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RESUMO 

 

Na sociedade contemporânea, as tecnologias de informação e comunicação estabelecem um papel 

indispensável, no que se refere ao compartilhamento de conhecimentos ou informações no meio 

social, estando presente de forma significativa no cotidiano. Esse cenário tecnológico reflete 

diretamente no âmbito educacional, assumindo uma postura de apoio pedagógico ao professor no 

processo de ensino/aprendizagem do aluno. Contribuindo com inúmeras possibilidades na construção 

de conceitos, definições, simulações experimentais, vídeos educativos, softwares ou jogos online que 

propiciam o aprendizado de forma descontraída e inovadora. Em um levantamento bibliográfico, os 

conteúdos de química são vistos como um conteúdo complexo e de difícil compreensão tanto para 

alunos do ensino médio, bem como para graduandos do curso de Química. Neste sentido, o presente 

trabalho de conclusão de curso foi desenvolvido com o objetivo de investigar as contribuições das 

TICs no ensino de química na perspectiva docente das escolas estaduais públicas do município de 

Humaitá-AM. Na perspectiva docente, como opção metodológica utilizou-se uma pesquisa qualitativa, 

com enfoque na qualidade das informações obtidas por meio de um questionário aberto, o público alvo 

desta pesquisa foram 6 professores de química das escolas públicas da educação básica do município 

de Humaitá-AM. Este trabalho permitiu-nos constatar que o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no Ensino de Química, contribui de forma positiva e significativa no processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que de acordo com as narrativas dos entrevistados poderá propiciar aos 

alunos o acesso a diferentes mídias, além de permitir que atuem de forma autônoma e ativa no 

processo de ensino/aprendizagem. Os resultados da pesquisa demonstram, ainda, que a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação podem contribuir de forma efetiva para o ensino de 

Química, uma vez que essa ferramenta didática permite ao professor fazer uso de diferentes recursos 

(vídeos, textos, som, imagem, animação, simulação, experimentos) para abordar um mesmo conteúdo, 

podendo oportunizar uma aprendizagem mais significativa.  

 

 

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), Ensino-Aprendizagem, Professor 

de Ensino Médio, Ensino de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In contemporary society, information and communication technologies establish an indispensable role 

in terms of sharing knowledge or information in the social environment, being present in a significant 

way in daily life. This technological scenario directly reflects in the educational scope, assuming a 

posture of pedagogical support to the teacher in the student's teaching / learning process. Contributing 

countless possibilities in the construction of concepts, definitions, experimental simulations, 

educational videos, software or online games that provide learning in a relaxed and innovative way. In 

a bibliographic survey, the contents of chemistry are seen as complex and difficult to understand both 

for high school students, as well as for graduates of the Chemistry course. In this sense, the present 

course conclusion work was developed with the objective of investigating the contributions of ICTs in 

the teaching of chemistry from the perspective of public state schools in the municipality of Humaitá-

AM. From the teaching perspective, as a methodological option, a qualitative research was used, 

focusing on the quality of the information obtained through an open questionnaire. The target audience 

for this research was 6 chemistry teachers from public schools of basic education in the municipality 

of Humaitá-AM . This work allowed us to verify that the use of Information and Communication 

Technologies in the Teaching of Chemistry, contributes in a positive and significant way in the 

teaching-learning process, since according to the narratives of the interviewees, it can provide students 

with access to different media, besides allowing them to act autonomously and actively in the teaching 

learning process. The results of the research also demonstrate that the use of Information and 

Communication Technologies can contribute effectively to the teaching of Chemistry, since this 

didactic tool allows the teacher to make use of different resources (videos, texts, sound, image) 

animation, simulation, experiments) to address the same content, enabling more meaningful learning. 

 

Keywords: Information and Communication Technology (ICTs), Teaching-Learning, High School 

Teacher, Teaching Chemistry. 
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CAPÍTULO 1  

 

1. INTRODUÇÃO 

A sociedade contemporânea compete diretamente com o avanço tecnológico, uma vez 

que as tecnologias estão cada vez mais presentes no cotidiano, seja em casa, no trabalho ou na 

escola. As Tecnologias de Comunicação e Informação (TICs) estão possibilitando algumas 

modificações com relação à educação e o processo de aprendizagem. A relação entre as TICs 

e o processo de construção do conhecimento é um aspecto de grande relevância na 

compreensão do novo modelo de aprendizagem, visto que atualmente ambas se encontram 

dispostas lado a lado.  

Entretanto, essa cumplicidade entre tecnologia e conhecimento deve ser analisada com 

cautela e de forma minuciosa, pois quando se trata de ensino e aprendizagem não é suficiente, 

apenas utilizar meios de tecnologias para repassar o conteúdo em sala de aula é necessário que 

estas tecnologias sejam utilizadas com planejamento e compromisso no processo de ensino e 

aprendizagem (Moran, 2012, p.13). Assim, a utilização das TICs no contexto educacional tem 

como objetivo promover o ensino de forma mais diversificada, construindo pontes e 

promovendo a inclusão digital (MELLO, 2009). 

Traçando como hipótese para o desenvolvimento dessa pesquisa, afirma-se que uso de 

tecnologia no ensino de química é imprescindível, uma vez que possibilita recursos capazes 

de facilitar e agilizar a vida da sociedade contemporânea e de fornecer formação educacional, 

no campo da química, permitindo, assim, a atualização de conhecimentos, a socialização de 

experiências e a aprendizagem através dos recursos tecnológicos. As novas tecnologias de 

informação e comunicação, caracterizadas como hipermídias, são, portanto, mais do que 

simples suportes. Elas interferem em nosso modo de pensar, sentir, agir, de nos relacionarmos 

socialmente e adquirirmos conhecimentos. Criam uma nova cultura e um novo modelo de 

sociedade (KENSKI, 2004). 

A utilização de hipermídias no ensino de química pode promover e potencializar a 

aprendizagem dos alunos. Além disso, traz uma metodologia mais diversificada no processo 

de ensino. Em contrapartida, grande parte das escolas públicas é desprovida de infraestrutura 

tecnológica, o que acarreta em muitas aulas convencionais e ultrapassadas, aulas baseadas no 
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método expositivo. Assim, a utilização de TICs no processo de aprendizagem de química 

possibilita aulas mais dinâmicas em relação a conceitos, experimentos, resoluções de 

problemas e etc.   

Partindo da premissa que as escolas são desprovidas de reagentes, materiais e ou 

vidrarias laboratoriais o estudo empreendido é justificado, uma vez que os professores podem 

utilizar como estratégia pedagógica os laboratórios virtuais em consequência da carência de 

recursos que as escolas apresentam, é importante salientar que os laboratórios virtuais não 

substituem de forma alguma os laboratórios físicos, bem como o acompanhamento dos 

professores que são de suma importância nesse processo, pelo contrário são estratégias que o 

docente pode incrementar a fim de completar o ensino de química de seus alunos. 

No entanto, para que haja a utilização das TICs nas escolas, deve haver um professor 

que esteja preparado; para isso, as instituições formadoras devem possibilitar-lhe o alcance da 

capacidade de integrar as novas tecnologias a favor do processo de ensino-aprendizagem. 

Com isso, estaremos encarando o ensino de forma diferente da tradicional, ou seja, tentando 

construir uma escola inovadora que dê condições ao aluno de ter um maior e melhor 

desenvolvimento intelectual e social. Como sustenta Lima (2001, p.11), a introdução do 

computador na escola trará mudanças sociais, na qual o conhecimento passa a ser construído 

de forma mediada e o professor passa a ensinar e aprender junto aos alunos de forma 

inovadora e interativa. 

Existe um desafio para as universidades, e mais especificamente para os cursos de 

licenciatura, pois “espera-se que tais cursos favoreçam a formação de profissionais que, além 

de possuir certo domínio dessa tecnologia, sejam capazes de incorporá-la aos processos de 

ensino/aprendizagem” (SETTE, SETTE, AGUIAR, s.d. p. 36). Desta maneira, Sette, Sette e 

Aguiar (s.d., p. 36) salientam ainda que, levando em consideração as mudanças tecnológicas 

que atingem nossa sociedade, os cursos de licenciatura devem fornecer uma formação que 

faça com que o educador: a) domine ferramentas computacionais de apoio ao 

desenvolvimento das atividades docentes. b) seja capaz de criar ambientes de aprendizagem 

que favoreçam a assimilação e a produção do conhecimento. Todavia, para Mercado (1998, p. 

2) “a formação de professores para essa nova realidade tem sido crítica e não tem sido 

privilegiada de maneira efetiva pelas políticas públicas em educação nem pelas 

Universidades”.  

Lima concorda que deve haver nos cursos de licenciatura uma disciplina de 

informática educativa, pois como escreve essa autora: Quanto mais conhecermos e 



12 

 

discutirmos sobre os possíveis usos do computador em sala de aula, mais descobriremos sobre 

os reais ganhos e eventuais prejuízos deste instrumento para o ensino. Esta é também uma 

forma de acabar com algumas resistências e desconfianças dos profissionais da área 

educacional (LIMA, 2001, p. 12). Com disciplinas e programas que discutam as múltiplas 

possiblidades de utilização da informática nos cursos de licenciatura ocorrerá uma formação 

que se inicia durante a graduação, e que poderá ser estendida na formação continuada, quando 

o profissional estiver de fato atuando no sistema educacional. 

Nesta perspectiva o objetivo deste trabalho consistiu em investigar quais as 

contribuições das TICs no ensino de química na perspectiva docente. Esta monografia está 

organizada e distribuída na forma de capítulos, sendo dividida em 5 capítulos. O capítulo 1 

consiste na introdução, trata-se de uma apresentação de forma sucinta e objetiva do que fora 

realizado neste trabalho, é exposto também qual “problema” investigado pela pesquisadora 

e quais aspectos levaram a escolha da temática. O capítulo 2 refere-se a aspectos teóricos 

tratando sobre uso das TICs na docência. No capítulo 3, trata-se da metodologia geral do 

trabalho. No capítulo 4, está relacionado com os resultados e discussões provenientes da 

pesquisa e no capitulo 5 é sobre algumas considerações finais. 

 

1.1 A Justificativa  

 

No contexto contemporâneo, é notória a demasiada utilização de recursos tecnológicos 

que permitem o acesso às informações e, sobretudo, à possibilidade de ampla comunicação 

com diferentes pessoas, nos mais diversos lugares. As tarefas cotidianas são desempenhadas, 

na maioria das vezes, com a intermediação das tecnologias digitais que, de acordo com Lévy 

(1999, p. 32), “surgiram como infraestrutura do ciberespaço, novo espaço de comunicação, de 

sociabilidade, de organização e de transmissão, mas também novo mercado da informação e 

do conhecimento”, possibilitando ampliação da capacidade humana, mediante as tecnologias 

digitais em rede, de produção de conhecimentos.  

Salientam-se, as variações entre a perspectiva de tempo e espaço, que ganharam outras 

dimensões e trouxeram consigo possibilidades de gerar oportunidades de trabalho, comércio, 

relações interpessoais e, consequentemente, outros ambientes (virtuais) para o ensino-

aprendizagem (MELLO, 2009).  
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Ao refletir sobre esses aspectos, oriundos das TICs e suas vertentes educacionais, 

surge então a ideia de investigar essa temática no que concerne ao ensino de Química, 

mediante a aplicação de um questionário aos professores, a fim de verificar como se dá a 

utilização das TICs como ferramenta no ensino de química.  

