortalecimento dos 

programas de Pós-graduação no Brasil, por meio da democratização do acesso online às 

informações científicas. 



59 

 

Foram investigadas publicações compreendidas entre os períodos de 2011 a 2018. O 

intuito da escolha deste período se justifica no propósito de obter um maior quantitativo de 

artigos que englobam os documentos: PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010) e a implementação 

das DCN (BRASIL, 2013), que buscam fomentar modificações no cenário educacional 

brasileiro, ofertando educação de qualidade. Já foi aprovado pela Lei 13.005 de 25 de junho 

de 2014, o PNE para o decênio 2014-2024. Entretanto, optou-se por não utilizar este 

documento, posto que o período compreendido de busca de artigos (2014 até o presente 

momento) seria curto para a realização da pesquisa bibliográfica. O PNE para o decênio 2014-

2024 foi implementado a partir de dados adquiridos no portal do INEP sobre avanços 

adquiridos na melhoria da educação brasileira em relação ao Plano Nacional de Educação 

anterior (2001-2010), no propósito de ratificar metas anteriormente propostas. 

Para a busca destes artigos no portal de periódicos Capes, utilizaram-se as palavras-

chaves: “tecnologias no ensino de química”, “tecnologias em química”, “Tic no ensino de 

química”, “tecnologias e química”, “Tic e química”, “ensino de química”.  

Obteve-se inicialmente 207 (duzentos e sete) artigos. Procurando atender o foco desta 

pesquisa, foi realizada inicialmente uma leitura exploratória1 para fazer um reconhecimento 

do material desconhecido, através de seus resumos. Foram filtrados e selecionados somente 

aqueles que apresentavam relatos de experiência de professores de Química que suscitaram o 

ensino desta disciplina em concomitância com a Alfabetização Científica, auxiliados por 

tecnologias digitais em suas turmas de Ensino médio.  

Foram selecionados então 18 (dezoito) artigos que atendiam a estes critérios, para 

posterior análise. No intuito de otimizar esta análise, os artigos foram identificados pela letra 

(A) seguindo uma numeração crescente. No Quadro 4 é possível encontrar as informações 

sobre tais artigos.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 É uma leitura do material bibliográfico que tem por objetivo verificar em que medida a obra consultada 
interessa à pesquisa. (GIL, 2008, p.77). 
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Quadro 4: Informações dos artigos utilizados na pesquisa bibliográfica  

Código Título/Autores/Ano Periódico 

 

A1 

Jogo da radiação: elaboração de um 
recurso computacional educativo 

articulado ao contexto CTSA e a percepção 
docente e discente (CHACON, RIBEIRO, 

BORGES, 2016) 

 
 

Ensino de ciências e 
tecnologia em revista 

 

A2 

 
Nanotecnologia, um tema para o ensino 
médio utilizando a abordagem CTSA 

(REBELLO et. al., 2012) 

 

 
Química nova na escola  

 

 

A3 

 
Uma proposta didática com abordagem 

CTS para o estudo dos gases e a cinética 
química utilizando a temática da qualidade 
do ar interior (OLIVEIRA, GUIMARÃES, 

LORENZETTI, 2015) 

 

Revista brasileira de ensino de 
C&T 

 

A4 

Ensino de modelos para o átomo por meio 
de recursos multimídia em uma abordagem 

investigativa (SILVA, FERREIRA, 
SILVEIRA, 2014) 

 
 

Química nova na escola 

 

A5 

Ensino de Química no PROEJA: Uma 
proposta integradora das relações entre a 
sala de aula e um fórum virtual (SOUZA, 

PIRES, LINHARES, 2015) 

 
 

Revista virtual de química 

 

A6 

 
Vitamina C: Uma proposta para 

abordagem de funções orgânicas no ensino 
médio (MARTINS et. al., 2015) 

 

Revista brasileira de ensino 
C&T 

 

A7 

 
A utilização de vídeos didáticos nas aulas 

de Química no ensino médio para 
abordagem histórica e contextualizada do 

tema vidros (SILVA et. al., 2012) 

 

 
Química nova na escola  

 

A8 

Desenvolvimento e aplicação de webquest 
para ensino de Química orgânica: Controle 

biorracional da lagarta-do-cartucho de 
milho (SILVA et. al., 2016) 

  
 

Química nova na escola 

 

A9 

 

Proposta educativa utilizando o jogo rpg 
maker: estratégia de conscientização e de 

aprendizagem da química ambiental 

 

 
               
               Revista Holos 
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(SOUZA et. al., 2015) 
 

A10 

Contextualizando a temática gases no 
Ensino Médio sob uma perspectiva 

dialogada e experimental (FIGUEIRÊDO 
et.al., 2015) 

 
 

Revista principia 

 

A11 

A utilização de laboratórios virtuais no 
Ensino de química para a educação de 

jovens e adultos (FEHLBERG, VARGAS, 
COSTA, 2016) 

Revista novas tecnologias na 
educação 

 

A12 

Conscientização social e preservação 
ambiental: desenvolvimento de valores em 
aulas de Química a partir do tema plásticos 

(FREITAS, MÜNCHEN, CALIXTO, 
2016) 

 
 

Revista debates em ensino de 
química 

 

A13 

Disciplina temática de química: espaço 
para a formação cidadã dos estudantes do 
ensino médio (OLIVEIRA et. al., 2014) 

 
Revista brasileira de ensino de 

química 
 

A14 

Energia versus poluição atmosférica: uma 
oficina temática para o Ensino de Química 

(WOLLMANN, BRAIBANTE, 2013) 

 
 

Revista brasileira de ensino de 
química 

 

A15 

Execução de uma proposta didática 
interdisciplinar sobre o tema “energia” 

(ELIAS, VERDEAUX, 2017) 

 
Revista debates em ensino de 

química 
 

A16 

Lixo e sociedade: contextualização por 
meio de uma abordagem CTSA no ensino 

de Química (COSTA et. al., 2016) 

 
Revista brasileira de ensino de 

química 
 

A17 

O debate sobre agrotóxicos na perspectiva 
de uma produção narrativa audiovisual 

realizada por alunos de uma escola pública 
(SOUZA, ARROIO, WEBER, 2013) 

 
 

Revista brasileira de ensino de 
química 

 

A18 

Os plásticos e seus impactos econômicos e 
ambientais no ensino de Química (SILVA, 

REGIANI, NICOLLI, 2013) 

 
Revista brasileira de ensino de 

química 
     Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 
A etapa seguinte para a análise dos artigos seguiu-se com uma leitura analítica, análise 

categorizada dos resultados, inferência e interpretação dos mesmos, segundo Bardin (1977). 

Sobre a leitura analítica Gil (2008, p. 78) indica que pretende-se “ordenar e sumariar as 

informações contidas nas fontes, de forma que estas possibilitem a obtenção de respostas ao 

problema da pesquisa”. Para contribuir na análise qualitativa destes artigos científicos, foram 

utilizadas as categorias listadas no Quadro 5, no intuito de atender aos objetivos e responder o 

problema apresentados nesta pesquisa. 
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Quadro 5: Apresentação das categorias 

 

Categorias de análise 

1-Recursos digitais e metodologias utilizadas 

2-Temas sócio-científicos tratados para abordagem 

3- Conteúdos de Química utilizados para contextualização sócio-
científico 
4-Percepções e resultados encontrados 

                    Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Os resultados encontrados e as discussões são apresentados na sessão seguinte, a partir 

da análise dos artigos selecionados. Para melhor compreensão desta pesquisa os documentos 

de políticas públicas que convergem com os temas tratados também foram utilizados na 

discussão. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

Esta seção foi estruturada em dois eixos. Inicialmente foi descrito um resumo dos 

relatos de experiências dos autores nos artigos científicos, no propósito de auxiliar na 

posterior análise por categorias. Procedeu-se com esta organização para melhor compreensão 

dos resultados obtidos nesta pesquisa bibliográfica. 

 

5.1 RELATOS DOS RESPECTIVOS ARTIGOS 

 

5.1.1 Artigo A1 

O trabalho apresenta a elaboração de um recurso computacional didático abordando o 

tema “Radiação” sob uma perspectiva ciência, tecnologia, sociedade e ambiente (CTSA). 

Objetivando estimular a aprendizagem do tema no ensino médio, o jogo educativo articulou 

os ambientes do cotidiano dos estudantes como museus, hospitais, casas, jardins, espaços de 

pesquisa científica e uma usina nuclear com variados tópicos envolvendo radiação, tais como 

a produção de energia, medicina, meio ambiente, dentre outros. Conduzido pela teoria da 

aprendizagem significativa neste projeto didático, foi elaborado um mapa conceitual, 

estruturando e articulando os conteúdos de química ao tema central. Os resultados apontam 

que a utilização do jogo didático possibilitou uma motivação na participação, bem como 

aspectos positivos a respeito do aprendizado dos alunos do ensino médio. Os alunos 

participaram ativamente da atividade com o jogo, e apresentaram argumentos mais efetivos 

nas discussões sobre ciência, sociedade e ética, possibilitando a aproximação com os 

professores em formação, que foram mediadores da atividade. Os participantes também 

tiveram a oportunidade de pensar sobre os aspectos positivos e negativos sobre a inovação 

científico-tecnológica. 

 

5.1.2 Artigo A2 

 O artigo relata uma atividade em que se pudesse discutir o tema “nanotecnologia” no 

conteúdo de Química para turmas de ensino médio, a partir da preparação de nanopartículas. 

Tal proposta foi elaborada para que houvesse a possibilidade de maior conhecimento dos 

estudantes deste tema e discussão do mesmo sob a perspectiva da abordagem ciência, 

tecnologia e sociedade (CTS), uma vez que a sociedade não domina os benefícios e malefícios 
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desta tecnologia, como a poluição ambiental, por exemplo. Para o desenvolvimento da 

atividade, participaram o grupo de pesquisa em educação química que é composto por 

professores, pesquisadores e alunos da UFRJ, alunos do colégio de aplicação da UFRJ e 

bolsistas de iniciação científica. Para um primeiro momento foi desenvolvido uma 

metodologia para preparação de nanopartículas com material de baixo custo. Os experimentos 

foram filmados para serem utilizados como vídeos didáticos. Posteriormente a atividade foi 

desenvolvida em uma turma de 1º ano do ensino médio, contando com o auxílio do vídeo 

elaborado anteriormente, que possuía também a simulação computacional de formação de 

nanopartículas. A atividade contou com a realização de um debate, para os alunos refletirem 

sobre os reflexos na sociedade da produção destas substâncias. Os estudantes estavam 

aprendendo a classificação da tabela periódica quando a atividade foi realizada. Os autores 

relatam que os estudantes demonstraram a partir de suas respostas no questionário, 

entendimento do tema, além de conseguir contextualizar de forma crítica conteúdos de 

Química com a tecnologia. 