A escolha da temática TICs no ensino de química surgiu após a realização de um 

projeto educacional intitulado “O uso de recursos multimídias no ensino de Química, para 

alunos do ensino médio” apresentado em 2018 no Congresso Brasileiro de Química que teve 

como objetivo, apresentar recursos multimídias como método pedagógico e auxílio didático 

ao professor, com o enfoque no Google Sala de Aula e um jogo virtual elaborado pelos 

pesquisadores. O projeto foi realizado com 02 turmas do 1º ano do ensino médio da cidade de 

Humaitá-AM, utilizando como instrumento de coleta de dados um questionário 

semiestruturado para ambas as turmas, é importante ressaltar que foi selecionada 01 (uma) 

turma em que foi empregado os recursos multimídias e 01 (uma) turma em que não foi 

empregado estes recursos, utilizando a temática “separação de misturas”, pois de acordo com 

o plano de aula do professor responsável pela disciplina, este tema seria abordado durante as 

próximas aulas.  Os resultados apontaram que o desempenho dos alunos com a utilização de 

recursos multimídias foi favorecido quando comparados àqueles que não o utilizaram.  Assim, 

o uso dos recursos multimídias atendeu a expectativa de melhorar a qualidade na 

aprendizagem dos alunos.  

Entretanto, durante aplicação deste projeto foi observado que não basta apenas aplicar 

os recursos, é necessário que o professor seja um mediador da construção do conhecimento, 

visto que as ferramentas tecnológicas são ferramentas que fornece o aprendizado de forma 

mais inovadora e descontraída, e não substitui o acompanhamento do docente neste processo, 

é válido ressaltar que desta forma os profissionais precisam estar capacitados para envolver os 

alunos nas aulas e sanar possíveis dúvidas que ocorrerão tanto referentes ao recurso utilizado 

(forma de manuseio) como no conteúdo aplicado no mesmo. Assim, este trabalhar irá avaliar 

os seguintes questionamentos: As ferramentas tecnológicas (TICs) contribuem para o 

processo de ensino/aprendizagem? Os professores da rede pública encontram-se capacitados 

adotar essas ferramentas de ensino, a fim de melhorar assimilação dos conteúdos de química? 

Essas ferramentas são disponibilizadas pela escola, possibilitando que os professores 

usufruam as mesmas? Nessa perpesctiva, essas indagações serviram como questões 

norteadoras para subsidiar a pesquisa proposta, investigando a utilização e contribuições 

desses recursos tecnológicos no processo de ensino aprendizagem dos alunos em química. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Geral: 

 

Investigar as contribuições das TICs no ensino de química na perspectiva docente das 

escolas estaduais públicas do município de Humaitá-AM.  

 

2.2. Específicos: 

 

•  Analisar o conhecimento dos professores acerca da utilização das TICs no 

ensino de química; 

•  Identificar as principais hipermídias utilizadas no ensino de química;  

• Verificar quais os assuntos de química trabalhados utilizando as TICs;  

• Identificar as principais dificuldades encontradas pelos professores ao 

trabalharem com TICs nas suas aulas de química.  
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CAPÍTULO 2 

 

ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1. O Uso das Tecnologias de Comunicação e Informação na docência: Aspectos 

históricos da educação brasileira 

 

A tecnologia está diretamente associada a evolução da sociedade, progressão e 

comodismo. Historicamente, a humanidade é marcada pela utilização de uma tecnologia 

rudimentar e precária, com funções básicas e essenciais a sobrevivência humana. O avanço 

tecnológico no contexto inovador, influencia de forma significativa a vida das pessoas, 

transformando o homem e sua cultura . No entanto, a compreensão do conceito vai além dos 

encantamentos e facilidade que ela oferece. 

Segundo Silva (2000), a complexidade da sociedade contemporânea, incluindo a 

educação, traz consigo algumas reflexões, acerca da atividade docente perante essas 

mudanças. Na última metade do século passado, diversas áreas do conhecimento passaram 

por incrementos e avanços nunca antes vistos, que contribuíram de forma significativa para 

melhoria do ensino, com destaque especial para o campo da informática e das mídias digitais. 

No contexto nacional, tem-se inicialmente a presença do uso de computadores em 

algumas redes de ensino superior desde os anos 60.  Essas primeiras experiência foram 

marcadas e consideradas como primeiras instituições a usarem os computadores como 

mecanismos potencializador para o processo de ensino e aprendizagem.  

Os registros apontam como instituição pioneira na utilização do computador 

em atividades acadêmicas a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através 

do Departamento de Cálculo Científico, criado em 1966, e que deu origem 

ao Núcleo de Computação Eletrônica - NCE. Nessa época, o computador era 

utilizado como objeto de estudo e pesquisa, dando ensejo a uma disciplina 

voltada para o ensino de informática (MORAIS, 1997, p.3).  

 

Os registros  indicam que  Universidade Federal do Rio de Janeiro foi considerada 

como  instituição pioneira na utilização do computador em atividades acadêmicas, na qual por 

meio do Departamento de Cálculo Científico, criado em 1966, que deu origem ao Núcleo de 

Computação Eletrônica (NCE).   Neste sentido, somente a  partir de 1973, o então conhecido 

como Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde (Nutes) e o Centro Latino-Americano 
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de Tecnologia Educacional (Clates), dessa mesma universidade, iniciaram, no contexto 

acadêmico, o uso da informática como tecnologia educacional voltada para a avaliação 

formativa e somativa de alunos da disciplina de química, utilizando-a para o desenvolvimento 

de simulações ( NASCIMENTO, 2007).  

É importante destacar, que a ultlização das tecnologias  em meados na década de 70 

foram bem mais enfatizada, pois nesse cenário foi palco de novas reflexões sobre a temática, 

ou seja pesquisadores de diferentes áreas, como por exemplo do campo da matemática e 

informática, se reuniram  junto a órgãos da esfera Federal e Internacional para elaborarem 

documentos e propostas que trouxessem para o cenário nacional a inclusão dessas ferremantas 

altenativas  para o setor eduacional, em especial a educação básica.   

Em 1975, um grupo de pesquisadores da Universidade de Campinas 

(Unicamp), coordenado pelo professor Ubiratan d’Ambrósio, do Instituto de 

Matemática, Estatística e Ciências da Computação, escreveu o documento 

“Introdução de Computadores nas Escolas de 2º Grau”, financiado pelo 

acordo do Ministério da Educação (MEC) com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), mediante convênio com o Programa de 

Reformulação do Ensino (Premen)–MEC, existente na época.  no ano 

seguinte [...] um grupo de pesquisadores da Unicamp visitou o MEDIA-Lab 

do Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos Estados Unidos MIT/EUA, 

cujo retorno permitiu a criação de um grupo interdisciplinar envolvendo 

especialistas das áreas de computação, lingüística e psicologia educacional, 

dando origem às primeiras investigações sobre o uso de computadores na 

educação, utilizando uma linguagem de programação chamada Logo 

(NASCIMENTO, 2007, p.13). 

 

Nesse período, o Brasil também tinha como viés ideológico de informatizar a 

sociedade brasileira. Onde uma de suas possiblidades para que isso ocoresse era  introduzir a 

informática inicialmente nas escolas para que assim também alcancassem um público maior. 

Neste sentido, em 1977 o projeto então recente elaborado passou a envolver crianças tendo 

como sua principal coordenação dois alunos que faziam parte de uma rede de  programa de 

Pós- Graduação na área de computação.  

Em decorrência de resultados positvos sobre os usos das tecnologias, no  início de 

1983, foi criado o Núcleo Interdisciplinar de Informática Aplicada à Educação (Nied) da 

Unicamp, tendo como apoio fundamental do Ministério da Educação  (MEC), na qual o 

Núcleo usou-se o  Projeto Logo como sua maior referência de pesquisa, durante vários anos.  

Ainda no final da década de 1970 e início de 1980, novas práticas educativas, apoiadas 

nas teorias de Jean Piaget e nos estudos de Papert, surgiram na UFRGS, destacando-se o 

trabalho realizado pelo Laboratório de Estudos Cognitivos (LEC) do Instituto de Psicologia 

da UFRGS, que explorava a potencialidade do computador usando a linguagem Logo. Onde 
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esses trabalhos foram desenvolvidos, inicialmente, com crianças da educação básica de 

escolas públicas que apresentavam dificuldades de aprendizagem de leitura, escrita e cálculo, 

procurando compreender o raciocínio lógico-matemático dessas crianças e as possibilidades 

de intervenção como forma de promover a aprendizagem autônoma delas.      

(NASCIMENTO, 2007).   

Vale ressaltar que durante essa época, a temática sobre as tecnologias começaram a ser 

mais fomentadas principalmente pela esfera Federal, na qual, diversos seminários voltados as 

questões que envolvessem a informatização da sociedade brasileira passa a ser um dos focos 

centrais do governo. O governo Federal na tentativa de informatizar toda sua nação começa a 

constituir políticas públicas voltadas para a construção de indústrias que atentar-se a 

construção e o aperfeiçoamento de novas tecnologias.  

Na busca de maior garantia de segurança e desenvolvimento da nação, o Brasil, a partir de 

meados da década de 70, estabeleceu políticas públicas voltadas para a construção de uma indústria 

própria. Tais políticas condicionaram a adoção de medidas protecionistas adotadas pela área. Desta 

forma o Governo Brasileiro deu origem à CAPRE - Comissão Coordenadora das Atividades de 

Processamento Eletrônico, a DIGIBRÀS - Empresa Digital Brasileira e a própria SEI - Secretaria 

Especial de Informática, que nasceu como órgão executivo do Conselho de Segurança Nacional da 

Presidência da República, em plena época da ditadura militar. Este órgão tinha por finalidade 

regulamentar, supervisionar e fomentar o desenvolvimento e a transição tecnológica do setor 

MORAIS, 1997, p. 2). 

Com a criação da SEI, como órgão responsável pela coordenação e execução da Política 

Nacional de Informática, buscou-se fortemente  impulsionar e estimular o processo de informatização 

da sociedade brasileira, ou seja a origem da SEI sem dúvida era qualificar e capacitar os indivíduo nas 

areas científica e tecnológica, por isso a mesma teve  como princípios e diretrizes fundamentadas na 

própria realidade do povo brasileiro e decorrentes de outras atividades de pesquisa que englobavam as 

tendências das industrias locais.  

Entretanto, para o alcance de seus objetivos seria necessário estender as aplicações da 

informática aos diversos setores e atividades da sociedade, no sentido de examinar as diversas 

possibilidades de parceria e solução aos problemas nas diversas áreas intersetoriais, dentre elas 

educação, energia, saúde, agricultura, cultura e defesa nacional. Naquela época, já  havia um 

consenso no âmbito da SEI de que a educação seria o âmbito mais importante para construção 

de uma modernidade aceitável e própria, capaz de articular o avanço científico e tecnológico 

com o patrimônio cultural da sociedade e promover as interações necessárias. 

Consequentemente, em meio aos diversos estudos e seminários que enfatizavam sobre 

a implementação da informática no ambito eduacional e por ela seria um dos mecanismos 
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central para a missão e alcance de informatização do cenário nacional. O MEC assumiu, em 

1982, o compromisso de criar instrumentos e mecanismos que possibilitassem o desenvolvimento de 

estudos e o encaminhamento da questão, colocando-se à disposição para a implementação de projetos 

que permitissem o desenvolvimento das primeiras investigações na área. 

No entanto, em meio a esses implusionamentos foi criado um grupo de trabalho 

intersetorial com representantes do Ministério da Educação e Cultura (MEC), da SEI, do 

CNPq e da Finep para elaboração de subsídios para um futuro Programa de Informática na 

Educação que possibilitasse a implantação dos sugeridos centros-piloto e colaborasse no 

delineamento dos principais instrumentos de ação.  

Em dezembro de 1981, foi divulgado o documento “Subsídios para a Implantação do 

Programa Nacional de Informática na Educação”, que apresentou o primeiro modelo de 

funcionamento de um futuro sistema de informática na educação brasileira, elaborado por 

aquela equipe. Sem contar que esse documento ainda recomendava que as iniciativas 

nacionais deveriam estar centradas nas universidades e não diretamente nas Secretarias de 

Educação, pois era necessário construir conhecimentos técnico-científicos para depois discuti-

los com a sociedade brasileira. Buscava-se a criação de centros formadores capazes de superar 

os desafios presentes e futuros então vislumbrados (NASCIMENTO, 2007).   

Assim, o Ministério da Educação ao assumir total responsabilidade pela questão de 

informatização da sociedade brasileira, novos programas e políticas públicas emergem no 

âmbito educacional, algumas foram elaboradas especificadamente, para a implementação das 

novas tecnologias no setor da educação básica, ou seja o uso dessa nova ferrementa 

alternativa obteve, perspectivas difrerentes da qual muitas vezes a visão tradiconal 

interpretava que o computador iria substituir o docente em sala de aula, pelo contrário este i-

nstrumento eduacativo, foi indispensável para o processo de ensino e aprendizagem dos 

respectivos educandos, possibilitando lhes infinitas forma de proporcionar aulas mais 

siginificativas e produtivas aos alunos e docentes da educação básica  

 

2.2. TICs e Formação docente  

 

A evolução tecnológica não se restringe somente a utilização de novos produtos ou 

equipamentos, ela reflete também em comportamentos. A ampliação e o uso de determinadas 

tecnologias se sobressaem à cultura existente, e transformam o comportamento individual e 

coletivo (KENSKI, 2012). Estas mudanças refletem também no vocabulário da sociedade, 
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conforme aponta Ponte (2000, p. 3):  

Temos aqui um problema de terminologia. Durante muitos anos falava-se 

apenas no computador. Depois, com a proeminência que os periféricos 

começaram a ter (impressoras, plotters, scanners, etc.) começou a falar-se 

em novas tecnologias de informação (NTI). Com a associação entre 

informática em telecomunicações generalizou-se o termo tecnologias de 

informação e comunicação (TIC). 
 

O conceito de TIC é utilizado para expressar a convergência entre a informática e as 

telecomunicações, agrupando ferramentas computacionais e meios 25 tele comunicativos 

como: rádio, televisão, vídeo e Internet, facilitando a difusão das informações (MISKULIN et 

al., 2006; CARDOSO, 2011; LEITE, 2014a; 2015). Apesar da presença cada vez mais 

massiva das TICs nas diversas atividades humanas, o meio escolar ainda parece ir a passos 

lentos por esse novo caminho.  

Como o próprio nome diz, as Tecnologias de Informação e Comunicação consistem 

em dispositivos produzidos pelo engenho humano com a finalidade de obter, armazenar e 

processar informações, bem como estabelecer comunicação entre diferentes dispositivos, 

possibilitando que tais informações sejam disseminadas ou compartilhadas. Diversos 

dispositivos se prestam a essas finalidades: calculadoras, copiadoras, impressoras, telefone, 

rádio, televisão, computadores (incluindo nesse conjunto os desktops, laptops, tablets e 

smartphones), projetores de imagem, câmeras de vídeo ou fotográficas, entre outros. Todos os 

dispositivos citados, sendo resultado do desenvolvimento tecnológico, incluem-se no conceito 

de TICs. 

Nos últimos tempos, é possível testemunhar a expansão desses dispositivos no âmbito 

escolar, especialmente ao longo dos últimos vinte anos. Entretanto, paralelamente a esse 

incremento, notou-se também o surgimento da impressão de que não é possível dominar as 

TICs na mesma velocidade em que os dispositivos são incorporados às atividades humanas. 

No meio escolar isso não foi diferente. É possível notar, inclusive, um sentimento de atraso 

frente ao avanço das tecnologias (RODRIGUES, 2009). 

Nesse aspecto, o professor, deve se engajar na tarefa de refletir criticamente sobre a 

inserção das TICs no contexto escolar, analisando o que já foi feito e vislumbrando novas 

possibilidades que, de modo mais eficaz, promovam a verdadeira integração desses recursos 

no cotidiano de professores e estudantes, com o objetivo de estabelecer um novo paradigma 

para a realidade educacional brasileira. 

Funo pontua, também que, a realidade social das novas gerações demonstra a 

necessidade de se refletir acerca de uma formação docente em que o letramento digital esteja 
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incluído. Segundo a autora, estudos “apontam para a necessidade do letramento digital de 

docentes, a fim de que (a) não se acentue o distanciamento entre a realidade docente e 

discente frente às novas tecnologias de interação e comunicação e (b) se reflita sobre as 

vantagens que o uso desses recursos podem trazer para a aprendizagem significativa dessa 

geração mais acostumada ao uso das novas tecnologias em seu cotidiano” (FUNO, 2011, p. 

28). Funo (2011), ao abordar o letramento digital docente, afirma que a percepção desse 

desafio que se instaura demonstra a necessidade de se valorizar características locais das 

comunidades escolares frente às possibilidades potenciais enxergadas para a inserção 

tecnológica nas escolas.  

Desta forma, segundo a autora, é preciso emancipar os docentes para uma prática 

social tecnologizada para que, conhecedores dos desafios e das riquezas de suas comunidades 

escolares, possam investir em planejamentos de ações pedagógicas relevantes para a 

aprendizagem de seus alunos. As práticas sociais subsidiadas pela internet e pelas tecnologias 

atuais engendram práticas escritoras e leitoras multimodais e híbridas.O uso das tecnologias 

por si só não representa mudança pedagógica, se for usada somente como suporte tecnológico 

para ilustrar a aula, o que se torna necessário é que ela seja utilizada como mediação da 

aprendizagem para que haja uma melhoria no processo ensino aprendizagem. O simples 

acesso à tecnologia, em si, não é o aspecto mais importante, mas sim, a criação de novos 

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

ferramentas (MORAES ; VARELA, 2006). 

Os métodos de ensino convencionais não agradam os educandos, para conseguir 

despertar o interesse e a atenção, é preciso estar atento aos seus cotidianos e, mais, integrado 

com as mudanças tecnológicas (ANTUNES, 2010). Neste sentido, buscar novas estratégias 

metodológicas é essencial para que profissionais da área educacional. Assim, é essencial 

conhecer as possibilidades metodológicas que as tecnologias trazem para trabalhar o 

conteúdo, através de atividades criativas, de um processo de desenvolvimento consciente e 

reflexivo, usando pedagogicamente os recursos tecnológicos, com perspectiva transformadora 

da aprendizagem escolar (PEREIRA; FREITAS, 2010). Entretanto, a tecnologia enriquece a 

aula, mas não pode ser colocada à frente do conteúdo, muitos professores acabam abusando 

do uso das tecnologias para encobrir a ineficiência e a falta de preparo, mas ferramenta 

nenhuma é capaz de substituir a informação e o professor (LAZARINI, 2010). 
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2.3. Reflexões sobre as Dificuldades de Aprendizagem no Ensino de Química. 

 

Dentre os diversos enfoques temáticos discutidos no ramo da educação destaca-se o 

ensino de Química, desenvolvido em diversas séries da educação básica brasileira, afirma-se 

que existe uma disseminada e completa falta de desinteresse dos estudantes pelos conteúdos 

explorados nessa disciplina. Não é surpreendente, então, que eles adquirem uma imagem 

completamente distorcida sobre a mesma, chegando ao ponto de considerá-la não fazer parte 

de seu cotidiano, minimizando a importância desta durante sua formação, enquanto aluno 

(LIMA, 2012). 

Ressalta-se, que entre as disciplinas ministradas nas escolas e universidades, 

excepcionalmente aquelas que envolvem cálculos e raciocínio lógico, comumente conhecido 

como Ciências Exatas, em especial a química são consideradas disciplinas de difícil 

compreensão e complicadas, gerando entre os estudantes uma sensação de desconforto em 

função das dificuldades de assimilação dos conteúdos existentes no processo de 

aprendizagem. O ensino segue de maneira tradicional, de forma descontextualizada e não 

interdisciplinar responsável pelo desinteresse em massa dos alunos, bem como dificuldades de 

aprender e de relacionar o conteúdo estudado ao cotidiano, mesmo à química estando presente 

na realidade dos mesmos.   

Muitos estudiosos, debatedores e profissionais da educação têm discutido e apontado 

os inúmeros fatores que impedem a melhoria da prática educativa no Ensino de Química. 

Alguns pesquisadores têm sugerido uma abordagem epistemológica dos conteúdos 

químicos trabalhados nas escolas. Nesta concepção, a história da construção do conhecimento 

químico poderia fazer parte de uma proposta metodológica que explorasse o aspecto dinâmico 

dos fatos que possibilitaram a descoberta desse conhecimento ao longo da história. Essa 

abordagem poderia se tornar fundamental para que o estudante conseguisse atribuir 

significado ao estudo dos conteúdos dessa ciência (MORTIMER, 1992). 

Ensinar química, atualmente é um desafio, pois professores e alunos concordam que 

compreendê-la não é uma tarefa fácil. Nesse cenário, julga-se que o aluno não consegue 

compreender o motivo pelo qual estudar tal disciplina, implicando diretamente no seu 

desempenho em sala de aula. O ensino da Química conduz o educando conhecimento de 

fenômenos químicos do dia a dia, a utilização de substâncias com cautela, análises de 

informações químicas transmitidas pelos meios de comunicação, bem com a compreensão e 
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avaliação das aplicações e implicações tecnológicas para tomar decisões frente aos problemas 

sociais relativos à química (SANTOS; SCHNETZLER, 2003).  

A dificuldade encontrada por alunos na disciplina de Química seja em âmbito escolar 

ou em Universidade são bem expostas por parte dos estudantes, que por muitas vezes 

acarretam em altas taxas evasivas nos cursos de Química. De acordo com Rodriguez (2011) a 

evasão é caracterizada pelo abandono, trancamento, transferências ou desligamento de 

instituições de ensino, sendo um dos principais fatores os currículos dos cursos engessados, 

falta de contextualização e interdisciplinaridade. 

Seguindo esta mesma corrente de pensamento, o conceito de interdisciplinaridade tem 

merecido destaque nos meios educacionais nos últimos anos, tornando-se objeto de estudo de 

diversos ícones da sociedade, especialmente entre aqueles envolvidos com a educação. No 

entanto, a interpretação dada ao termo tem sido polissêmica, de acordo com os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN): 

A interdisciplinaridade supõe um eixo integrador, que pode ser o objeto de 

conhecimento, um projeto de investigação, um plano de intervenção. Nesse 

sentido, ela deve partir da necessidade sentida pelas escolas, professores e 

alunos de explicar, compreender, intervir, mudar, prever, algo que desafia 

uma disciplina isolada e atrai a atenção de mais de um olhar, talvez vários 

(BRASIL, 2002, p. 88-89).   

 

A interdisciplinaridade no ensino de química é vista de maneira particular por cada 

profissional da forma como a entende ou que lhe convém ou, ainda, que julga ser a mais 

adequada. Esse cenário reflete diretamente em duas vertentes que envolvem essa temática, a 

primeira é trabalhada com problemas de química vinculados a outras disciplinas, isto é, uma 

abordagem que associe disciplinas e construa uma nova representação do problema, a segunda 

abordagem mais utilizada neste âmbito se dá através da relação da química com 

acontecimentos do cotidiano dos alunos, visando criar uma ligação entre a ciência e 

acontecimentos corriqueiros do dia a dia.  

Nesta mesma corrente de pensamento é importante salientar, que muitos alunos 

adquirem certa resistência ao aprendizado da química devido à falta de contextualização, não 

conseguindo relacionar os conteúdos com o dia a dia, assim como a excessiva memorização, e 

pelo fato de que alguns professores ainda insistem em métodos nos quais os alunos precisam 

decorar fórmulas, nomes e tabelas não contribuindo em nada para as competências e 

habilidades desejáveis no ensino médio segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 

(BRASIL, 2000). 
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Nesse contexto, verifica-se a necessidade de falar em educação química, priorizando o 

processo ensino/aprendizagem de forma contextualizada, inovadora, problematizadora e 

dialógica, que estimule o raciocínio e que os estudantes possam perceber a importância 

socioeconômica da química, numa sociedade tecnológica. Diante dessa problemática, é 

cabível pensar sobre o processo de ensino/aprendizagem, assim como dificuldades existentes 

nessas etapas. Assim, indaga-se: o que se entende por dificuldades de aprendizagem de 

química? Quais as principais causas que estão na base dessas dificuldades? Que fatores 

dificultam o ensino/aprendizagem no contexto da Química? Quais metodologias alternativas 

poderiam ser utilizadas, a fim de melhorar esse cenário atual? 