 

5.1.3 Artigo A3 

 Os autores neste artigo se utilizaram do tema “Qualidade do ar interior” para articular 

discussões nas turmas de ensino médio sobre o viés da abordagem CTS, e a importância na 

sociedade de uma qualidade de ar interior (meios de transportes e edifícios) saudável, 

promovendo a alfabetização científica dos estudantes na atividade proposta. Os conteúdos de 

Química tratados que convergiram com este tema foram cinética química e estudos dos gases. 

A atividade foi desenvolvida em uma turma do 2º ano do ensino médio, e para tal foram 

desenvolvidas propostas didáticas de 14 (quatorze) aulas. Dentre estas aulas, foram utilizados 

vídeos que convergiam com a proposta apresentada e aulas práticas experimentais que 

procuraram suscitar os conhecimentos dos estudantes sobre os conteúdos de Química. Estas 

propostas procuraram incentivar o pensamento crítico dos estudantes sobre o tema. Os autores 

relataram envolvimento dos estudantes em todas as aulas e mudança nas suas percepções 

sobre o tema tratado e melhor entendimento dos conteúdos de Química. 
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5.1.4 Artigo A4 

 Este trabalho traz o relato dos autores que desenvolveram uma proposta didática de 

ensino de modelos para o átomo para uma turma do 1º ano do ensino médio. Para 

promoverem o ensino de Química com viés na formação cidadã, foram utilizados recursos 

multimídias como simulações do portal Physics Education Technology (Phet), vídeos do 

Youtube, e as atividades foram desenvolvidas a partir da metodologia ensino por 

investigação. Para contribuir na atividade e análise dos resultados, os estudantes responderam 

a um questionário. Os temas de Química tratados foram propriedades da matéria e estrutura 

atômica e radioatividade. Para facilitar na realização das atividades, houve uma 

contextualização com a história da Química sobre estes conteúdos abordados. Para apreender 

as concepções adquiridas pelos estudantes em uma das etapas, os autores solicitaram que 

fossem feitos desenhos em um quadro das representações dos modelos atômicos de Dalton, 

Thomson, Rutherford e Bohr a partir do átomo Hélio. Alguns alunos demonstraram 

dificuldades de fazer a representação de Thomson. Entretanto demonstraram interesse e 

participação nas atividades, e maior interação com os conteúdos de Química. Houve 

contextualização com temas do cotidiano, porém não foram trabalhados a formação cidadã 

nestas propostas didáticas. 

 

5.1.5 Artigo A5 

Este artigo apresenta uma investigação sobre as relações constituídas entre a sala de 

aula e o Espaço Virtual de Aprendizagem (EVA) quando este é utilizado nas atividades de 

ensino-aprendizagem de aulas de química com um público de jovens e adultos. Conduzido 

pela pedagogia problematizadora de Paulo Freire, foi estruturada uma proposta didática de 

articulação entre os ambientes presencial e virtual de aprendizagem, e organizada em 

momentos pedagógicos. A partir desta proposta, planejou-se um experimento didático que 

utilizou o tema “eletroquímica”, com foco nas reações de oxirredução espontâneas de baterias 

e pilhas. Para analisar os resultados da proposta didática e as falas dos estudantes, foi utilizada 

a análise de conteúdo ao longo dos momentos pedagógicos preconizados, tendo como 

objetivo identificar os avanços conceituais no aprendizado dos estudantes. Os resultados 

apontaram avanços conceituais dos alunos e construção de conhecimentos ao término da 

atividade didática. 
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5.1.6 Artigo A6 

 Os autores neste artigo utilizaram o tema “vitamina C” para desenvolver uma 

atividade didática experimental a partir dos três momentos pedagógicos de Delizoicov 

(problematização inicial, organização do conhecimento e a aplicação do conhecimento). O 

conteúdo de Química tratado foi funções orgânicas. A atividade foi desenvolvida em uma 

turma do terceiro ano do ensino médio. Em um primeiro momento houve a problematização 

com a temática da vitamina C, através de um questionário que os alunos responderam. 

Posteriormente a organização dos conhecimentos com a apresentação de um vídeo sobre o 

tema. E por fim, a realização de uma aula prática experimental e aplicação de um questionário 

final para verificar o entendimento adquirido pelos estudantes. No primeiro momento das 

respostas do questionário, os estudantes demonstraram dúvidas sobre funções orgânicas, 

estrutura de uma vitamina C. Durante a aula prática, eles procuraram refletir sobre os 

fenômenos observados, levantando hipóteses sobre tais fenômenos. Os autores descreveram 

que após o experimento, o entendimento dos estudantes sobre este conteúdo foi maior. 

Através de suas respostas no questionário final foi possível corroborar este fato. 

 

5.1.7 Artigo A7 

 Este artigo teve como objetivo realizar uma contextualização histórico social de 

Química com o tema “vidros” para promover a percepção crítica dos participantes. Esta 

atividade didática foi dividida em quatro momentos e aplicada em uma turma do 1º ano do 

ensino médio a partir da utilização de vídeos. As atividades consistiram em pesquisa e seleção 

dos vídeos, planejamento da proposta didática, exibição e discussão dos vídeos e avaliação da 

atividade quanto à aprendizagem dos estudantes. Para a seleção destes recursos, os autores 

tiveram a preocupação de utilizar vídeos curtos, que fossem didáticos, motivadores e 

contextualizassem a história da Química e temas do cotidiano, como a fabricação do vidro. 

No intuito de analisar as percepções dos estudantes durante e após a atividade, os autores 

distribuíram questionários para serem respondidos. Foi destacado neste artigo a importância 

da correta escolha dos vídeos para que se alcance o objetivo de fomentar o interesse do 

educando de aprender, bem como sua percepção reflexiva sobre os temas tratados. A questão 

da necessidade de o professor adquirir uma formação inicial que aprecie a utilização crítica e 

consciente desses recursos também foi indicada. Pelas respostas encontradas no questionário, 
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foi observado que os vídeos são pouco utilizados como recurso didático, e ainda a boa 

aceitação dos estudantes com este recurso didático. 

 

5.1.8 Artigo A8 

 Este trabalho apresenta um relato de experiência de uma proposta didática que contou 

com a contribuição do site Webquest (rede de hiperligações – internet e questionário-busca ou 

pesquisa) para fomentar a discussão de temas sociocientíficos como o controle da praga 

lagarta-do-cartucho do milho na área agrícola, e contextualização com conteúdo de funções 

orgânicas. A proposta foi aplicada em uma turma do 3º ano do ensino médio, e para tal foi 

utilizada a metodologia ativa estudo de caso para trabalhar a questão do uso de inseticidas nas 

áreas agrícolas. Primeiramente a turma foi dividida em grupos, e foi apresentado o projeto 

didático que seria realizado com eles. Após os estudantes realizarem pesquisas solicitadas 

pelos mediadores sobre o tema, eles também apresentaram os resultados desta pesquisa. Em 

seguida os estudantes acessaram o Webquest para resolver o estudo de caso proposto na 

página com o título “Lavoura sem prejuízo?” Por fim, os alunos apresentaram as três 

propostas de resolução do caso elaboradas por eles. Eles também posteriormente receberam 

um questionário avaliativo de seus entendimentos das atividades realizadas. Foi relatado 

grande interesse dos estudantes sobre o tema tratado com discussões, sugestões, maior 

conhecimento e percepção mais crítica sobre a questão da utilização de inseticidas em áreas 

agrícolas. O autor deste trabalho, que foi o professor/mediador da proposta, relata ganhos 

profissionais como o aprimoramento de seu ensino. 

 

5.1.9 Artigo A9 

 Os autores descrevem neste artigo a importância de se trabalhar com educação 

ambiental no ensino de Química, promovendo uma formação mais crítica aos educandos. Na 

construção desta abordagem didática, foi utilizado para a contextualização destes temas um 

software educativo, que é um jogo de interpretação cujo nome é Role Playing Game (RPG). O 

jogo favorece que os participantes desenvolvam características como curiosidade, autonomia, 

liderança, motivação, dentre outros. Os assuntos tratados no jogo foram: Chuva ácida; 

identificação de substâncias, suas propriedades químicas; agrotóxicos; efeito dos metais 

pesados; efeito estufa. O objetivo compreendido foi de promover a conscientização sobre 

questões da química ambiental e seu contexto na sociedade. A atividade foi aplicada em uma 
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turma do 3º ano do ensino médio, e ao final os alunos responderam a um questionário para 

descrever seus entendimentos sobre esta atividade. Todos relataram entendimento do jogo, se 

identificaram com este recurso didático, demonstraram melhor entendimento dos conteúdos 

trabalhados, conseguindo associar a questões do cotidiano de maneira mais reflexiva. 

 

5.1.10 Artigo A10 

 Este trabalho explana uma atividade desenvolvida em três momentos (apresentação da 

teoria e aulas práticas experimentais) a partir de experimentos alternativos, com uma turma do 

2º ano do ensino médio. A proposta foi de trabalhar a contextualização e a problematização 

nas atividades, podendo contribuir para o melhor entendimento dos estudantes sobre o 

conteúdo tratado (estudo dos gases) e relacioná-lo com questões do cotidiano. Foram 

utilizados vídeos para auxiliar na transposição didática, e para coleta de dados, gravação de 

áudios.  Inicialmente os educandos demonstraram pouca interação sobre o conteúdo tratado. 

Ao longo das atividades, esta interação foi se estreitando, e houve a possibilidade de 

amadurecerem suas percepções e um conhecimento mais estruturado. Os autores descrevem 

participação ativa dos estudantes e resultados satisfatórios nas atividades. 

 

5.1.11 Artigo A11 

 Os autores citam o desafio de ensinar Química para uma turma de Educação de jovens 

e adultos (EJA) de forma que eles possam apreender os conteúdos, utilizando-os para sua 

participação ativa na sociedade. Para alcançar este objetivo com uma turma de EJA, em um 

primeiro momento de uma proposta didática, os alunos responderam a um questionário para 

relataram seus conhecimentos prévios sobre o conteúdo destilação (separação de misturas). 

Posteriormente, após uma abordagem deste conteúdo pelos professores/mediadores, com o 

auxílio de vídeos, e contextualização com questões como o consumo de bebida alcoólica, os 

alunos puderam realizar uma aula experimental no laboratório virtual Vequimica, sobre este 

mesmo conteúdo. Em um segundo momento houve a possibilidade de realizar o experimento 

de destilação do vinho em um laboratório físico. Por fim, os estudantes responderam a outro 

questionário para descreverem seus conhecimentos após as atividades. É relatado maior 
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entendimento dos estudantes com o conteúdo trabalhado, e maior autonomia para relacionar 

com seu cotidiano.  