No que diz respeito a metodologias alternativas, pode-se destacar a inserção de aulas 

mais dinâmicas através de uso de novas tecnologias como notebooks, Ipads, quadros digitais 

3D, jogos didáticos e vídeos educativos. Filho e Matos (2010) afirmam que os jogos didáticos 

são de suprema importância, podendo ser utilizado como reforço de conteúdos já aprendidos 

em anos anteriores. Por outro lado, tal ferramenta deve se tornar instrutiva, transformada 

numa disputa divertida e que consiga, sutilmente, desenvolver um caminho certo ao aprendiz 

para assimilar ou recordar conteúdos vistos em anos anteriores. 

Considerando que a aprendizagem se realiza através do relacionamento interpessoal e 

intersubjetivo entre o aluno, o professor e o objeto de conhecimento, numa relação dialética 

em que as dimensões cognitivas, afetivas, psicomotoras, pedagógicas, neurológicas, sociais, 

históricas e culturais estão presentes, para que isto ocorra faz-se necessário o estabelecimento 

de uma relação de diálogo e confiança mútua, o que continuamente produzirá meios para o 

desenvolvimento crítico e humano do professor e do aluno (VYGOTSKY, 1987). 

Entende-se que nesse processo o professor ao proporcionar os conteúdos de Química 

deve realizar uma análise clínica de sua turma, para que assim possa conhecer melhor o nível 

de conhecimento de seus alunos. Sem contar que nesse processo de ensino e aprendizagem a 

participação ativa de aluno e professor é de extrema importância, visto que o diálogo entre 

ambas as partes acaba tornando o processo educativo mais significativo tanto para o docente e 

educando.  

No que tange ao ensino, é importante frisar aos alunos que a química, comporta-se 

como qualquer outra ciência e não desvela verdades, mas constrói conhecimentos acerca do 

mundo em que vivemos e do universo que nos cerca. As teorias e leis que regem essa ciência 

não são de modo algum absolutas, constituindo-se em pilares provisórios que estimulam a 

criticidade e indagações como: parece ser assim, mas não poderia ser diferente? Por que este 
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fenômeno acontece em determinada temperatura e em outra não? Quais valores irão agregar 

ao estudar esse conteúdo? Como relacionar isso com meu cotidiano? Essas indagações servem 

de subsídio para que o aluno estabeleça uma conexão com a ciência enquanto desenvolve o 

pensamento crítico e é incentivado a buscar respostas para tais questionamentos. A 

dificuldade em relacionar a química escolar com a química do cotidiano é claramente 

verificada em sala de aula, indicando que esta relação não é estabelecida de forma clara e 

sistemática. 

 

2.4. As TICs como Estratégia Pedagógica de Ensino-Aprendizagem de Química.  

 

Os recursos tecnológicos, os diferentes dispositivos digitais, os softwares e jogos 

educacionais oferecem novas possibilidades, propiciando aos professores a oportunidade de 

estabelecer novas abordagens metodológicas rompendo velhos paradigmas, e aos alunos 

melhores condições para construir seu conhecimento. Neste sentido, o uso de hipermídias 

educacionais tendem a funcionar como ferramentas que auxiliam o professor no processo de 

ensino e aprendizagem, pois estabelecem inúmeras possibilidades para que o indivíduo 

construa conceitos, interagindo com simulações, animações, acessando textos, vídeos, 

imagens, sons, jogos virtuais educativos e links que contribuirão para seu aprendizado. 

Assim, um novo modelo de aprendizagem é possível, centrado no aluno, no qual ele 

passa a ter um papel mais ativo e autônomo no seu aprendizado. A química se caracteriza com 

uma ciência experimental apresentando conteúdos abstratos e de difícil compreensão e 

visualização por parte dos alunos. Sendo assim, diversos pesquisadores afirmam que o 

processo de aprendizagem pode ser mais significativo com a utilização de TICs, como por 

exemplo, aplicação de softwares educacionais (SANTOS; WARTHA FILHO, 2010), jogos 

educativos (TAVARES; SOUZA; CORREIA, 2013), aulas que utilizem recursos audiovisuais 

(MOURA; AIRES, 2012), laboratórios virtuais para execução de atividades experimentais 

(VIEIRA; ROSANE;  RODRIGUES, 2009) entre outras ferramentas que possam envolver 

problemas temáticos, e dessa forma torná-la mais atrativa, além de atender as propostas 

ditadas para a nova educação, como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira  (LDB) 

e Parametros Curriculares Nacionais (PCN).  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM), reconhecem o uso 

da informática na educação como uma ferramenta para novas estratégias de aprendizagem, 

capaz de contribuir de forma significativa para o processo de construção do conhecimento, 
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nas diversas áreas (BRASIL, 2002). Dessa forma, este documento incentiva o uso das TICs 

no Ensino Médio como um recurso para dinamizar e potencializar o processo ensino e 

aprendizagem, contribuindo para a sua consolidação. 

Considerando o aumento excessivo das demandas tecnológicas, é importante frisar que 

as escolas devem ofercer à comunidade interna subsídios que possibilitem o acesso à 

tecnologia, bem como uma reavaliação do papel do professor, e consequentemente promover 

uma formação continuada aos docentes para o uso eficaz das tecnologias digitais, 

contribuindo com o aluno no desenvolvimento das capacidades cognitivas que são requeridas 

para que se concretize os processos de ensino e de aprendizagem. Nesta mesma corrente de 

pensamento.  

Para promover o uso dessas fontes inovadoras no processo de ensino-

aprendizagem, se faz necessário que o docente possua dominio tecnológico, 

uma vez, que a mesma muda constantetemnte estabelecendo novas 

condições de trabalho para quem sabe utilizá-la de maneira mais proveitosa 

possível (MELO, 2007,p. 13).  

   

Dentre as muitas formas de uso e aplicabilidade das TICs no processo de ensino e 

aprendizagem, o m-learning é uma das estratégias que mais chama à atenção, seja pela 

potencialidade dessa forma de aprendizagem em poder se manifestar em qualquer lugar e a 

qualquer hora, ou pela repercussão de seu uso nos ambientes escolares. Entre as várias 

definições, Moura (2010)  

  Delibera o m-learning, como o processo de aprendizagem que ocorre 

apoiado pelo uso de dispositivos móveis, tendo como característica 

fundamental a portabilidade dos dispositivos e a mobilidade dos sujeitos, que 

podem estar física e geograficamente distantes uns dos outros ou em espaços 

físicos formais de educação, como a sala de aula (MOURA, 2010, p.3). 

 

Nesta pesperctiva, Petrakieva (2015) aponta que o sucesso do uso do -learning está 

associado à satisfação de uma necessidade e que tenha propósito ao utilizador. Por isso, o 

papel do professor durante a utilização dos dispositivos móveis em sala de aula é essencial, 

uma vez que o mesmo será o mediador no uso da tecnologia de forma inovadora, sendo capaz 

de promover experiências que fomentem aprendizagens significativas e efetivas, baseadas em 

trabalho em equipe, autonomia, resolução de problemas existentes na vida real, simulações, 

software educativos e abordagens colaborativas e interativas. 

No que se refere, ao uso de softwares educativos ressalta-se que a utilização dessas 

ferramentas abrangem principalmente a contextualização dos conteúdos, bem como estimula 

o educando na resolução de problemas científicos. A química por ser uma disciplina de 
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contexto eminentemente experimental, também apresenta conteúdos abstratos e de difícil 

compreensão e visualização principalmente pelos alunos. Este problema poderia ser 

parcialmente resolvido com a utilização de softwares específicos. Por exemplo: software para 

demonstração de moléculas em três dimensões, jogos educativos envolvendo problemas 

ambientais, laboratório virtual para visualização de reações e vidrarias. Desta forma, os 

softwares educativos dão novos significados as tarefas de ensino, atendendo as propostas 

ditadas para a nova educação, como LDB, PCN (BONA, 2009). 

A contextualização e a problematização, são fatores fundamentais que impactam 

diretamente o estímulo do aluno pela busca do conhecimento, deste modo cabe salientar que a 

informática com seus softwares educativos sugeridos e planejados pelo professor, poderá ser 

de grande importância neste processo. Um instrumento computacional, pode ser um subsídio 

crucial na compreensão e assimilação de conteúdos, simulação de fenômenos químicos e 

interpretação de dados experimentais, tendo em vista que em muitas escolas encontram-se 

escasso ou inexistente o uso de vidrarias e/ou laboratórios químicos. 

Almeida e colaboradores (2009) analisaram o softwares educacionais, como 

ferramenta de auxílio para o aperfeiçoamento da capacidade cognitiva discente, fazendo 

emprego dos conteúdos químicos exigidos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN). 

Em resposta ao estudo realizado pelo mesmo, utilizando o software Avogadro, tendo como 

público alvo alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola pública, segundo ele o 

software possibilitou um despertar e interesse no estudo das funções orgânicas, facilitando a 

compreensão da matéria em sala de aula. O estudo foi capaz de apontar caminhos seguros de 

pesquisa e ensino, direcionando conteúdos escolares e procurando aprimorar competências e 

habilidades para o estudo da química como ciência puramente investigativa. 

Cita-se inicialmente o trabalho de Melo (2005), cuja proposta de investigação versava 

sobre a articulação de professores frente às mudanças contingenciais de formação e trabalho. 

Os autores perceberam uma melhoria no processo de ensino e aprendizagem por meio da 

mudança de seu papel social docente em sala de aula. Esse processo, segundo os 

pesquisadores, ocorre mediante e com os recursos tecnológicos, analisando as representações 

sociais adquiridas sobre esses instrumentos de auxílio docente.  

Os resultados obtidos sugerem certa morosidade no processo de desenvolvimento 

computacional nos últimos anos na educação brasileira. Um aspecto relevante desse trabalho 

situa-se na existência de conteúdos limitados e assuntos pouco abordados no ensino de 

química. Tal fator impede a apreensão de conteúdos mais complexos, bem como dificulta a 
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idealização e mentalização dos modelos em química. Os mencionados autores consideram que 

os Softwares educacionais de simulação, são opções inovadoras para a representação de 

modelos dinâmicos, permitindo o desenvolvimento da compreensão conceitual dos estudos, 

que vão além do uso mecanizado dos próprios conceitos. 

Neste sentindo, destaca-se o trabalho de Gonçalves e colaboradores (2014) que 

utilizaram o portal interativo “eAluno”4 para discutir experimentos virtuais objetivando a 

integração e a apropriação do conhecimento necessário para a formação cidadã. Esta 

investigação buscou, brevemente, o estudo do processo de mediação de uma aula sobre 

preparo de soluções eletrolíticas e não-eletrolíticas aplicada em uma disciplina de química no 

2º ano do Ensino Médio. A atividade experimental foi gravada em vídeo apresentando 

inicialmente o material utilizado e posteriormente relatando as etapas e finalizando com 

questionamentos que visavam à discussão dos aspectos representacionais, fenomenológicos e 

teóricos do conhecimento químico.  

Destaca-se, também, o trabalho de Bicca et al (2013) no qual os pesquisadores 

buscaram proporcionar um melhor aprendizado para os alunos a partir da contextualização e 

integração dos conteúdos teóricos desenvolvidos em sala de aula, com a prática real dos 

experimentos e o uso integrado da tecnologia. Concluiu-se que o processo de ensino-

aprendizagem por meio das TICs contribuiu significativamente na melhoria da qualidade do 

ensino. 
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CAPÍTULO 3  

 

METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta o delineamento da pesquisa, do contexto no qual ela foi 

encaminhada, as características dos participantes e das relações destes com o objeto de 

pesquisa, as TICs nas aulas de Química. Também explica de que forma a pesquisa se 

desenvolveu, os instrumentos de coleta e a análise dos dados obtidos. 

 

3.1 Metodologia 

 

A pesquisa qualitativa em educação, em sua abordagem, o pesquisador além de 

interligar aspectos que envolvem os meios sociais, culturais, históricos ou até mesmo 

antropológicos, nesta o sujeito pesquisador consegue, analisar fatores que vão muito mais, 

afora do que os dados numéricos comprovam. Ou seja, isto significa que ela é capaz de 

identificar, refletir, e analisar dados que não podem ser apenas mensurados estatisticamente. 

Consequentemente, o presente trabalho optou-se na utilização do método qualitativo em 

educação com base em Minayo; Derlandes e Gomes (2002) a pesquisa qualitativa trabalha no 

nível simbólico, dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, realizando 

uma aproximação fundamental entre o sujeito e objeto de estudo, pois o pesquisador além de 

interligar aspectos que envolvem os meios sociais, culturais, históricos ou até mesmo 

antropológicos, de acordo com Muylaert et al: 

 

Nas entrevistas narrativas se considera que nossa memória é seletiva, 

lembramos daquilo que “podemos” e alguns eventos são esquecidos 

deliberadamente ou inconscientemente. Nessa perspectiva, o importante é o 

que a pessoa registrou de sua história, o que experienciou, o que é real para 

ela e não os fatos em si (passado versus história) (2014, p.1997). 

 

Neste método de pesquisa não há preocupação na quantificação dos dados e sim, no 

aprofundamento da compreensão dos fenômenos. Assim, é importante frisarmos que mesmo 

sendo uma pesquisa de caráter qualitativa utilizou-se também o método de pesquisa com 

ênfase nas técnicas de entrevistas narrativas\escrita. 
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3.2. Instrumentos de Coletadas de Dados e Análise dos Resultados 

 

Considerando as formas de recolhimento e análise dos dados, observam-se aspectos de 

investigação qualitativa, pois os dados são em forma de palavras e são analisados respeitando-

se a forma como foram registrados. Bogdan e Biklen (1994, p. 48) reforçam essa ideia ao 

afirmar que em uma investigação qualitativa “os dados recolhidos são em forma de palavras 

ou imagens e não de números” e ainda que os investigadores qualitativos “tentam analisar os 

dados em toda a sua riqueza, respeitando, tanto quanto o possível, a forma em que estes foram 

registrados ou transcritos”. Assim, os instrumentos de coleta de dados utilizados neste estudo 

são questionários abertos, os quais são predominantemente descritivos, respondido pelos 

entrevistados. Desse modo, a coleta de dados foi realizada obedecendo a seguinte ordem: 

Aplicação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), neste os 

participantes aceitaram participar por livre espontânea vontade da pesquisa em questão, por 

meio de uma assinatura eletrônica (Apêndice 01) a colaboração dos entrevistados foi mantida 

em anonimato, possibilitando que os mesmos pudessem expressar-se de forma livre e 

consciente, preservando integridade dos mesmos, por conseguinte a segunda etapa da coleta 

de dados foi aplicação do questionário, conforme o (Apêndice 02). Formulário (Apêndice 03), 

destinado a professores de química da Educação Básica das escolas públicas do município de 

Humaitá-AM. Foi aplicado no inicio de outubro de 2020 até o inicio de novembro, com a 

intenção de investigar a utilização TICs como ferramenta para o ensino de química na 

perspectiva docente. As escolas dos pesquisados foram quatro escolas estaduais do município 

de Humaitá-AM, sendo elas: Plínio Ramos Coelho, Álvaro Botelho Maia e Centro de 

Educação de Tempo Integral (Ceti) Tarcila Prado de Negreiros Mendes, Osvaldo Cruz, as 

quais os entrevistados lecionavam em diferentes séries do ensino médio no ensino de química. 

Por conta da atual situação que assola o mundo, assim como outros países e estados, o 

estado do Amazonas e a nossa cidade de Humaitá/AM também sofreu arduamente as 

consequências do novo coronavírus (Covid-19). Desta forma, atendendo as orientações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2020 que 

dispõe sobre a regulamentação do trabalho remoto, excepcional e temporário, em toda 

comunidade, com exceção das atividades essenciais, por determinação da Portaria GR nº 703, 

de 31 de março de 2020, não foi possível entrar em contato presencialmente com os 

professores da rede pública do município de Humaitá-AM para realização de entrevista e 

respectivas autorizações pessoalmente.  
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Assim, a entrevista foi realizada de forma remota através da plataforma digital 

(Google formulário). O questionário contém dez (10) questões subjetivas. Este foi enviado 

para os respectivos endereços eletrônicos (e-mail) dos docentes participantes. O público alvo 

desta pesquisa foram todos os professores que atualmente trabalham com ensino de Química 

nas escolas pública de Humaitá-AM, entretanto não foi possível entrar em contato com todos 

os profissionais, tendo a vista atual situação pandêmica que impossibilita o contato mais 

direto com os colaboradores. Deste o modo, o questionário foi aplicado a seis (06) professores 

que lecionam a disciplina de química em diferentes escolas estaduais do município de 

Humaitá-AM.  

As análises dos resultados foram feitas de forma individual por meio de técnicas de 

entrevistas narrativas, respeitando as subjetividades dos entrevistados, uma vez que se trata de 

uma pesquisa qualitativa e de acordo com Merriam (1998) o investigador num estudo 

qualitativo, conforme já mencionado anteriormente, é considerado como instrumento humano 

primário na coleta e análise dos dados referentes ao fenômeno em investigação, obedecendo 

certas características de personalidade e habilidades necessárias a um investigador de pesquisa 

qualitativa tais como: ter tolerância por ambiguidade, ter sensibilidade ou ser altamente 

intuitivo e ser um bom comunicador. 

Para analisar os dados deste trabalho, operou-se com interpretação e generalização das 

narrativas dos entrevistados, dividiu-se o conteúdo da análise em três etapas, na primeira ficou 

com leitura prévia das respostas dos colaboradores, fazendo uma análise superficial dos 

dados, na segunda realizou-se a transcrição das respostas para este trabalho e na terceira 

analisou-se cada resposta de forma individual embasando-se em autores que deram subsídio a 

pesquisa. Então, desenvolveu-se categorias, primeiramente para cada uma das entrevistas 

narrativas, posteriormente foram ordenadas em um sistema coerente para todas as entrevistas 

realizadas na pesquisa, sendo o produto final a interpretação conjunta dos aspectos relevantes 

tanto aos informantes como ao pesquisador. 

3.3. Local da Pesquisa e Participantes da Pesquisa  

 

O foco da pesquisa está centralizado excepcionalmente no munícipio de Humaitá-AM, 

no sul do Amazonas, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Com base no censo demográfico de 2010 a população humaitaense atingiu 44.227 habitantes 

em todo seu território municipal, tendo como estimativa de população 56.144 pessoas para o 
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ano de 2020. Tendo como público alvo professores de química do ensino médio que atuam na 

educação básica do município de Humaitá-AM.  

As narrativas aqui analisadas foram captadas aos educadores selecionados.  Onde os 

sujeitos aqui são nomeados por C1, C2, C3, C4, C5 e C6 sendo a letra ‘C’ para Colaborador e 

numeração de 1 a 6 (em ordem crescente à medida que as respostas foram recebidas no e-

mail) para diferenciá-los, de modo que suas identidades sejam mantidas no anonimato, como 

orienta a ética na pesquisa. Assim, trouxe as análises, as perguntas e suas respectivas 

respostas agrupadas. 
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CAPÍTULO 4 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A análise dos resultados foi constituida a partir da retomada dos objetivos deste 

trabalho presente no projeto de pesquisa e com os resultados provenientes do tratamentos dos 

dados. A pesquisa teve como foco verificar a utilização de TICs pelos professores de química 

e qual a sua concepção sobre processo de ensino aprendizagem com a utilização desta  

ferramenta. 

 

4. 1 Etapa: Análise do Perfil dos Professores  

  

 

A -B) Questão 1 e 2 - Há quanto tempo você concluiu a licenciatura e quanto tempo atua 

na docência de em química? Você cursa/ou cursou alguma especialização? Se sim qual 

especialização você fez?   

 

C1 - Terminei a graduação há 7 anos. Leciono desde a faculdade. Há 11 anos. 

Atualmente estou cursando uma pós em Educação Especial e Inclusiva com ênfase em 

tecnologia assistida e comunicação alternativa.  

C2 - Terminei a 7 anos. Tenho pós graduação em metodologia de ensino em Biologia e 

Química. Atuei 3 anos como celetista, fiquei parada por 4 anos e iniciei novamente neste 

ano  2020.  

C3 - Terminei o curso em dezembro 2012, mas só adquiri o grau em janeiro de 2013. 

Após a licenciatura cursei 3 especializações: Metodologia do Ensino de Biologia e 

Química (2014), Ciências da Religião (2017) e Educação Musical e Ensino de Artes 

(2019). Também possuo Mestrado em Ciências Ambientais (2018) e leciono a   disciplina 

desde  abril de 2013.   

C4 - Terminei minha licenciatura há dez anos e não fiz especialização, respectivamente 

trabalho com a disciplina há 9 anos.  

C5 - Licenciatura em 2005. Especialização em: didática do ensino superior; matemática 

e Física venho trabalhando com a disciplina de Química há 15 anos.   

C6 - Conclui minha graduação há 8 anos. Não possuo especialização. Venho 

trabalhando nesta área há 5 anos.  
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Na primeira pergunta o intuito foi realizar um levantamento acerca do perfil dos 

professores investigados. Assim, foi identificado que os professores possuem entre cinco e 

quinze anos de experiência no ensino de química. Observa-se que dos seis professores 

entrevistados apenas dois não apresentam uma pós-graduação como complemento na sua 

formação acadêmica. Ao analisar o processo histórico dos sujeitos entende-se que as 

subjetividades de cada colaborador é um processo da qual é impa, ou seja, cada indivíduo no 

decorrer de sua graduação passa por desafios completamente diferentes, não existe o caminho 

único a ser seguido.  

As dificuldades e objetivos variam de acordo com cada inquietação pessoal e 

profissional de cada pessoa. No cenário educacional a qualificação é de suma importância, 

devido aos altos índices de procura por profissionais qualificados e preparados para adentrar 

no âmbito educacional. Desta forma, para suscitarmos os possíveis dados produzidos com 

intuito de compreendermos cada sujeito e suas respectivas peculiaridades, decidiu-se criar um 

quadro apresentando algumas características comuns entre os diferentes colaboradores da 

pesquisa.  

 

Quadro 1: Perfil dos participantes da pesquisa 

 PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Idade Sexo/gênero Graduação 

 

Especialização 

 
Atuação 

profissional 

Tempo de atuação profissional 

 

C1 
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Feminino 

 

Superior 

 

Educação 

Especial e 

Inclusiva com 

ênfase em 

tecnologia 

assistida e 

comunicação 

alternativa 

 

 Química 

 

11 Anos 

 

C2 

 

35 

 

Feminino 

 

Superior 

 

Pós-graduação 

 

Química 

 

4 Anos 
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 O quadro foi elaborado com o objetivo de apresentar os sujeitos da pesquisa num 

posicionamento demográfico, tal como: idade, sexo, campo de atuação profissional e tempo 

de atuação. Sem contar que ambos os investigados também são profissionais de caráter 

efetivo de distintas escolas. Visto que na seleção não apenas focamos em uma única escola do 

ensino médio. Sobretudo, com essa abordagem inicial pode-se conhecer o histórico de cada 

sujeito, para tal finalidade as respostas mostram que em sua maioria os profissionais que 

participaram da pesquisa possuem uma especialização na área. Entretanto, observa-se que as 

áreas escolhidas para uma formação continuada não envolvem uma formação direta na área 

em Tecnologia da Informação e da Comunicação.  

Neste sentido, as transformações causadas pelo avanço da tecnologia exigem do 

professor uma maior qualidade de formação e consequentemente exigindo sempre uma 

renovação em sua prática docente. Devido às diversas áreas passarem a utilizar as TICs, as 

Instituições de Ensino Superior tentam acompanhar essa mudança para manter seus cursos 

atuais em relação às tecnologias consideradas essências. Porém, o processo de 

em metodologia 

de ensino em 

Biologia e 

Química. 