 

5.1.12 Artigo A12 

 Neste trabalho é descrito uma sequência didática pautada em três momentos 

pedagógicos (apresentação do trabalho e problematização; aula expositiva; aplicação dos 

conhecimentos e tomada de decisão sobre o problema apresentado) sob o viés do ensino CTS 

para contextualizar o tema plástico a partir do conteúdo de polímeros, e fomentar 

conhecimentos mais profundos e a autonomia dos estudantes para a tomada de decisão sobre 

temas controversos. Este tema por sua vez foi trabalhado neste artigo, devido aos problemas 

ambientais ocasionados pelo grande consumo deste utensílio na sociedade. A sequência foi 

desenvolvida em uma turma do 3º ano do ensino médio.  Para o primeiro momento que 

consistiu na apresentação do problema social aos educandos, foram utilizados vídeo 

expositivo e questionário inicial. No segundo momento para tratar do conteúdo de Química e 

contextualização com o tema, aula expositiva e utilização de vídeo nesta aula. Em um terceiro 

momento, atividade “júri simulado” (metodologia trabalhada em grupos diversos que permite 

o debate e aplicação dos conhecimentos adquiridos anteriormente) e aplicação de questionário 

final para os alunos, no intuito de verificar se os objetivos foram alcançados. Para o 

tratamento dos dados obtidos na atividade júri simulado e as respostas do questionário, foi 

utilizado a técnica de análise textual discursiva (ATD). Os autores explanam por fim que esta 

sequência didática fomentou maior compreensão dos estudantes ao conteúdo abordado, maior 

percepção crítica social, interesse de explanar suas opiniões e sugestões para solucionar o 

problema tratado e uma visão mais reflexiva sobre sua participação na sociedade para estas 

questões ambientais. 

 

5.1.13 Artigo A13 

O presente artigo relata uma experiência de desenvolvimento e aplicação da disciplina 

“Química para o ensino médio” para alunos do ensino médio do Instituto Federal da Paraíba 

(IFPB) no intuito de promover o ensino de conteúdos de Química e a formação cidadã dos 

estudantes. A disciplina foi pautada na experimentação, contextualização e 
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interdisciplinaridade. Nesta disciplina, que teve a duração de nove meses, foram utilizados 

recursos como quadro, vídeos, datashow, modelos moleculares, dentre outros. As aulas 

(previamente elaboradas com a escolha dos temas a serem desenvolvidos) foram ministradas 

pelos licenciandos do curso de Química, sob a supervisão do professor/tutor, que é docente 

efetivo do curso de licenciatura em Química do IFPB. Os instrumentos de avaliação nesta 

disciplina foram, dentre outros, seminário, trabalho em grupo, debate. Ao final do período de 

vigência da disciplina, os estudantes responderam a um questionário para apresentarem suas 

percepções desta atividade e opiniões e/ou críticas. Os resultados apontaram que o conteúdo 

programático foi concluído, houve satisfação por parte dos estudantes de ter realizado esta 

disciplina, maior facilidade de contextualizar os conteúdos tratados com seu cotidiano, além 

de uma maior autonomia para tomada de decisões sobre temas sociais. 

 

5.1.14 Artigo A14 

 Os autores descrevem neste trabalho, a construção de uma oficina temática para 

articular o conteúdo de “energia” com o tema poluição atmosférica. A pesquisa foi realizada 

em uma turma do 2º ano do ensino médio, e para tal desenvolvimento, foi utilizada a 

metodologia da problematização (Arco de Maguerez), tendo como objetivo debater sobre o 

problema da poluição atmosférica a partir de reações de combustão, com o auxílio de recursos 

didáticos como vídeos e matérias da internet sobre o tema tratado. Na coleta de dados foram 

utilizados questionário, elaboração de textos e cartazes. Foi utilizado a ATD para analisar os 

dados adquiridos. Foi mencionado nesta pesquisa a importância de se trabalhar os conteúdos 

de Química de forma contextualizada e problematizadora, proporcionando aos educandos uma 

formação cidadã. Pois nos dados adquiridos, alguns estudantes relatam o conhecimento de 

alguns problemas ambientais, entretanto desconhecem quais ações devem ser adotadas para 

reverter este quadro. 
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5.1.15 Artigo A15 

 Neste artigo é descrito uma experiência realizada com uma turma do 2º ano do ensino 

médio a respeito do tema “energia”, as fontes energéticas adotadas pela população 

contemporânea, e seus impactos ambientais ocasionados. O objetivo consistiu em promover a 

conscientização dos estudantes sobre possíveis soluções energéticas, a partir de uma 

abordagem interdisciplinar entre Química e Física. Para tal foi desenvolvido e ministrado um 

minicurso interdisciplinar com esta turma, com aulas expositivas e dialogadas através do 

software Prezi, vídeos da internet, além de realização de experimentos. Os autores mencionam 

as dificuldades iniciais dos estudantes na compreensão dos conteúdos envolvidos neste tema, 

havendo a necessidade de introdução e explicação dos conceitos químicos e físicos 

compreendidos neste contexto. Ao longo dos encontros foram abordados os contextos 

históricos da obtenção de energia, e em contrapartida, os diversos conteúdos de Química 

envolvidos neste contexto para facilitar na discussão sobre o tema tratado. Ao final do curso, 

os estudantes preencheram uma avaliação individual do mesmo. Foi relatada a participação 

ativa dos estudantes nas atividades e compreensão mais crítica e aprofundada do tema em 

questão. 

 

5.1.16 Artigo A16  

 Os autores deste artigo procuraram apresentar a importância de fomentar o ensino de 

Química nas escolas contextualizando com a educação ambiental, sob o enfoque Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) para despertar a formação cidadã dos estudantes e 

suas reflexões sobre a influência humana no desenvolvimento científico e tecnológico. Neste 

sentido, foi desenvolvido e aplicado um minicurso com abordagem CTSA sob o tema “lixo” e 

seus tipos principais que são: papel, metal, plástico e vidro. Este foi executado em dois dias 

em uma turma de 1º ano do ensino médio, e com o auxílio de recursos didáticos como vídeos, 

cartazes e materiais reciclados, tendo como objetivo abordar questões como reaproveitamento 

do lixo, consumo excessivo e suas consequências na sociedade. Ao final, os estudantes 

confeccionaram objetos diversos com materiais reciclados, que foram expostos em uma feira 

científica da escola. Os estudantes inicialmente desconheciam a destinação final do lixo. 

Porém, com a realização das atividades, entenderam a necessidade do consumo de forma 
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moderada e consciente, adquirindo de forma contextualizada, melhor compreensão dos 

conceitos químicos. 

 

5.1.17 Artigo A17 

 Este artigo relata a produção de uma narrativa audiovisual que contextualiza o 

conteúdo química do carbono com o tema social agrotóxicos, para promover a formação 

crítica/reflexiva dos estudantes do 3º ano do ensino médio, que elaboraram estas narrativas. 

Tal pesquisa foi dividida em uma sequência de encontros com o professor, que incluíram 

atividades em grupo para discutir o conteúdo química do carbono, construção de modelos 

físicos de moléculas com material de baixo custo, debates e por fim, a produção da narrativa 

audiovisual. São apontados resultados satisfatórios, uma vez que houve estímulo cognitivo 

dos educandos, maior percepção reflexiva sobre o tema e a possibilidade de divulgação 

científica com o material elaborado. 

 

5.1.18 Artigo A18  

 Descreve-se neste trabalho um relato de experiência de uma sequência didática 

desenvolvida em uma turma do 3º ano do ensino médio sobre o tema “polímeros” e seus 

impactos ambientais sob o enfoque CTS, devido ao alto índice de consumo de objetos de 

plástico na sociedade. O objetivo foi de suscitar a reflexão crítica dos jovens sobre o consumo 

demasiado desse material e os problemas que ocasionam em contrapartida. Os recursos 

didáticos utilizados foram textos para reflexão, e as tecnologias digitais slides demonstrativos, 

vídeos e experimentos. Ao final das atividades, os alunos responderam a um questionário para 

deixarem registrado suas opiniões e percepções sobre o tema e as aulas. Indagados no início 

das atividades, sobre seus conhecimentos de Química sobre o plástico e os impactos 

ambientais, eles demonstraram pouca interação e uma percepção superficial sobre conceitos 

científicos, não conseguindo fazer associação com o conteúdo polímero. Porém ao longo das 

etapas, com questionamentos diversos apresentados pelos mediadores, foi relatado um 

gradativo interesse, entendimento e amadurecimento dos estudantes sobre o assunto. 
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5.2 ANÁLISE DOS ARTIGOS 

 

5.2.1 Recursos digitais e metodologias utilizadas 

 

 Uma das preocupações que o educador precisa ter ao promover o ensino de Química é 

de integrar práticas em sala de aula de conteúdos curriculares que possam ser 

contextualizados com o cotidiano do estudante, contribuindo com seu amadurecimento 

acadêmico e social. Não cabe mais ao docente se limitar em ser apenas um transmissor de 

conteúdos, e Chassot (2003) alerta para a importância de o professor ser também formador no 

processo de escolarização. 

 Nesta primeira etapa de categoria, foi realizado análise dos trabalhos de forma a 

apresentar os caminhos percorridos (recursos metodológicos) pelos professores de modo que 

seus objetivos fossem alcançados em suas atividades, e quais os recursos digitais utilizados 

para promover a alfabetização científica, como apresenta, por exemplo, o artigo A12 

 

Com base nesse enfoque foram investigadas as compreensões dos educandos acerca 
do tema plásticos e as relações da temática com a sociedade buscando compreender 
mais profundamente o problema de pesquisa que visava saber quais as implicações 
do uso do tema plásticos para a aprendizagem do conteúdo de polímeros sob a 
perspectiva CTS. (FREITAS, MÜNCHEN e CALIXTO, 2016, p. 61) 
 

 Alguns autores apresentaram em suas metodologias as características de iniciarem as 

atividades com questionamentos sobre problemas sociais do cotidiano e que possuem relação 

com conteúdos de Química, procurando promover a reflexão dos estudantes. Estes problemas 

sociais foram discutidos na categoria seguinte “Temas sócio-científicos tratados para a 

contextualização”. Os artigos A1, A3, A12, A16, A17 se utilizaram de tais questionamentos 

incorporados ao recurso de tecnologias digitais. Já os artigos A2, A5 e A10, A13, A15, A18 

utilizaram tecnologias digitais associados a atividades práticas em laboratório. Nos artigos A6 

e A11, além dos recursos digitais e atividades práticas em laboratório foram agregados a estas 

atividades, questionários avaliativos para os estudantes. No artigo A7 foi utilizado tecnologia 

digital associado à história da ciência, e no A12 foi desenvolvido uma atividade sobre júri 

simulado. Por fim, nos artigos A4, A8, A9 e A14 tais atividades foram desenvolvidas a partir 

de tecnologias digitais em concomitância a metodologias ativas como Ensino por 

Investigação, Metodologia da Problematização e Estudo de Caso, como relata, por exemplo, o 

artigo A9 
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Devido à grande problemática existente no que diz respeito à Educação Ambiental e 
à conscientização da sociedade para esta problemática, e considerando a escola 
como um espaço de aprendizagem e reprodutora de cidadãos conscientes de suas 
responsabilidades, optou-se por fazer um estudo de caso sobre o assunto. Foi 
construído um jogo utilizando o software RPG Maker VX, envolvendo questões da 
Química Ambiental. (SOUZA et. al., 2015, p. 101) 

 O artigo A4 utilizou Ensino por Investigação. Por sua vez os artigos A8 e A9 

trabalharam com Estudo de Caso sobre o controle de pragas em plantações e impactos 

ambientais sucessivamente. O artigo A14 trabalhou com a Metodologia da Problematização 

sobre energia e poluição atmosférica. 