 

C3 

 

26 

 

Masculino 

 

Superior 

 

Especialização 

em Metodologia 

do Ensino de 

Biologia e 

Química 

 

 Química 

 

7 Anos 

 

C4 

Não 

identifi

cado 

 

Masculino 

 

Superior 

Sem 

especialização 

 

Química 

 

9 Anos 

 

C5 

Não 

identifi

cado 

  

Superior 

 

Especialização 

em: didática do 

ensino superior; 

matemática e 

física. 

 

Química 

 

15 Anos 

 

C6 

 

25 

 

Feminino  

 

Superior 

Sem 

especialização 

 

Química 

 

5 Anos 
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ensino/aprendizagem nessas instituições não consegue acompanhar com a mesma velocidade 

as mudanças tecnológicas. Os “novos” alunos possuem uma maior habilidade com as novas 

tecnologias, enquanto parte dos docentes diante desse fato ainda são reticentes ao uso das 

TICs (COSTA, 2005). 

Para Gesser (2012), as novas tecnologias trouxeram avanços na área da educação, em 

especial no Ensino Superior, com metodologias empregadas para se fazer ensino, nas 

diferentes formas de materialização do currículo, de aquisição ou de acesso às informações 

para a efetivação da aprendizagem. Marchiori et al. (2011) comentam que o desempenho dos 

alunos universitários depende da atenção que eles dedicam aos estudos. Ainda de acordo com 

as autoras, essa atenção pode ser considerada um dos principais fatores para o sucesso na 

aprendizagem.  

Com isso, pode-se inferir que a tecnologia pode ser uma ferramenta muito útil no 

processo de ensino e aprendizagem, com projetos bem organizados e mudanças nos 

currículos, podem ajudar em processos de pesquisas, consolidando e organizando as 

informações. Porém, existe a necessidade de saber interpretar o que se escolhe, adaptá-lo ao 

contexto do objeto estudado, realizar comparações e a aplicar de alguma forma. 

 

C) Questão 3. Na sua graduação ou em algum curso posterior (especialização) vocês 

discutiram aspectos relacionados às TICs? Se sim, isso te ajudou de alguma forma em 

suas aulas? Se não, você acredita que seria importante à inclusão dessa discussão? 

C1: Na pós que estou cursando, discutimos muito o uso de TICs, ou seja, recursos que 

podem ser utilizados para tornar o conhecimento viável para todos os públicos, tornado 

assim a educação de fato mais inclusiva. 

 

C2: Na minha graduação não tive, mas fiz um curso tecnológico sobre multimeios 

didáticos. Como falei anteriormente, a escola onde trabalho não tem nem ao menos 

datashow. 

 

C3: Sim. Houve a disciplina de "Informática Básica", três disciplinas de "Prática 

Curricular" e duas disciplinas de "Instrumentação para o Ensino". Creio que auxiliaram 

demais para as aulas que ministro atualmente, principalmente na visualização e prática 

de métodos que podem ser considerados eficazes e nos considerados ineficazes, já sendo 

descartados de minhas metodologias. 
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C4: Não. Sim. 

 

C5: Não. Seria de suma importância, pois teríamos um conhecimento mais amplo o que 

poderia ter facilitado a aprendizagem significativa. 

 

C6: Sim em minha graduação, ajudou bastante para desenvolver aulas que uso 

ferramentas tecnológicas. 

 

A partir das informações fornecidas pelos docentes durante as entrevistas é evidente 

que todos consideram eficaz a discussão de aspectos que abordam as TICs durante formação 

docente e em formações posteriores (especializações). Consideração que essas novas 

ferramentas de ensino ajudem na qualidade do conhecimento. O uso esclarecido das 

ferramentas tecnológicas deve ser enfatizado na formação continuada, a fim de permitir trazer 

novas estratégias de ensino e melhorias no processo de aprendizagem.  

A formação continuada configura no atual contexto da educação um dos grandes 

desafios na busca de um processo de ensino mais atualizado, crítico e reflexivo sobre a prática 

docente. Faria (2008) ressalta que todos os docentes precisam de formação permanente para 

que possam fazer uso dos recursos tecnológicos em sala de aula, pois os alunos que estão 

chegando às escolas têm muitos conhecimentos no âmbito tecnológico, que devem ser 

“aproveitados” no contexto educacional. 

Na perspectiva do docente C3 é explícito sua afinidade com disciplinas que interagem 

com as TICs, tais citadas pelo mesmo "Informática Básica", três disciplinas de "Prática 

Curricular" e duas disciplinas de "Instrumentação para o Ensino", o sujeito afirma também o 

quão importante essas foram para o planejamento de suas aulas, bem como categoriza os 

métodos em eficazes e ineficazes, descartando o último de sua didática. Essa reflexão nos 

remete a Freire (1996) para ele a reflexão sobre a prática envolve um pensar dialético entre o 

pensar e o fazer e, nesse processo, o ponto principal é o da reflexão crítica sobre a prática, 

pois assim será possível repensar as experiências vivenciadas e buscar melhorias para as 

próximas práticas. 

Com base nas informações concedidas pelos professores, é importante destacar as 

respostas dos respectivos entrevistados  C4 e C5, ambos relatam que não obtiveram em 

suas formações discussões que englobassem as TICs, consequentemente o sujeito C5 aponta a 

relevância dessa inserção e seus impactos frente ao conhecimento e facilidade em promover 

aprendizagem significativa. Assim como Nóvoa (1995) defende a formação contínua dos 
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docentes em que o objeto de estudo tenha conexão com a prática educativa, C5 também 

expressou esse sentimento ao sugerir que deveriam ser ofertadas formações aos docentes 

sobre o uso das tecnologias no ambiente escolar de modo a fortalecer as suas práticas 

educativas.  

 Diante dos resultados apresentados observa-se a carência, no que diz respeito à discussão 

da temática em cursos de graduação, onde apenas dois sujeitos afirmaram proximidade com 

as TICs no curso de formação inicial, o que fragiliza a formação docente em vários aspectos, 

bem como para o uso e aplicação das tecnologias no âmbito escolar. 

 

D) Questão  4- De forma sucinta e objetiva, descreva o que você entende por TICs 

(Tecnologia da Informação e Comunicação)  Você poderia citar algum exemplo? 

 

C1 - Tecnologias são ferramentas utilizadas para facilitar/melhorar o nosso dia a dia. As 

TICs são ferramentas que facilitam o processo de informação e comunicação. Exemplo: 

internet, computadores, smartphones, aplicativos, data show, etc. 

C2 - Qualquer ferramenta que envolva tecnologia como o uso de computadores...a fim de 

transmitir uma informação. 

C3- Toda e qualquer material didático tecnológico que possa ser utilizado como apoio 

metodológico para favorecimento do processo de ensino aprendizagem. Exemplos: 

Notebook, Retroprojetores, Quadro Magnético, Acesso à internet, Aparelho de som/DVD, 

Rádio e TV. 

C4 - Tudo que está relacionado à mídia. Uso de vídeo aula, Datashow. 

C5 -Conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam a 

automação, comunicação e facilitação dos processos da pesquisa científica e de ensino e 

aprendizagem. 

C6 - São ferramentas tecnológicas que podem ser utilizadas no âmbito educacional, a fim 

de melhorar o processo de ensino e aprendizagem. Softwares educacionais, recursos 

audiovisuais e quaisquer aparelhos e/ou ferramenta que auxilie de modo interativo o 

ensino em questão. 

 

Mediante as narrativas dos colaboradores, foi possível constatar que quando se trata de 

conceito teórico, predominou sim um grande domínio de informação sobre as percepções dos 

docentes diante das competências tecnológicas e suas aplicabilidades no contexto de sala de 

aula. Para tanto, as ferramentas tecnológicas citadas pelos colaboradores foram; televisores, 
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quadros magnéticos, projetores, computadores, software, aparelhos de som (DVD), rádio, 

smartphone e acesso à internet. 

O processo de globalização traça um modelo de sociedade tecnológica, este que por 

sua vez no transcorrer da história foi sofrendo diversas mudanças. O modelo de sociedade 

atual está baseado na rapidez de informação, pessoas de diversos lugares se conectam por 

meio de redes sociais, mesmo estando há quilômetros de distância. A expansão tecnológica é 

uma das principais ferramentas quando o assunto é informação. Ou seja, diversos mecanismos 

emergem diariamente para atender a grande demanda da população atual, cenários como o 

comercio, indústria farmacêutica, agricultura, e educação necessita está atualizado para 

atenderem as novas necessidades do mercado de trabalho.   

A utilização de tecnologias é fato marcante em quase todas as esferas da 

sociedade. Sua influência, especialmente das mídias interativas, desempenha 

um papel importante e provoca mudanças nos campos social, político e 

cultural.[...]  o desenvolvimento tecnológico acompanha a humanidade desde 

tempos remotos, demarcando períodos históricos e confundindo-se com a 

própria evolução social do homem, num ciclo interminável de avanço 

científico que amplia o conhecimento sobre esses recursos e cria “novas 

tecnologias”, cada vez mais sofisticadas (NASCIMENTO, 2015, p.22).  

 

No âmbito educacional as TICs acabam gerando certo desconforto por parte de alguns 

grupos, “perguntas e inquietações” surgem diariamente nesse contexto. Como proporcionar o 

uso das tecnologias ao discente sendo que nem os docentes muitas vezes não são qualificados 

e preparados para sua abordagem?  Como proporcionar aos alunos tecnologias educativas, 

num espaço tão precário de estrutura tecnológica? Com esse intuito a pergunta acima é uma 

tentativa de investigar previamente o que os sujeitos entendem por tecnologias ou mais 

especificadamente sobre as TICs.  

As respostas apontam  que os conhecimentos dos docentes se articulam entre si,  ou 

seja na maioria das falas é possível identificarmos domínio nas narrativas sobre a pergunta em 

questão. Pautas relacionadas a práticas e equipamentos tecnológicos são as principais 

características entre as argumentações dos investigados. Nessa questão, é válido destacarmos 

que o intuito dela foi realizamos um levantamento teórico sobre o assunto, frisando as 

diversas possiblidades do entendimento sobre as tecnologias alternativas voltadas para o 

cenário educacional.  Com base em Tedesco o autor afirmar que:  

O novo cenário desenhado pelas tecnologias requer a formação de novos 

sujeitos para atuarem na sociedade que ora se apresenta. Nesse aspecto [...] 

considera que a instituição escolar é um dos locais que pode ser adequado 

para a formação desses novos sujeitos: [...] o papel da educação e do 

conhecimento na formação do cidadão implica incorporar nos processos 

educativos uma maior orientação para a personalização do processo de 
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aprendizagem, para a construção da capacidade de construir aprendizagens, 

de construir valores, de construir a própria identidade (TEDESCO, 2006, p. 

32-33). 
 

Ao se pensar o professor como sendo o principal ator no processo 

ensino/aprendizagem onde procura fazer uso das tecnologias investigando e buscando 

caminhos que transformem a maneira de se apresentar os conteúdos, através da diversidade e 

inovação na sala de aula ele assume o papel de facilitador da construção do conhecimento 

pelo aluno e não um mero transmissor de informações. 

 

E) Questão 5- Qual a importância das TICs no processo de ensino e aprendizagem dos 

alunos? 

 

C1- É essencial, pois além de tornar a aula mais atrativa, as TICs facilitam que o aluno 

seja protagonista do seu próprio conhecimento. 

C2- É importante porque é uma forma atrativa de ensinar, já que os alunos estão cada 

vez mais conectados as tecnologias, pena que as escolas não oferecem essas tecnologias 

aos alunos. 

C3- Elas facilitam o processo de ensino e consequentemente o de aprendizagem, tendo 

em vista que pode trazer uma novidade à sala de aula que pode auxiliar na retirada da 

monotonicidade, fornecendo mais atenção ao conteúdo repassado ao aluno. 

C4- Oferece uma melhor dinâmica e mais desenvoltura 

C5 - Os recursos tecnológicos são muito importantes para educação, pois através destes, 

as informações são processadas de uma melhor forma e em menos tempo. O mesmo 

ainda auxilia na comunicação e no melhor entendimento por parte dos alunos. 

C6- As tecnologias são de suma importância nesse processo, pois permite que haja 

interação entre ambas as partes envolvidas, isto é o professor como mediador do 

conhecimento e o aluno como aprendiz formando sua autonomia, no que se refere à 

aprendizagem significativa. 

 

Nota-se que os entrevistados entendem que a utilização das TICs no processo de 

ensino e aprendizagem é uma ferramenta fundamental. O processo de ensino e aprendizagem 

nas escolas públicas não consegue acompanhar com a mesma velocidade que ocorre às 

mudanças tecnológicas. Atualmente os alunos possuem mais habilidade no uso de novas 

tecnologias, enquanto que parte dos professores possui dificuldade em se adaptar as novas 

mudanças. 
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 Argumentar sobre novas ferramentas metodológicas para o ensino não é uma tarefa 

fácil, devido muito de nossos profissionais não estar aptos a novas rupturas ou até mesmo a 

mercê de uma instituição de ensino da qual é precária tanto na parte física como também nos 

recursos didáticos (Quartiero, 1999). 

 Muitos professores empenhados e comprometidos com sua respectiva função, de 

proporcionar a melhor forma possível de intensificar a melhoria do ensino do educando. 

Superam as diversas barreiras encontradas e possibilitam novas alternativas didáticas, o novo 

de certa forma causa medo, mas nesse processo de ida e volta na busca para o conhecimento é 

preciso renovar constantemente. E uma dessas infinitas possibilidades de renovação didática é 

entender que o uso das TICs, no processo de ensino e aprendizagem é indispensável visto que 

os alunos estão inseridos constantemente nessa geração tecnológica.   

Neste sentido, a quarta pergunta foi elaborada com intuito de analisarmos sobre o que 

os sujeitos observam diante da importância das TICs no âmbito educacional.  As narrativas 

apontam que na utilização da mesma, o ensino é mais proveitoso, dinâmico e possibilita novas 

aprendizagens que vão além dos conteúdos que se encontram nos livros didáticos. 

Consequentemente, o professor mediador, torna-se sujeito ativo do processo de construção de 

autonomia de seu educando.  Sem contar que ao proporcionar novos mecanismos de 

aprendizagem, em especial o uso das novas tecnologias o docente também possibilita analisar 

diferentes fontes do saber.  

Historicamente, o ambiente escolar foi entendido como um local da qual os alunos 

apenas assimilavam os diferentes tipos de conhecimento sem levar em consideração sua 

bagagem histórica e seu contexto local. Atualmente essa ótica tradicionalista vem sendo 

fortemente alterada visto que com a implementação das novas tecnologias no âmbito 

educacional, facilitam e potencializam o processo de ensino e aprendizagem. Com base na 

fala do C3 “Elas facilitam o processo de ensino e consequentemente o de aprendizagem, 

tendo em vista que pode trazer uma novidade à sala de aula que pode auxiliar na retirada da 

monotonicidade, fornecendo mais atenção ao conteúdo repassado ao aluno”. 

Em suma, os sujeitos afirmam que o processo de ensino e aprendizagem se faz 

necessário sim, reconhecer a total importância do uso das TICs no ensino, pois além de trazer 

diversos benefícios no ensino, nos proporciona a vivenciar e aprender diferentes coisas em 

meio a uma sociedade tão diversificada. Nascimento afirma que: 

A educação adquiriu uma agenda diversificada com a introdução das novas 

tecnologias à medida que novos temas e preocupações surgiram. Além disso, 

essas tecnologias demandam sujeitos que tenham competência para ler, 
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reconhecer, interpretar e interagir com as informações geradas e sejam 

capazes de circular em um mundo cada vez mais plural. Mudar as formas de 

aprender implica em uma nova postura diante dos atos de ensinar e de 

aprender (NASCIMENTO, 2015, p.27). 
 

Sobretudo, professores e estudantes necessitam reconhecer as diversas possibilidades 

de interação com o processo de aprendizagem, além de tudo o papel do educador como 

mediador desse processo de ensino-aprendizagem deve ocupar lugar de destaque na pauta de 

qualquer discussão em especial sobre a importância das TICs no âmbito educacional.  

 

F) Questão 6 - Você já utilizou alguma TICs em suas aulas? Se sim, quais conteúdos 

químicos você abordou? Qual foi TIC utilizada? Caso não tenha utilizado, por quê? 

Gostariam de utilizar? 

 

C1 - Utilizo a internet com bastante frequência (tanto no planejamento, como no próprio 

desenvolvimento das aulas). Também gosto muito dos simuladores (aplicativos de 

celular) para trabalhar conteúdos como pH, montagem de moléculas (ligações 

químicas), interações intermoleculares, etc. Agora na pandemia os conteúdos e o 

conhecimento só chegam aos alunos devido às TICs. 

C2-   Infelizmente não, pois a escola onde trabalho não tem esse suporte. Mas agora 

durante a pandemia o único meio que estamos usando é pelo celular via WhatsApp. 

C3- Sim. Aplicação de projeto (ENEM em foco); aplicação de atividades lúdicas e 

experimentos didáticos; Aplicação de Temas Transversais; Conteúdos relacionados à 

CTSA (Agrotóxicos); Organização de Feira de Ciências. TICs utilizadas: notebook, 

Datashow, caixa de som amplificada, acesso à internet, documentários pré-

estabelecidos. 

C4 - Uso sempre Datashow e vídeo aula.  

C5 Sim. Vídeo, criação de desenhos animados no computador, celular, Dentre outros. 

Termodinâmica, tabela periódica, fonética química, e outros assuntos. 

C6   Já utilizei sim. Utilizei em estruturas orgânica, tabela periódica, modelos atômicos. 

Periodic Table Explore, ACD/ChemSketch. 

 

O uso das tecnologias em dias atuais é uma ferramenta indispensável para o exercício 

das atividades remotas devido à pandemia que assola o mundo, buscar maneiras de 

possibilitar melhorar a qualidade de ensino ao educando, vendo sendo discutida por diversos 

pesquisadores na área da educação. As tecnologias de certa forma ainda causam 

“estranhamento” ou insegurança por parte de alguns docentes. Seria ela a causadora desse 



42 

 

medo? Diante de tal colocação foi elaborada a pergunta de número 5 na qual, buscou-se a 

compreender de que forma docentes usam as tecnologias como ferramenta no processo de 

ensino e aprendizagem em química.  

Os relatos mostram que em sua grande maioria utilizam ferramentas tecnologias como 

estratégias no ensino de química. Além disso, o próprio planejamento está baseado no acesso 

à internet conforme menciona o C1 - “utilizo a internet com bastante frequência (tanto no 

planejamento, como no próprio desenvolvimento das aulas)”. É evidente que cada docente tem sua 

elaboração individual baseado com a realidade de seus alunos. 

 Devido a atual situação de pandemia do novo coronavírus, as ferramentas 

tecnológicas são umas das principais estratégicas pedagógicas utilizadas para ministrar as 

aulas atualmente de forma remota. Algumas plataformas digitais foram importantíssimas para 

que as aulas ocorressem de forma eficiente objetiva.   

De Acordo com o docente C2 [...] durante a pandemia o único meio que estamos usando é 

pelo celular via WhatsApp. Assim, percebe-se o quanto é importante o uso de ferramentas digitais 

como facilitador do conhecimento. A tecnologia móvel permite que o "aprender" se torne mais 

atraente e prazeroso, assim o celular trouxe e nos mostrou que a novas possibilidades de ensino de 

forma digital que não se limita apenas a sala de aula, independente do espaço que estiver, seja junto ou 

separado, online ou off-line, os conteúdos podem ser acessados e compartilhados conhecimento a 

qualquer momento. (FELICIANO, 2009). Com base nas Diretrizes de Políticas para aprendizagem 

móvel da UNESCO 2014, a utilização de tecnologia móvel como o celular, viabiliza o processo de 

aprendizagem dos alunos a qualquer lugar e hora, facilitando o acesso imediato do conhecimento.   

O aplicativo whatsapp escolhido como ferramenta pedagógica é justificado devido a 

sua facilidade de aquisição, pode ser baixado em todos os celulares e também é um aplicativo 

popular entre professores e alunos. Os sujeitos também apontam que usam frequentemente 

equipamentos digitais em suas disciplinas tais como: Datashow, aplicativos, simuladores, e 

entre outros recursos que possibilitem maiores disponibilidades viáveis para a aprendizagem 

do conteúdo abordado em sala de aula. Além disso, a concepção de letramento, à realidade da 

tecnologia digital, significa que:  

 Para além do domínio de “como” se utiliza essa tecnologia, é necessário se 

apropriar do “para quê” utilizar essa tecnologia. No espaço escolar, 

contribuir para o letramento digital significa apresentar oportunidades para 

que toda a comunidade possa utilizar as TICs como instrumentos de leitura e 

escrita que estejam relacionadas às práticas educativas e com as práticas e 

contextos sociais desses grupos (EDUCAREDE, 2007, p. 12 -13).  

 

Por conseguinte,  os recursos didáticos usados pelos docentes  têm por finalidade não 

apenas quebrar os paradigmas do ensino tradicional na transmissão de conhecimento. Mas, 
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trazer um novo olhar para o processo de ensino e aprendizagem. O professor ao utilizar essas 

ferramentas como um facilitador do conhecimento ele incentiva os alunos a buscarem 

conhecimentos e principalmente ao se questionarem a sua própria forma de aprender.  

A questão  movimenta-se numa  perspectiva com o compromisso de formar cidadãos 

capazes de problematizar, dialogar, desconstruir e reconstruir o conhecimento e dar a este um 

endereçamento crítico, seja no espaço próximo ou distante, a partir também do ensino de 

química (SANTOS, 2018).  

 

G) Questão 7. Em virtude da escassez de materiais e vidrarias laboratoriais, você 

considera viável substituir algumas práticas experimentais por aplicativos ou outros 

recursos tecnológicos visuais que possibilitam a observação dos fenômenos Físico-

químicos ocorridos durante uma prática experimental? Se sim, cite quais práticas 

podem ser substituídas? 

 

C1 Todo experimento que não pode ser feito em laboratório, devido à falta de algum 

material, eu trabalho com simuladores. Meu preferido é o PhetColorado, nele os alunos 

podem simular experimentos que não podem ser feitos em laboratório, devido à falta de 

recursos. 

 

C2 Sim, se a escola oferecesse uma internet boa seria ótimo. Poderia ser práticas sobre 

uso de vidrarias, simulação de preparos de soluções, ácidos e bases.  

 

C3 Sim. Principalmente experimentos de sínteses orgânicas, que precisam de uma 

vizualição para que o aluno possa compreender os arranjos moleculares.  

 

C4 Diante a esta situação da falta de recursos tecnológicos, é um sonho de consumo 

utlizar recursos que possam substituir algumas práticas experimenntais.  

 

C5 Sim, pois as escolas não possuem recursos laboratoriais e materiais adequados para 

aulas práticas experimentais, essa alternativa seria válida para sanar esse problema.  

C6 Sim, é uma alternativa viável, porém deve ser levado em consideração que a escola 

não oferece recusrsos tecnológicos necessário para isso, outro ponto relevante é chamar 

atenção do aluno de modo que o objeetivo da aula  seja alcançado, e não somente inserir 

um recurso por “inserir”. Poderia substituir por qualquer experimento ou demonstração 

que não pode ser feita em laboratório por falta de recursos laboratoriais. 
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Com abordagem acima, relacionada à utilização da tecnologia como estratégia 

alternativa, tendo em vista a escassez de vidrarias e recursos laboratoriais, os entrevistados 

relataram suas dificuldades recorrentes à falta desses artifícios e o quão viável a utilização de 

tecnologias é no processo de ensino e aprendizagem, visto que muitos experimentos podem 

ser feitos de maneira virtual objetivando a visualização dos fenômenos ocorridos, bem como a 

relação entre teoria e prática.  