Estes últimos trabalhos demonstram que os professores procuraram utilizar 

metodologias diferentes em sua prática profissional, posto que aplicaram metodologias ativas 

em suas aulas de Química, demonstrando que estes profissionais buscam acompanhar as 

exigências feitas em sua profissão e promoveram uma didática diferente fomentando a 

construção cognitiva dos educandos, uma vez que as metodologias ativas 

 

Baseiam-se em formas de desenvolver o processo de aprender, utilizando 
experiências reais ou simuladas, visando às condições de solucionar, com sucesso, 
desafios advindos das atividades essenciais da prática social, em diferentes 
contextos. (BERBEL, 2011, p. 29) 
 

 Observa-se que os autores realizaram atividades que fomentaram a formação 

cognitiva, crítica e reflexiva dos estudantes, o que sugere a ideia de que estes profissionais 

promoveram aulas com contexto diferente das aulas onde ocorre apenas a transmissão de 

conteúdos do professor para o aluno. Vale ressaltar neste contexto, a importância de os 

professores possuírem mecanismos adequados a sua prática profissional. E neste sentido é 

cabível a contribuição dos cursos de formação inicial e continuada que ofereça uma base que 

possa ser utilizada posteriormente nas práticas do contexto escolar, corroborando com o que é 

apresentado por (CHASSOT, 2003; LIBÂNIO, 2011) no que tange a importância da constante 

atualização do professor para ajudar os estudantes a potencializarem suas capacidades 

cognitivas e formação social. 

 Em relação às tecnologias digitais utilizadas nestas atividades, as mesmas foram 

listadas no Quadro 6. 
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Quadro 6: Tecnologias digitais utilizadas como recurso didático 

Tecnologias digitais Artigos 

Jogo virtual 

 

A1, A9 

Produção de vídeos A2, A6, A7, A10, A11, 

A12, A13, A14, A15, A16, 

A17, A18 

Vídeos/publicações de endereços eletrônicos 

 

A3 

Vídeos/simulações do Phet 

 

A4 

Espaço virtual de aprendizagem (chat e fórum) 
 
 

A5 

Endereço eletrônico Webquest 

 

A8 

          Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Observa-se que há variedade de opções de TDIC apontadas nos artigos. Entretanto, 

percebe-se que estes recursos ainda são pouco utilizados, visto que em cada opção de TDIC é 

apontado à utilização de um a dois artigos. Isto sugere a carência de conhecimento e domínio 

de TDIC pelos educadores, como é indicado por Libâneo (2011). Há uma predominância na 

produção e utilização de vídeos como recursos didáticos digitais nos artigos, o que sugere que 

os vídeos são recursos mais acessíveis aos professores, no ambiente escolar. Fantini e Mateus 

(2015) apontam sobre a utilização de vídeos como recursos didáticos que 

 

Vídeos podem ampliar o número de situações observadas e levadas em consideração 
pelos alunos no tratamento de um tema.[...] Outra vantagem é que a exibição dos 
vídeos pode ser repetida várias vezes. Quando o clipe é assistido pelo aluno no seu 
próprio ritmo, na tela de um computador ou celular, por exemplo, ele pode retornar a 
alguma parte que não entendeu ou que queira observar com mais detalhes ou 
atenção. (FANTINI e MATEUS 2015, p.68) 
 

Vale ressaltar neste sentido, a importância de as escolas oferecerem uma estrutura 

apropriada com tecnologias digitais e acesso a internet em seus espaços, de modo a 
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possibilitar a realização do trabalho docente de forma satisfatória, para que não ocorra 

imprevistos como relatado no artigo A15 

 
Em relação aos recursos audiovisuais acreditamos que a nota relativamente baixa 
atribuída pela média da turma tenha relação com a lentidão da conexão à internet 
disponibilizada pela escola. Muitas vezes surgia durante a discussão de um subtema 
a necessidade de apresentar vídeos e outros recursos disponibilizados online, 
necessidade que às vezes esbarrava em problemas de conexão. (ELIAS e 
VERDEAUX, 2017, p.208) 
 

 
 O relato apresentado pelos autores caracteriza que ainda existe a carência de oferta de 

conexão com a internet em algumas instituições escolares, como nesta instituição, por 

exemplo, o que sugere a necessidade de a estratégia 3.11 do PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010) 

sobre “universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta 

velocidade” ser atendida até o fim de sua vigência.  

Neste contexto ainda, é possível salientar a utilização do jogo virtual por A1. Este 

artigo indica a contribuição de financiamento pelo Ministério da Educação e Ministério da 

Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI), para a elaboração do jogo virtual. Isto sugere que tal 

recurso não é utilizado com maior frequência pelos professores devido às dificuldades 

financeiras e estruturais que algumas instituições escolares possuem. Por seu turno, no caso de 

os professores não possuírem recurso ou formação em informática para o desenvolvimento de 

jogos, é possível obter nos repositórios digitais jogos prontos que podem ser usados em suas 

aulas para fins didáticos como aponta (LEITE, 2015). 

Pode-se destacar por sua vez, pelo que relata o artigo A1, que estão sendo 

implementadas, ainda que de forma embrionária, medidas que possam atender as estratégias 

apresentadas no PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010) 7.7 e 7.11, que mencionam: 

7.7) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos estudantes. 

7.11) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas de ensino fundamental e médio. 

 

Para atender aos seus objetivos, os autores trabalharam com metodologias diversas, ou 

seja, percorreram caminhos variados. Sob o contexto de metodologias e estratégias didáticas 

utilizadas nos artigos, o Quadro 7 apresenta estas informações, como segue. 
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Quadro 7: Metodologias e estratégias utilizadas nas atividades 

 

Metodologias 

Metodologias ativas (metodologia da 

problematização; ensino por 

investigação; estudo de caso) 

 

A4, A8, A9, A14 

 

Estratégias 

Júri simulado 

 

 

A12 

Experimentação A2, A3, A5, A6, A10, A11, 

A13, A15, A18 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O Júri simulado é uma estratégia didática que fomenta o aprendizado e habilidades de 

argumentação dos educandos, fatores importantes que precisam ser desenvolvidos nos 

mesmos ao ser promovida a formação cidadã. Os autores do artigo A12 utilizaram esta 

estratégia para fomentar a tomada de decisão dos estudantes diante do problema apresentado 

sobre proibição das sacolas plásticas. Vieira, Melo e Bernardo (2014) indicam que nesta 

forma de organização de atividade  

  

As pessoas engajadas devem ser separadas em grupos a favor, contra e juízes, em 
uma discussão sobre um determinado tópico ou questão; ou seja, em júris simulados, 
há atacantes, defensores e juízes de uma questão em discussão. Nessas atividades, o 
professor pode assumir uma dessas funções ou papéis ou atuar como mediador. Ao 
atuar como mediador, o professor organiza e estrutura as contribuições dos grupos. 
Assim, em atividades de júri simulado, os estudantes podem assumir diferentes 
papéis enunciativos, tais como defensor, oponente ou juiz dos argumentos 
produzidos. (VIEIRA, MELO e BERNARDO, 2014, p. 205) 

 

Os demais artigos utilizaram aulas expositivas para contribuir em suas propostas 

didáticas aplicadas. É importante salientar que a maioria dos artigos analisados utilizou como 

uma das etapas do percurso metodológico, aulas práticas experimentais, corroborando com a 

proposta de Machado e Mortimer (2007) que destacam a necessidade de a proposta didática 

de Química ser articulada sob três aspectos, para fomentar o entendimento do estudante, que 

muitas vezes considera esta disciplina de difícil entendimento por ser abstrata. As aulas 

práticas experimentais podem ser inseridas no aspecto fenomenológico, que segundo estes 

autores se configuram aos fenômenos desenvolvidos nas aulas que podem ser concretos e 

visíveis. 
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É possível que estes autores tenham utilizado este recurso, posto que as aulas 

experimentais são alternativas didáticas que favorecem a aproximação do estudante com o 

conteúdo estudado e, segundo Santos e Porto (2014) 

 

As práticas experimentais representam atividades envolventes e instigadoras, sendo 
capazes de promover uma participação efetiva do aluno, estimulando assim, sua 
busca pelo conhecimento, pois ele passa a vivenciar a ciência mais de perto, vendo 
realmente como acontecem tais fenômenos, e com isso, ele é capaz de relacionar a 
teoria com a prática. (SANTOS e PORTO, 2014, p.321) 

 
As aulas experimentais tradicionais são consideradas estratégias alternativas utilizadas 

pelos professores de Química, para auxiliar os estudantes no entendimento de conteúdos 

curriculares desta disciplina, abordados em sala de aula. O contexto desta atividade é 

complementar e/ou confirmar com seus experimentos, o que foi estudado previamente pelos 

alunos. Faz-se necessário nesta atividade a mediação do professor, orientando os mesmos, 

bem como um roteiro descritivo das etapas a serem seguidas para que os educandos adquiram 

o devido entendimento do conteúdo trabalhado. 

 
 

5.2.2 Temas sócio-científicos tratados para abordagem 

 

   Ao suscitar o ensino de Química em convergência à Alfabetização Científica, o 

professor precisa organizar os conteúdos de forma a favorecer a relação entre ambos e as 

aplicações de Química no contexto social. Sob este aspecto (CHASSOT, 2003; FREIRE, 

1987) destacam a responsabilidade de o professor subsidiar a transformação nos estudantes 

em cidadãos mais críticos a partir de reflexões promovidas nas aulas pelos temas sócio-

científicos. Sob a perspectiva de Freire (1987), os temas geradores são temas que possibilitam 

o processo de codificação- decodificação e problematização da situação apresentada ao 

educando. 

 Dando continuidade a análise dos artigos, nesta categorização realizou-se uma 

investigação para o entendimento de como tais trabalhos possibilitaram a formação crítica dos 

jovens em suas aulas. Salienta-se neste sentido, a possibilidade de haver a contextualização 

entre os conteúdos curriculares e temas conflitantes da sociedade, favorecendo o momento de 

reflexão do estudante, tomada de decisão e resolução de problemas sobre os temas. Silva 

(2007, p.14) destaca que “uma maneira muito simples de entender a abordagem temática é 



79 

 

partir de um tema, que se relaciona a uma situação-problema, como um pretexto para o 

desenvolvimento dos conteúdos químicos”. 

     Por seu turno, deve haver organização de tais temas de modo a possibilitar que o 

estudante acompanhe as atividades que serão oferecidas pelo professor. Muenchen e 

Delizoicov (2014) destacam os três momentos pedagógicos (Quadro 8), que devem existir 

quando o professor está fazendo uma atividade em sala de aula com o estudante, buscando 

promover a formação cidadã, que são problematização inicial, organização do conhecimento, 

aplicação do conhecimento.  

Derivado do ponto de vista freireano que repele a educação bancária, esta prática 

procura articular o diálogo e a problematização com abordagens temáticas, que segundo 

Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011, p. 189) possui “uma perspectiva curricular cuja 

lógica de organização é estruturada com base em temas, com os quais são selecionados os 

conteúdos de ensino das disciplinas”. Os conteúdos curriculares, segundo Muenchen e 

Delizoicov (2012, 2014), são estruturados a partir de temas originados da realidade dos 

estudantes, proporcionando sua melhor compreensão sobre os temas e conteúdos curriculares. 

 

Quadro 8: Síntese dos três momentos pedagógicos 

 

Problematização inicial 

 

Organização do conhecimento 

 

Aplicação do conhecimento 

Ligação entre o conteúdo 
e situações reais que 

os alunos conhecem e 
vivenciam 

Desenvolvimento dos 
conteúdos a partir do 

conhecimento científico 

Conteúdo escolar 
é usado para 
reinterpretar 
as questões 

problematizadoras 
iniciais 

Manifestação das 
concepções prévias sobre 

as questões colocadas 
para a problematização 

Percepção de outras 
explicações para as 

questões problematizadas 

Novas questões que 
podem transcender o 
cotidiano do aluno 

 
 

Professor atua como um 
problematizador 

Comparação entre os 
conhecimentos para 

resolução das questões 
desafiadoras 

 
 

Professor atua como 
mediador, organizador, 

problematizador 
Professor atua como 
mediador, provedor 

Fonte: Muenchen e Delizoicov (2014) 
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Na etapa da problematização inicial é o momento em que o educador expõe situações 

do cotidiano dos alunos por meio de questionamentos que convergem com os temas sociais 

para favorecer a discussão e reflexão do educando por meio de seus conhecimentos prévios 

sobre o tema estudado e discutido. Na etapa seguinte é organizada a forma que serão 

trabalhados e contextualizados os conteúdos curriculares que possibilitarão o entendimento 

dos estudantes, e favorecendo suas concepções sobre outras possibilidades de explicação 

sobre a problemática apresentada na etapa anterior. Na última etapa se configura como o 

momento em que os estudantes utilizam os conhecimentos adquiridos para analisar e 

interpretar as situações previamente apresentadas pelo docente. Silva (2007) aponta ainda a 

possibilidade de o professor se utilizar de duas formas de abordagem da temática social para 

suscitar a formação social e reflexiva dos estudantes, que são  

  

Problemática mais restrita àquela comunidade escolar, abordando temáticas do 
cotidiano dos alunos, da escola, do bairro ou de interesse da classe. Pode, por outro 
lado, querer trazer para a sala de aula uma temática mais ampla, transcendendo o 
imediatismo do grupo e abordando um tema de interesse da sociedade. (SILVA, 
2007, p.16) 

 

Os temas geradores e sociais utilizados nos artigos pelos autores são listados no 

Quadro 9. 

 

Quadro 9: Temas geradores e sociais utilizados para abordagem em Química                 

Artigos Temas geradores Temas sociais 

A1 Entendimento da sociedade sobre a 
radiação 

 

A2 Nanotecnologia na sociedade e suas 
implicações 

 

A3 Gases poluentes e aspectos políticos  

A4  Entendimento da sociedade sobre 
constituição da matéria 

A5  Pilhas e baterias 

A6  Vitamina C e benefícios à saúde 

A7  Utilização do vidro e reciclagem 

A8 Prática agrícola sustentável  
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A9 Chuva ácida; efeito estufa; agrotóxicos; 
metais pesados 

 

A10  Gases e pressão no espaço doméstico 

A11  Consumo consciente de álcool 

A12 Plásticos e consumo na sociedade  

A13  Propriedades físicas e químicas do 
gelo; a química do cabelo elétrico; 

corrosão e maresia; mudança de cor de 
óculos fotocromáticos; química dos 

refrigerantes; propriedades da água do 
mar; polímeros; petróleo como ouro 

negro; química do bafômetro; fogos de 
artifício 

A14 Energia e poluição atmosférica  

A15 Energia em impactos ambientais  

A16 Geração de lixo e impactos ambientais  

A17 Agrotóxicos  

A18 Plásticos e impacto ambiental  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 

É possível observar que em cada artigo foram utilizados temas distintos para a 

realização das atividades em sala. Isso sugere que os conteúdos de Química que foram 

utilizados para a abordagem também foram diversos, o que caracteriza um aspecto positivo de 

os professores utilizarem situações diversas para promover a formação cidadã dos estudantes. 

Percebe-se que, segundo os apontamentos de Silva (2007), todos os artigos 

procuraram utilizar temáticas amplas de interesse da sociedade. Com exceção dos artigos A4, 

A5, A6, A10, que utilizaram temáticas restritas à comunidade escolar. Para uma melhor 

compreensão de como foi desenvolvida a contextualização entre Química e os temas 

geradores e sociais, optou-se por seguir as etapas “Problematização inicial” e “Aplicação do 

conhecimento”, propostas por Muenchen e Delizoicov (2014) para a realização de uma 

atividade em sala de aula que promova a formação cidadã. A fim de não apresentar falas 

repetitivas em categorias diferentes, a etapa “Organização do conhecimento” foi discutida na 

categoria seguinte “Conteúdos de Química utilizados para contextualização sócio-científico”. 

As informações dos artigos são apresentadas no Quadro 10. 
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Quadro 10: Formas de contextualização utilizadas nos artigos 

Artigos Problematização inicial 

 

Aplicação do conhecimento 

A1 Discussão sobre o entendimento 
equivocado da radiação na sociedade 

No jogo são apresentados situações e 
perguntas para a reflexão do aluno 

A2 Discussão sobre a forma de obtenção 
de nanopartícula 

Debates sobre as aplicações e benefícios 
da nanotecnologia 

A3 Articulação dos perigos da poluição 
do ar em prédios e transportes 

públicos 

Debates contextualizados com as aulas 
anteriores sobre o efeito do catalisador 
para acelerar a reação de decomposição 

A4 Discussão sobre as primeiras ideias de 
filósofos sobre a constituição da 

matéria 

Aplicação de perguntas (questionário) 
sobre as atividades anteriormente 

desempenhadas 

A5 Experimentos com materiais 
alternativos e perguntas relacionadas a 

estes experimentos sobre os 
fenômenos observados 

Experimentos diferentes do inicial 
favorecendo a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos anteriormente 

A6 Apresentação de questionamentos 
relacionados a temática da vitamina C 

Realização de um experimento 
problematizado relacionado à temática e 
aplicação de questionário sobre os temas 

trabalhados 

A7 Abordagem histórica da produção do 
vidro, aplicações e reciclagem 

Aplicação de questionário que 
possibilitasse a utilização dos 

conhecimentos adquiridos para responder 
o mesmo 

A8 Aplicação de transposição didática 
sobre o tema tratado e a relação com o 

conteúdo curricular de Química 

Resolução e apresentação do estudo de 
caso pelos alunos sobre o tema trabalhado 

A9 A proposta didática do jogo aborda 
situações diversas dos impactos 

ambientais ocasionados pela utilização 
de produtos químicos 

Aplicação de questionário com perguntas 
relacionadas com os temas tratados 

A10 Introdução do tema de forma 
contextualizada sobre como este 
estava inserido no cotidiano do 

educando 

Diálogo sobre as atividades realizadas 
para fomentar o raciocínio e a interação 

entre a turma 

A11 Aplicação de questionário sobre os 
conhecimentos prévios de destilação e 

a relação com o consumo de álcool 

Aplicação de outro questionário sobre os 
temas tratados e os conhecimentos 

adquiridos 
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A12 Apresentação do vídeo sobre o tema 
tratado e questionário sobre os 

conhecimentos prévios do educandos 

Aplicação de outro questionário sobre os 
conhecimentos obtidos pelos estudantes 

após as atividades 

A13 Apresentação da situação problema 
com discussões sobre o tema tratado 

Aplicação de prova, seminário, debate, 
relatórios após experimentação 

A14 Discussão inicial sobre a poluição 
atmosférica e a relação com o 

processo de combustão realizado nas 
indústrias 

Atividade em grupo que fomentou a 
reflexão dos estudantes a apresentação de 

propostas para minimizar o problema 
previamente discutido 

A15 Desenvolvimento de discussões sobre 
o tema tratado e a relação com 

questões do cotidiano 

Realização de experimentos os quais os 
estudantes puderam aplicar seus 

conhecimentos obtidos 

A16 Apresentação inicial da temática e 
perguntas que fomentassem a reflexão 

dos educandos 

Aplicação de questionário sobre os 
conhecimentos adquiridos e proposta de 

elaboração de objetos com material 
reciclado para exposição em uma feira 

A17 Aplicação de perguntas sobre 
conhecimentos prévios sobre o tema e 

discussão do mesmo 

Debate sobre os conhecimentos obtidos e 
produção de vídeo pelos alunos sobre o 

tema 

A18 Introdução do tema e aplicação de 
perguntas para os estudantes 

apresentarem seus conhecimentos 
prévios 

Elaboração de um texto dissertativo pelos 
estudantes com propostas de reciclagem 

do plástico 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

No artigo A13, foi desenvolvida uma disciplina que teve a duração de nove meses. Por 

esta razão, foram tratados mais de um tema para discussão, bem como atividades diversas 

para promover a aplicação dos conhecimentos dos estudantes ao final de cada aula. 

Com exceção dos artigos A4, A5, A6, A10 e A11 que utilizaram como temas 

respectivamente: entendimento da sociedade sobre constituição da matéria; pilhas e baterias; 

vitamina C e saúde; utilização de gases; consumo de bebida alcoólica, os demais artigos 

trataram de temas relacionados a questões ambientais.  

Foi observado que o artigo A11, por exemplo, trabalhou com a questão do consumo de 

bebida alcoólica por meio do conteúdo de destilação, no propósito de promover a 

conscientização da turma de Educação de Jovens e Adultos (EJA) sobre a importância do 

consumo consciente de bebida alcoólica. Posto que a turma de EJA apresenta um perfil de ser 

composta basicamente por adultos, os autores consideraram relevante trabalhar esta 

conscientização com a turma. 



84 

 

As questões ambientais que foram abordadas nos demais artigos receberam 

contextualizações diversas, como por exemplo, entendimento equivocado da radiação pela 

sociedade, como relata o artigo A1 

 

O “Jogo da Radiação” tem o objetivo de abordar este conteúdo de Ciências de uma 
forma abrangente, buscando de maneira lúdica mostrar a aplicação e utilização da 
radiação no dia a dia do homem, além de procurar desmistificar um tema, que é 
entendido de forma geral pela sociedade como causador de desgraças e doenças. 
(CHACON, RIBEIRO e BORGES, 2016, p. 5) 

 
 Foram trabalhados aspectos como a utilização excessiva de agrotóxicos nas áreas 

agrícolas para combater pragas que atingem as plantações, porém ocasionam problemas de 

saúde nos trabalhadores rurais e impactos ambientais. No artigo A8, os autores procuraram 

trabalhar com esta temática através de um estudo de caso, e os estudantes deveriam apresentar 

soluções para tal problema, como se relata a seguir 

 

O desafio feito aos alunos é o seguinte: você e seu grupo fazem parte da equipe 
formada pelo engenheiro Carlos César e devem apresentar uma proposta de controle 
de pragas com ênfase no controle da lagarta-do-cartucho do milho, considerando a 
qualidade do produto final e suas relações com a dimensão socioambiental. (SILVA 
et. al., 2016, p. 50) 

 

 Outra questão ambiental tratada nos artigos são as formas de geração de energia, e os 

impactos ambientais que estes processos ocasionam. Os autores no artigo A15 procuraram 

despertar a reflexão nos estudantes sobre fontes alternativas de energia, promovendo nos 

mesmos a percepção de que são sujeitos transformadores de realidades da sociedade, como se 

observa no trecho a seguir 

 

Em sintonia com as normas educacionais já vigentes, e com o que já é consensual na 
proposta da BNCC, buscamos a articulação interdisciplinar no trato do tema 
"Energia", em especial quanto aos modelos energéticos adotados pelos povos e suas 
consequências socioambientais, com um coerente e produtivo diálogo entre a 
história e as ciências naturais. (ELIAS e VERDEAUX, 2017, p. 198) 

 
 Foram discutidos também a questão de consumo excessivo de produtos diversos, que 

se transformam em lixo posteriormente, e a sociedade ainda não adotou como prática comum 

a reciclagem, fomentando problemas socioambientais em contrapartida. No artigo A12 esta 

questão foi contextualizada com a produção e consumo de plásticos como se observa 
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Pensou-se num tema que possibilitasse estabelecer relações entre aspectos 
científicos e tecnológicos, além disso, deveria ser atual e apresentar um significado 
social e questões controversas. Desta forma, optou-se pelo tema plásticos, por 
apresentar os parâmetros estabelecidos, e ser de vasta utilização no dia a dia de toda 
sociedade, de tal forma que é difícil contabilizar a quantidade de materiais plásticos 
que se tem acesso. (FREITAS, MÜNCHEN e CALIXTO, 2016, p. 58) 

 
 A questão dos problemas ocasionados pela influência da tecnologia na sociedade, é 

relatada no artigo A2, posto que os autores apontam os benefícios e malefícios na sociedade 

da produção de nanotecnologia. Os autores promoveram a reflexão dos estudantes sobre a 

importância do entendimento e conhecimento deste tema relacionado a questões tecnológicas, 

apontando para a necessidade de entendimento da relação que a sociedade possui com a 

tecnologia e aspectos positivos e negativos desta relação, como apontado pelos mesmos 

 

O real conhecimento que a sociedade tem sobre nanotecnologia é uma questão que 
deve ser discutida. Essa pode ser uma ótima oportunidade para se trabalhar esse 
tema na escola, por meio de atividades que possibilitem ao aluno ter um 
conhecimento dos potenciais benefícios e prejuízos que uma nova tecnologia pode 
trazer. (REBELLO et. al., 2012, p. 4) 

 

Tal proposta corrobora o que Krasilchik e Marandino (2004) destacam sobre a 

importância de uma sociedade crítica e reflexiva que não seja excluída de conhecimentos 

sobre os fatores relacionados à utilização da tecnologia na contemporaneidade.  

Percebe-se que os autores procuraram fomentar a percepção crítico social dos 

estudantes por meio de temas diversos, atividades que proporcionassem a reflexão destes 

temas, e entendimento de que mudanças positivas na sociedade são ocasionadas por sujeitos 

que sejam atuantes e participativos nesta sociedade, como é proposto pelo DCN (BRASIL, 

2013). 

 

5.2.3 Conteúdos de Química utilizados para contextualização sócio-científico 

  

Nesta categoria foram descritos quais os conteúdos curriculares de Química utilizados 

pelos autores para promover a interface com os temas sócio-científicos apontados 

anteriormente. Posto que seja importante que haja um planejamento da aula pelo professor, 

para alcançar seus objetivos educacionais e sociais na formação do educando. Chassot (2003) 

salienta para a relevância de o educador saber construir relações dos conteúdos de Química 

com as questões sociais, políticas, históricas, econômicas, dentre outros, que estão presentes 

no cotidiano do educando, destacando a participação desta disciplina em tais questões.  
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Carvalho e Perez (2009) por sua vez destacam características essenciais que não 

podem ser desconsideradas no planejamento de uma aula do educador, dentre estes, conhecer 

a matéria a ser ensinada. Posto que a escolha dos conteúdos adequados para a interface, 

permitirão o maior acesso e aproximação dos estudantes com a proposta didática ofertada pelo 

educador, e uma visão realista e atual de seu cotidiano, permitindo-lhe o seu exercício de 

reflexão e amadurecimento de opinião. Carvalho e Perez (2009, p.22) apontam a relevância 

de: 

� Saber selecionar conteúdos adequados que dêem uma visão correta da Ciência e que 

sejam acessíveis aos alunos e suscetíveis de interesse; 

� Estar preparado para aprofundar os conhecimentos e para adquirir outros novos. 

Os conteúdos de Química que foram utilizados pelos autores estão descritos no 

Quadro 11. 

 

Quadro 11: Conteúdos de Química empregados para a contextualização 

Artigos Conteúdos curriculares 

A1 Radioatividade 

A2 Reações químicas 

A3 Cinética química 

A4 Estrutura atômica 

A5 Eletroquímica 

A6 Funções orgânicas 

A7 Propriedades da matéria e funções inorgânicas 

A8 Funções orgânicas 

A9 Reação de combustão, metais pesados 

A10 Propriedade dos gases 

A11 Funções orgânicas 

A12 Polímeros 

A13 Propriedades da matéria, fenômenos químicos, 
energia, números quânticos 

A14 Reação química de combustão 

A15 Conceito de energia pelo aspecto químico e físico 
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A16 Polímeros, composição química do vidro, composição 
da matéria papel e metal, ligações químicas 

A17 Química orgânica (introdução) 

A18 Funções orgânicas, propriedades físicas e químicas dos 
compostos orgânicos 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

 Assim como foi descrito na categoria anterior sobre a utilização de temas sócio-

científicos diversos, aqui também se verifica esta diversidade de conteúdos de Química 

empregados para adequação pedagógica na contextualização durante as atividades didáticas. É 

possível verificar que há convergência entre os conteúdos curriculares e os temas sociais que 

foram articulados nos artigos, como indicado por (CARVALHO e PEREZ, 2009; CHASSOT, 

2003). Há uma coerência nas propostas didáticas elaboradas e aplicadas pelos autores dos 

artigos, como descrito, por exemplo, no artigo A12 que promove uma interface entre plásticos 

e consumo na sociedade com o conteúdo de polímeros 

 

Com base nesse enfoque foram investigadas as compreensões dos educandos acerca 
do tema plásticos e as relações da temática com a sociedade buscando compreender 
mais profundamente o problema de pesquisa que visava saber quais as implicações 
do uso do tema plásticos para a aprendizagem do conteúdo de polímeros sob a 
perspectiva CTS. (FREITAS, MÜNCHEN e CALIXTO, 2016, p. 61) 
 

 No artigo A9, os autores não detalham os conteúdos curriculares que foram 

trabalhados. São indicados os temas empregados nas atividades, “Chuva ácida; efeito estufa; 

agrotóxicos; metais pesados”. O que sugere que mais de um conteúdo de Química foi 

utilizado nas propostas didáticas para suscitar o entendimento, aproximação do tema e 

exercício de reflexão dos estudantes. 

 O artigo A13, como mencionado na categoria anterior, apresenta uma proposta de aula 

que teve a duração de nove meses. Por esta razão mais de um conteúdo de Química foi 

trabalhado ao longo da vigência da disciplina. Por sua vez, o artigo A16 relata uma proposta 

de minicurso, aplicado em dois dias, havendo a necessidade por parte dos autores de trabalhar 

com mais de um conteúdo de Química para alcançarem os objetivos de uma proposta de 

atividade didática que fomentasse a formação cidadã dos educandos. 
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5.2.4 Percepções e resultados encontrados  

 

 Após leitura dos artigos, observou-se que há a possibilidade da realização de aulas de 

Química nas turmas de Ensino médio, sob o viés da alfabetização científica, com a utilização 

de tecnologias digitais promovendo esta interface de conhecimentos. Todos os autores dos 

artigos analisados relataram uma ótima aceitação dos estudantes em relação à utilização de 

tais tecnologias, corroborando a ideia de (GUERRA, 2015; LEITE, 2015; SILVA, 2012), no 

que tange a facilidade e receptividade dos jovens atualmente de manusear as TDIC, e com o 

DCN (BRASIL, 2013) que relata a possibilidade das tecnologias promoverem o 

desenvolvimento cognitivo do estudante no espaço escolar. Estas percepções podem ser 

identificadas, por exemplo, no artigo A1 

 

Os alunos foram extremamente receptivos a ideia de terem uma aula com um jogo 
na sala de informática; relataram que não encontraram dificuldade com relação a sua 
usabilidade, consideraram as perguntas fáceis de serem respondidas e mostraram-se 
surpresos por não conhecerem tantas aplicações da radiação no cotidiano. 
(CHACON, RIBEIRO e BORGES, 2016, p.12) 
 

 Estes artigos relataram além da aceitação e participação dos estudantes com as 

atividades desenvolvidas, maior compreensão dos conteúdos de Química, desenvolvimento de 

suas reflexões, formação de opiniões sobre os temas sociais tratados nestas atividades, e 

demonstraram interesse de apresentar sugestões e/ou soluções para os problemas sociais que 

foram contextualizados. Tais aspectos convergem com a proposta de uma educação pautada 

na formação cidadã defendida por (CHASSOT, 2003; FREIRE, 1987; KRASILCHIK e 

MARANDINO, 2004), e corrobora com o que apresenta em seu documento o DCN 

(BRASIL, 2013), que destaca a necessidade de uma formação dos estudantes na educação 

básica “conscientes de seus direitos e deveres, compromissados com a transformação social”. 

No artigo A12 é possível encontrar estas percepções 

 

O aluno expõe uma alternativa com relação ao acúmulo de lixo provocado pelo 
descarte inadequado de materiais e ao consumo exacerbado, uma das possibilidades 
apresentadas é a diminuição do consumo, buscando meios como a reutilização e a 
reciclagem de materiais. (FREITAS, MÜNCHEN e CALIXTO, 2016, p. 64) 

 

Por seu turno, as atividades realizadas em grupo proporcionaram estas reflexões, em 

virtude da oportunidade de os jovens poderem debater os temas tratados nestes artigos entre 

si. Vale salientar neste contexto, a importância da utilização de temas do cotidiano para 
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suscitar ganhos cognitivos aos jovens, como apontam Muenchen e Delizoicov (2012, 2014) a 

respeito dos momentos pedagógicos e as elaborações de propostas didáticas que fomentem 

estas interações, como as metodologias ativas apontadas por Berbel (2011). Estes aspectos são 

relatados, por exemplo, no artigo A8 

 

Um dos grupos (G3) recomendou o uso de irrigação para afogar as lagartas, o que 
foi fortemente refutado pelos demais grupos. De maneira geral, identificou-se 
grande interesse dos estudantes sobre o assunto abordado na WebQuest. (SILVA et. 

al., 2016, p. 51) 
 

 No que lhe concerne ficou caracterizada a necessidade de os professores possuírem 

habilidades para desenvolverem tais atividades em suas aulas. Pois estas atividades 

demandaram destes profissionais uma preparação metodológica para a sua posterior 

realização. Este é um indicativo da necessidade de os cursos de formação inicial e continuada 

contemplarem essa gama de possibilidades aos docentes. Ainda sob este contexto da 

preparação das atividades, o artigo A5 relatou um aspecto negativo nos resultados 

encontrados a respeito da formulação do problema da experimentação, como descrito a seguir 

 

Devem ser abertos a vários questionamentos. [...] Alguns alunos se limitaram a 
responder esta questão unicamente, não aprofundando em outros conceitos químicos 
relacionados. Isto ficou mais evidente após percebemos que os alunos dificilmente 
inferiram mais de uma resposta para o problema naquele momento pedagógico. 
(SOUZA, PIRES e LINHARES, 2015, p. 1005) 

 
 
 Por sua vez, os artigos A4 e 18, relataram que ao longo da realização das atividades, 

os educandos apresentaram dúvidas e dificuldades de interação com o conteúdo, como 

descreve o artigo A4 

 

Dos vinte alunos, quinze conseguiram representar boas características dos modelos 
de Dalton, Rutherford e Bohr. Dentre esses participantes, 18 representaram 
corretamente o átomo de hélio por meio do modelo de Rutherford. Tivemos 
dificuldade de interpretação das representações feitas para o modelo de Thomson. 
(SILVA, FERREIRA e SILVEIRA, 2014, p. 146) 

 

  Este fator demandou dos professores maior atenção e cautela para cooperar no 

entendimento dos conteúdos pelos estudantes, havendo a necessidade de os professores 

utilizarem recursos alternativos como perguntas que estimulassem a reflexão sobre o tema 
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social e o conteúdo de Química. Ao final das atividades estes contratempos foram resolvidos e 

os autores relataram que seus objetivos foram inferidos. 

Estes contratempos relatados sugerem a importância de o profissional da educação 

adquirir uma formação que lhe possibilite estar preparado para sanar estes e outros percalços, 

como (CARVALHO e PEREZ, 2009; LIBÂNEO, 2011) apontam sobre a questão da 

formação de professores que os permita um preparo para trabalhar com situações diversas, 

sem perder sua importância profissional. A prática diária pode favorecer a aquisição de 

experiência para encontrar caminhos viáveis para os contratempos que possam irromper no 

contexto escolar. Entretanto, a oferta de uma formação inicial e continuada bem estruturada 

propiciam ensejos para os educadores serem bem sucedidos em sala de aula. As informações a 

respeito da formação dos autores dos artigos foram descritas no Quadro 12. 

 

Quadro 12: Formação dos autores dos artigos 

Artigos Formação 

A1 Doutores 

A2 Bolsista de iniciação científica, Graduando, Especialista, 
Doutorando, Doutora 

A3 Mestrando, Doutores 

A4 Licenciando, Doutoras, Doutoranda 

A5 Doutores 

A6 Licenciando (bolsista Pibid), Doutores 

A7 Mestrando, Licenciando (bolsista Pibid), Mestre, 
Especialista, Doutores 

A8 Mestre, Mestranda, Doutorando, Doutores 

A9 Mestre, Especialista, Doutora 

A10 Doutora, Licenciando, Mestre, Mestranda, Doutorando, 
Especialista 

A11 Mestranda, Especialista, Doutor 

A12 Mestranda, Doutora, Mestre 

A13 Licenciandos, Doutor 

A14 Doutoranda, Doutora 

A15 Mestre, Doutora 

A16 Licenciandos, Doutora, Mestre 



91 

 

A17 Doutores 

A18 Licenciada, Doutores 

                   Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Observando as informações do Quadro 12, percebe-se que em cada artigo há mestres 

e/ou doutores, além dos licenciados ou licenciandos em Química. Isto sugere que quando o 

educador possui formação continuada de mestrado e/ou doutorado, estas formações podem 

auxiliar no seu exercício profissional. Posto que neste sentido estas formações lhes permitem 

práticas educacionais mais elaboradas. Estes indicativos sugerem também, que os relatos de 

experiências sob este viés, dos professores de Química são publicados e divulgados em 

situações em que possuam título de mestres e/ou doutores, exigências apresentadas por alguns 

periódicos científicos digitais. 

 Percebe-se, ao desenvolver a investigação destes artigos, que os professores estão 

buscando seu aperfeiçoamento profissional, acadêmico e social por intermédio dos cursos de 

formação continuada lato sensu e stricto sensu, no intuito de atender as metas do PNE 2011-

2020 (BRASIL, 2010) 13, 14 e 16, no que tange a relevância de se elevar o número de 

docentes com titulação de mestres e doutores em exercício na educação básica. Pois desta 

forma, é oportunizado aos professores adquirirem maiores aptidões didáticas com práticas 

mais elaboradas em sala de aula, suscitando o desempenho dos estudantes, em convergência 

ao ensino e pesquisa.  

Entretanto, ao analisar os dados da Figura 7, percebe-se que ainda existe um 

quantitativo baixo de professores de Química com título de mestre e/ou doutores, posto que 

em algumas situações o aumento entre em ano e outro é pouco expressivo, ou ainda há queda. 

Como por exemplo, entre os anos de 2011 e 2012 na região sul, há uma queda no quantitativo 

de mestres em exercício na educação básica de 19.734 para 18.883.  

 Observa-se neste contexto, que ainda que os últimos indicadores do censo de 2015 

apresentados pelo INEP apontem um valor reduzido de professores no Brasil com título de 

mestre e/ou doutores, os profissionais estão, mesmo que de forma tímida, buscando seu 

aprimoramento profissional.  
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5.3 RELAÇÃO DOS ARTIGOS COM O PNE E AS DCN 

 

 Ao analisar estes trabalhos, percebe-se que os documentos de políticas públicas 

tratados nesta pesquisa têm contribuído para mudanças do cenário educacional, porém ainda 

de forma embrionária, posto pelo quantitativo de artigos encontrados. Percebe-se por sua vez, 

pelas atividades desempenhadas e relatadas pelos autores, o seu afinco em atender algumas 

diretrizes apontadas no PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010) como: 

III – superação das desigualdades educacionais; 

IV – melhoria da qualidade do ensino; 

V – formação para o trabalho; 

VI – promoção da sustentabilidade sócio-ambiental; 

VII – promoção humanística, científica e tecnológica do país; 

IX – valorização dos profissionais da educação; 

X – difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da 

educação. 

 Pelas atividades desenvolvidas, os autores suscitaram a melhoria na qualidade do 

ensino de Química para os educandos, além de prepará-los para o mercado de trabalho. Por 

seu turno, a oferta do ensino de Química sob o viés da Alfabetização Científica contribuiu 

para a reflexão dos estudantes sobre questões como sustentabilidade sócio-ambiental, 

igualdades educacionais, além de uma formação mais humanizada. 

 A estratégia 3.11 do PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010) menciona a importância de: 

Universalizar o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e 

aumentar a relação computadores/estudante nas escolas da rede pública de educação básica, 

promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação nas 

escolas da rede pública de ensino médio. 

 Por sua vez as estratégias 7.7 e 7.11 indicam: 

7.7) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das práticas 

pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos estudantes. 

7.11) Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas de ensino fundamental e médio. 
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 Entretanto os dados do INEP do censo de 2017 demonstram que a oferta de banda 

larga e acesso a internet entre as redes Federal, Estadual e Municipal de ensino ainda não 

acontece de forma igualitária. Este é um fator que pode ter contribuído para o pouco 

quantitativo de artigos que utilizaram tecnologias digitais diversos nas atividades como, por 

exemplo, jogo virtual e simulações do Phet. Os artigos demonstram o intuito de utilizar as 

tecnologias digitais para contribuir na formação cognitiva e social dos educandos, o que 

sugere um empenho em atender, dentro das possibilidades e limitações existentes, as 

estratégias anteriormente mencionadas. Porém exprimem também que este é um processo que 

ainda está se estruturando no cenário escolar. 

 No que lhe concerne, os autores ao descreverem seus relatos de experiências, indicam 

que seus objetivos de fomentar uma formação cidadã aos educandos por meio das atividades 

desenvolvidas foram atingidos. Este é um indicativo de que é possível trabalhar a interface 

ensino de Química e formação crítico-social no espaço escolar promovendo reflexões a partir 

de temas diversos do cotidiano do estudante, e que estes autores pleitearam atender as DCN 

(BRASIL, 2013) no que tange a importância de a educação escolar 

 

Fundamentar-se na ética e nos valores da liberdade, justiça social, pluralidade, 
solidariedade e sustentabilidade, cuja finalidade é o pleno desenvolvimento de seus 
sujeitos, nas dimensões individual e social de cidadãos conscientes de seus direitos e 
deveres, compromissados com a transformação social. (BRASIL, 2013) 

 

 Estes resultados adquiridos e relatados podem ter relação com a formação dos autores, 

que de uma maneira geral, possuíam pós-graduação stricto sensu. O que sugere maiores 

possibilidades de o educador promover atividades melhor empreendidas e estruturadas 

quando possui uma formação continuada, que lhe permita obter conhecimentos acadêmicos e 

estratégias didáticas diversas. Posto que a experiência profissional é importante, entretanto 

não é suficiente para promover a formação crítico-social em sala de aula. 

 Os dados do INEP sobre os indicadores da titulação dos professores no último censo 

de 2015 (Figura 7) apontam que houve um crescimento do número de professores com 

mestrado desde o início de vigência do PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010), em comparação aos 

títulos de especialização e doutorado. Entretanto estes dados caracterizam a necessidade de 

atender as metas 13, 14 e 16 que indicam 
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Meta 13: elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de mestres e 

doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do corpo docente em 

efetivo exercício, sendo, do total, 35% doutores; 

Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu de 

modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores; 

Meta 16: formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação lato e 

stricto sensu, garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. 

 Pelas informações obtidas nos artigos sobre a formação dos autores, percebe-se que há 

professores de Química atuando na educação básica com título de mestres e/ou doutores, o 

que sugere que estas metas estão contribuindo para fomentar um ensino de qualidade aos 

estudantes. Contudo, ainda que sejam dados relevantes no aspecto das transformações 

necessárias para a educação brasileira, estes não convergem com os dados apresentados pelo 

INEP (Figura 7), o que sugere um valor modesto em relação ao que estabelecem as metas 13, 

14 e 16, e a carência em atender a estas metas até o fim de sua vigência. Pelos relatos 

apresentados nos artigos analisados, há um indicativo de que os autores procuraram atender 

ao que estabelecem o PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010) e as DCN (BRASIL, 2013), bem 

como avanços em promover uma educação de qualidade no ensino médio. Porém, são passos 

dados ainda de forma tímida no que tange a educação brasileira que se espera ofertar e atender 

a toda sociedade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

É possível observar que as tecnologias atualmente sofrem mudanças e se atualizam 

com muita rapidez acompanhando as transformações ocorridas na sociedade no que tange ao 

contexto histórico social vivenciado naquele momento. É inegável que as tecnologias têm 

facilitado e favorecido o maior conforto e praticidade da sociedade em contextos pessoais, 

sociais, profissionais e acadêmicos. 

  Vinculado à utilização de tecnologias e neste contexto se insere a internet, são 

desenvolvidas gradativamente tecnologias digitais que podem fomentar o aprendizado dos 

educandos no contexto escolar. Entretanto, mesmo que as TDIC estejam ativamente presentes 

no cotidiano da sociedade, não possuem ainda muita relevância para debate no que se refere à 

formação dos educadores e sua utilização eficaz na prática profissional. 

A introdução de TDIC no espaço escolar para atender os documentos de políticas 

públicas, sem antes haver uma qualificação relevante dos professores para utilizarem tais 

recursos, não contribui para as transformações necessárias que precisam ocorrer na educação 

brasileira. Vale ressaltar que a estruturação de saberes convergindo com a utilização de 

maneira eficaz de TDIC, deve contribuir para que seja possível a concretização de uma aula 

produtiva no aspecto de promover a formação crítica e reflexiva do estudante, além da 

cognitiva. 

A prática de uma formação cidadã, defendida por alguns autores, deve ocorrer 

inicialmente em sala de aula, posto que seja o momento que os educandos poderão com o 

auxílio do docente amadurecer a formação crítica-social, para posteriormente atuarem na 

sociedade com consciência e cidadania. Vale salientar também uma formação de professores 

que os possibilite exercerem esta prática em sala de aula. 

Existem Leis, resoluções e propostas no Brasil estabelecidas que instalam 

planejamentos e diretrizes no propósito de colaborar para a problemática da educação de 

qualidade no país, sobre a utilização de tecnologias e a formação cidadã dos jovens na 

educação básica.  

Diante dos muitos problemas que estão inseridos na sociedade, existe a urgência da 

educação brasileira promover a formação crítica e participativa dos jovens. E neste aspecto, as 

tecnologias digitais podem favorecer este processo, posto que os jovens sejam receptivos com 

estes recursos. Neste contexto esta pesquisa apresentou como pergunta problema: como os 
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professores têm buscado utilizar as tecnologias de informação e comunicação, mais 

especificamente as tecnologias digitais, no ensino de Química promovendo a Alfabetização 

Científica do estudante no Ensino Médio?  

Os objetivos desta pesquisa sob o contexto aqui dissertado consistiram em realizar um 

estudo bibliográfico de artigos publicados entre os anos de 2011 e 2018, sobre a utilização de 

tecnologias digitais para promover a Alfabetização Científica nas aulas de Química, 

investigando características dos artigos como relevância da pesquisa, impressões e percepções 

inovadoras, metodologia utilizada, resultados obtidos e limitações. 

Para atender aos objetivos, foi desempenhada uma pesquisa bibliográfica no portal de 

periódicos Capes de artigos científicos nacionais sobre relatos de experiências de uso de 

tecnologias digitais que contribuíram para formação cidadã dos estudantes no ensino de 

Química. Foram obtidos dezoito artigos, aos quais se realizou uma análise qualitativa a partir 

apresentações de categorias, para facilitar o entendimento das informações adquiridas nestes 

artigos. 

No que tange aos recursos digitais utilizados, os autores dos artigos mesmo 

demonstrando que estes dispositivos foram inseridos nas atividades didáticas, ainda 

apresentam limitações de utilização sobre a diversidade de opções, que são muitas atualmente. 

Corroborando a necessidade de os cursos de formação de professores fomentarem aos 

mesmos, conhecimento e utilização de recursos digitais diversos. Foi caracterizada também a 

necessidade de disponibilidade de acesso a internet nos espaços escolares para contribuir na 

prática do docente. Este aspecto demonstra a necessidade de uma das metas do PNE 2011-

2020 (BRASIL, 2010) sobre a universalização da rede de internet nas escolas brasileiras, ser 

atendida até o fim de sua vigência. 

Sobre os temas sócio-científicos utilizados para fomentar a Alfabetização Científica 

dos educandos, percebeu-se a abordagem de questões ambientais com contextualizações 

diversas, como a utilização excessiva de agrotóxicos nas áreas agrícolas para combater pragas 

que atingem as plantações; consumo excessivo de produtos diversos, que se transformam em 

lixo, e a sociedade ainda não adotou como prática comum a reciclagem, fomentando 

problemas socioambientais; as formas de geração de energia, e os impactos ambientais que 

estes processos ocasionam. Os autores sobre este tema, procuraram despertar a reflexão nos 

estudantes sobre fontes alternativas de energia, fomentando nos mesmos a percepção de que 

são sujeitos transformadores de realidades da sociedade. Os artigos demonstraram a iniciativa 
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de os professores suscitarem a percepção crítico social dos educandos, e entendimento de que 

mudanças positivas na sociedade são ocasionadas por sujeitos atuantes e participativos, o que 

atende as DCN (BRASIL, 2013) neste aspecto. 

Foi observado coerência na interface entre os conteúdos de Química e os temas sócio-

científicos utilizados, e propostas didáticas que promoveram dentre outros aspectos, o 

trabalho em grupo, contribuindo para a socialização dos estudantes e busca em conjunto de 

soluções para os problemas sociais. Sobre a formação dos autores dos artigos, percebeu-se, 

ainda que de forma tímida, uma convergência as metas do PNE 2011-2020 (BRASIL, 2010) 

13, 14 e 16, sobre a importância de elevar o número de educadores com titulação de mestres e 

doutores em exercício na educação básica. 

Neste sentido, esta pesquisa contribuiu com as informações adquiridas nos artigos 

científicos nacionais, para a discussão e reflexão sobre a necessidade de os professores 

possuírem maior autonomia na utilização de TDIC nos espaços escolares para saber como e 

quando utilizar estes dispositivos de forma eficaz. Bem como a necessidade de a formação 

cidadã contextualizada no ensino de Química, transcorrer de forma mais efetiva. Observou-se 

aspectos positivos nos trabalhos desempenhados. 

Diante de obstáculos diversos que o professor de Química precisa enfrentar em sua 

prática profissional, fica a reflexão nesta pesquisa sobre seu papel e seu espaço na educação 

brasileira, e a importância de sua constante (tans)formação, acompanhando mudanças de 

contexto político, por exemplo. A Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio 

(BNCC) foi aprovada em dezembro de 2018, apresentando medidas como a escolha do aluno 

em uma parte do currículo comum, e a outra parte direcionada a um percurso formativo em 

linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Fica evidenciada por seu 

turno, a necessidade de adequação da formação de professores. Os professores de Química 

estarão preparados para mais esta mudança? 

Entende-se também que pelo fato desta análise ter se configurado com um estudo de 

artigos científicos dentro de um período de sete anos, outros trabalhos podem ser 

desenvolvidos de forma a ampliar os resultados obtidos nesta pesquisa, tal como na 

comparação com outros trabalhos científicos como teses e dissertações para os mesmos anos.  
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APÊNDICE A- Produções desenvolvidas no decorrer do curso 

 
Artigo publicado no periódico RESEARCH, SOCIETY AND DEVELOPMENT. Ensino de 
Química em repositórios digitais: Uma análise de simuladores sob o viés da experimentação 
por investigação. Autores: Camila de Fatima Sant’Ana; Denise Leal de Castro. 
 
Artigo no prelo no periódico MULTI-SCIENCE JOURNAL. A formação do professor e o uso 
de tics em sala de aula: Uma reflexão sobre os currículos dos cursos de Licenciatura em 
Química. Autores: Camila de Fatima Sant’Ana; Denise Leal de Castro; Flávia Monteiro de 
Barros Araújo. 
 
Artigo submetido no periódico ZERO-A-SEIS. Conhecimentos sociais e científicos na 
primeira infância: um relato de prática docente no contexto da sala de aula. Autores: Micheli 
Vaz Cruz Moura; Camila de Fatima Sant’Ana; Jorge Cardoso Messeder. 
 
Resumo expandido apresentado no 15° Simpósio Brasileiro de Educação Química. Utilização 
do jogo didático “compostos orgânicos em ação” no processo de ensino aprendizagem de 
Química Orgânica no Colégio Estadual Hilton Gama. Autores: Ana Paula Bandeira; Camila 
de Fátima Sant’Ana; Denise Leal de Castro; Rosângela Aquino da Rosa Damasceno. 
 
Trabalho completo apresentado no V Encontro Nacional de Ensino de Ciências da Saúde e do 
Ambiente.Censura na internet: a percepção dos estudantes do ensino médio através da 
controvérsia controlada. Autores: Camila de Fatima Sant’Ana; Alba Valéria de Sant’Anna de 
Freitas Loiola; Jorge Cardoso Messeder. 
 
Trabalho completo apresentado no XIX Encontro Nacional de Ensino de Química. Cenário 
das produções acadêmicas acerca do uso de metodologias ativas no ensino de Química: uma 
revisão dos últimos 8 anos. Autores: Camila de Fatima Sant’Ana; Denise Leal de Castro. 
 
Trabalho completo apresentado no 16º Simpósio Brasileiro de Educação Química. Letramento 
científico na educação infantil como ação pedagógica para desmistificar a química: relatos e 
propostas de um curso para professores. Autores: Camila de Fatima Sant’Ana; Alba Valéria 
de Sant’Anna de Freitas Loiola; Jorge Cardoso Messeder. 
 
Trabalho completo apresentado no VI Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. 
Experimentação por investigação no ensino de química: uma análise das simulações no 
repositório digital labvirt. Autores: Camila de Fatima Sant’Ana; Denise Leal de Castro. 
 
Trabalho completo apresentado no VI Simpósio Nacional de Ensino de Ciência e Tecnologia. 
Letramento científico e midiático na formação do professor das séries iniciais. Autores: Alba 
Valéria de Sant´anna de Freitas Loiola; Camila de Fatima Sant’Ana; Marcus Vinicius Pereira. 
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APÊNDICE B- Artigo publicado no periódico RESEARCH, SOCIETY AND 
DEVELOPMENT. Ensino de Química em repositórios digitais: Uma análise de simuladores 
sob o viés da experimentação por investigação. Autores: Camila de Fatima Sant’Ana; Denise 
Leal de Castro. 
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