Sujeitos asseguram também, que a escola deveria oferecer um ambiente que prioriza o 

ensino de forma tecnológica, isto é a escola e seus profissionais devem adequar-se a nova 

realidade, proporcionando um espaço inovador e tecnológico que possibilite a integração do 

ensino teórico e prático no âmbito educacional. Quartiero, Mendes e Alves  relatam em seu 

trabalho que: 

Uma parcela expressiva dos professores do Ensino Médio, temem na 

utilização das ferramentas computacionais, pois acreditam que podem perder 

a autoridade na sala de aula, por imaginar que os alunos terão maior domínio 

que eles quanto a utilização do computador na disciplina. Eles relataram que 

os professores apresentam algumas justificativas para não utilizarem as 

ferramentas computacionais, tais como: pouco conhecimento de informática, 

perda de autonomia na sala de aula e falta de planejamento educacional para 

implantação desse recurso na escola (QUARTIERO, et al. 2000, p.27). 
 

É importante destacar  que as dificuldades consideradas pelos entrevistados não estão  

diretamente relacionadas a inserção das tecnologias no ensino de química, mas também à falta 

de recursos tecnológicos, que deveriam ser ofertados pela escola, o que dificulta que o 

professor traga novas atividades de ensino que necessite de visualização ou experimentos para 

vincular teoria/prática. É constatado em situações envolvendo a análise de arranjos 

geométricos, modelos atômicos, ligações químicas, processos físico-químicos, síntese de 

química orgânica, entre outros assuntos abordados pela química como ciência investigativa, e 

fundamental no ensino básico, reportam consideravelmente os impactos positivos causados na 

utilização dessas ferramentas tecnológicas.  

Cabe chamar atenção para as respostas do pesquisado C1, o mesmo discorre a respeito 

da utilização de softwares educativos durante suas aulas, que possibilitam ao educando uma 

simulação de experimentos que não podem ser executados em laboratório, devido à 

insuficiência de recursos. De acordo com Melo (2005) os softwares educativos de simulação 

são opções inovadoras que representam modelos dinâmicos, permitindo o desenvolvimento da 

compreensão conceitual, que vão além do uso tradicional de conceitos e memorização de 

termos científicos.  
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De acordo com os entrevistados C2 e C3 ambos concordam com substituição de 

práticas experimentais por softwares que ofereçam a mesma finalidade ao educando. Pois, 

estes consideram que muitos assuntos são considerados de difícil compreensão pelos alunos, 

tais como: ácidos e bases, preparos de soluções, síntese orgânica e arranjos moleculares e as 

simulações ajudariam a compreender de forma mais significativa este conteúdo. Já que muitas 

escolas não possuem estrutura para a realização de aulas experimentais. Ainda nesta mesma 

corrente, é considerável citar o trabalho realizado por Souza e colaboradores apontam: 

Resultados na publicação de trabalho de apreciação de simulações para o 

apoio de procedimentos de experiências com titulação ácido-base., nessa 

avaliação com professores e alunos de ensino médio seguindo critérios 

propostos por Gladcheff e colaboradores (2001). Os resultados 

demonstraram que 92% dos alunos avaliados percebem a clareza e 

objetividade da titulação virtual, e que 95% acreditam que a atividade 

computacional favoreceria a compreensão conceitual na química (SOUZA, 

et al. 2005, p. 33).  
 

No contexto de arranjo moleculares como supracitado pelo entrevistado C3, Raupp, 

Serrano e Moreira (2009) destacaram o desenvolvimento das habilidades visuais e espaciais a 

partir, da experimentação com emprego de ferramentas tecnológicas e construção de modelos 

moleculares, com uso de métodos didáticos para ampliar o estado de representação molecular, 

possibilitando uma vizualizaçao mais ampla e uma maior compreensão por parte dos alunos. 

 As respostas apontam que apesar de vários fatores e impliações, no que diz respeito ao 

uso de tecnologia como ferramenta alternativa na ausência de vidrarias ou utensílios 

laboratoratoriais, os sujeitos usam suas subjetividades para justificar os diversos desafios que  

a educação proporciona, especialmente em vincular teoria/prática utilizando recursos 

tecnológicos, em busca de oferecer subsídios necessários para a construção do aprendizado do 

aluno. 

 

H) Questão 8. A escola que você atua tem laboratório de informática? Os professores 

utilizam? Quais as dificuldades? 

 

C1 Sim possuem. Utilizam sim, porém uma dificuldade encontrada é não possuirmos uma 

internet de qualidade, quando vários computadores são ligados em rede. 

 

C2 Sim. É utilizado somente pelos alunos que tem aula de informática no contra turno. 

 



46 

 

C3 Há um laboratório de informática, mas a maioria dos professores não o utiliza. 

Principais dificuldades: poucas unidades funcionando, em relação à quantidade 

excessiva de alunos; condutas indisciplinadas dos alunos não favorecem o incentivo 

profissional; falta de aplicativos e softwares educacionais pré-instalados; falta de apoio 

técnico especializado no local. 

 

C4 Sim. Sim. Falta de um técnico específico na área. 

C5 Não tenho conhecimento. 

 

C6 Tem, porém os professores quase não utilizam. Dificuldades: quantidade exacerbada 

de alunos, disponibilidade pequena de máquinas funcionando, alunos que não colaboram 

durante aplicação de aulas laboratoriais e falta de um técnico para apoio nas aulas. 

 

É notório as dificuldades encontradas pelos professores na utilização dos laboratórios 

de informática nas escolas em que trabalham, mesmo todas as escolas possuindo laboratorio 

de informática há constantes argumetações a respeito da internet de má qualidade,  falta de 

técnicos de informáticas, bem como a falta de manuntenção nas máquinas presentes nos 

laboratórios ocasionando um acumulo de ferramentas sem utilização ou ineficiêntes. 

 

Uma vez que nem todas as escolas possuem espaços adequados à instalação 

de laboratório de informática, urge que a construção dos mesmos seja 

pensada em relação a alguns fatores: disponibilidade de energia elétrica, 

ventilação adequada e necessária, adoção de medidas preventivas para 

proteção dos equipamentos, internet de boa qualidade, softwtares educativos 

instalados (SANTANA, 2014, p.13).  
 

 

A semelhança entre as respostas dos entrevistados e do autor Araújo (2007) aponta 

que alguns dos problemas existentes com o uso de laboratórios de informática se referem à 

falta de articuladores, além de problemas com as máquinas, são aspectos que estão 

intrinsecamente relacionados para que os professores e alunos não possam utilizar a sala de 

informatica como apoio pedagógico.  É muito importante que as escolas disponham de tal 

recurso. Além disso, os computadores devem possuir acesso a internet e possuir softwares 

educativos para que os professores possam utilizar de forma eficaz a ferrmenta no processo de 

aprendizagem dos alunos.   

Entretanto, observa-se que um dos entrevistados demonstrou não ter conhecimento 

sobre os instrumentos tecnológicos presentes na escola que o mesmo atua, isso mostra que o 
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problema de não utilizar o computador centra-se não somente na falta equipamentos 

tecnologicos,  mas em professores que não buscam atender seus alunos no ambiente 

informatizado. Em consonância com a resposta desse entrevistado, Fujimoto e Altoé (2009) 

afirmam, que a maioria das escolas possuem laboratórios de informática para ser utilizados 

pedagogicamente por alunos e professores, e consideram que o problema de não utilizar o 

computador não está diretamente associado a escassez de recursos, porém em professores que 

não buscam atualizar-se no quesito tecnologia.  

 

I) Questão 9. Você acredita que o uso de recursos tecnológicos pode melhorar ou 

dificultar a qualidade da aprendizagem de química, e o interesse/motivação dos alunos? 

 

C1:Só vem melhorar, tanto a motivação quando o conhecimento. 

 

C2: Pra uso do professor seria um sonho ter a disposição tecnologias pra melhorar suas 

aulas. 

 

C3: Dependendo da forma em que se pretende utilizar, pode melhorar. Agora, se for 

utilizado apenas como uma forma do professor evitar de escrever no quadro, pode 

chegar a dificultar a qualidade de aprendizagem, levando em consideração a 

dependência destes equipamentos e/ou ao fornecimento de energia elétrica, deixando o 

professor sem suporte para dar continuidade aos conteúdos programáticos. 

 

C4: Com certeza pode melhorar. 

C5: Melhora a qualidade, pois o mesmo auxilia na melhor compreensão do aluno. 

 

C6: Melhoram o ensino desde que seja utilizado e forma planejada pelo professor 

responsáve.l 

 

De acordo com entrevistados o uso das tecnologias é de fundamental importância, pois  

desperta o interesse dos alunos. Entretanto, devem ser utilizadas de forma planejada e critica 

na construção do conhecimento fornecido atravez desta ferramenta pedagogica.  Estes 

recursos não devem ser vistos pelos professores apenas como uma forma de sair do ensino 

tradicional mais como uma ferramenta de transformação e estimulador do aprendizado do 

aluno, despertando nele a curiosidade em conhecer, em pesquisar, e buscar a informação mais 
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relevante para a sua formação como cidadão crítico e reflexivo no processo de aprendizagem.  

 [...] O planejamento se torna essencial, pois permite ressignificar os 

conteúdos, rever e avaliar a prática pedagógica, participar de encontros de 

formação de professores, levando o professor a conhecer melhor os saberes 

químicos através de novos recursos e a mediação que estão sendo usados no 

processo de aprendizagem (RAMOS; MALDANER,2004, p. 2). 
 

Assim, o uso de recursos tecnológicos na disciplina de química pode auxiliar na 

construção do conhecimento científico centrado na realidade da vida social dos educandos, 

mas o professor precisa rever e planejar sua prática pedagógica, de modo que utilização das 

novas tecnologias envolva o estudante, elucidando os fenômenos do mundo natural e virtual 

presentes no universo material que o circunda. Em concordância Vicinguera alega:  

A simples adição do computador ao ensino não garante o sucesso da 

aprendizagem, e inclusive pode ampliar as dificuldades e problemas que já 

existem. Portanto, o seu uso na educação deve ser muito bem planejado, 

visando a sua harmonia, com técnicas, estratégias e métodos de ensino que 

aproveitem suas potencialidades (VICINGUERA, 2002, p. 13). 
 

Em relação às contribuições do uso das TICs para o ensino, os entrevistados 

afirmaram que auxilia nos procedimentos metodológicos do trabalho docente, colaborando na 

realização das aulas por meio de ilustrações dos conteúdos, bem como servem como um 

próprio meio de informação, facilitando a obtenção e atualização das informações, o que traz 

novas possibilidades de sair da rotina.O pequisado C2 alega acerca da falta de subsídios 

digitais com a seguinte resposta “pra uso do professor seria um sonho ter a disposição 

tecnologias pra melhorar suas auals” é notório nesta fala que a escola que o pesquisado atua 

desprovém de internet de boa qualidade, o que o mesmo utiliza como justficativa por não 

fazer uso de tecnologia. 

 

J)  Questão 10. Você conhece algum software ou programa de simulação que pode ser 

aplicado em aulas de Química? Em caso afirmativo cite o nome do programa ou 

simulador. Você já utilizou algum em suas aulas? Se sim, quais? Se não, quais as 

dificuldades 

 

C1 PhetColorado. Utilizo com frequência. 

 

C2 Conheço, mas não me recordo de nomes, e não utilizei, pois precisa de internet, e a 

maioria dos alunos não tem.  
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C3 Sim. Utilizei uma vez um aplicativo para celular (atualmente não recordo o nome) 

que auxiliou os alunos do Ensino Médio na compreensão de conhecimento da tabela 

periódica e na configuração eletrônica espacial de cada átomo, pois dava a 

possibilidade de demonstração espacial em 3 dimensões e 2 dimensões da localização 

dos elétrons em cada eletrosfera distinta. A principal dificuldade encontrada, que me 

incentivou a não dar continuidade no uso do aplicativo, falta de  apoio nos laboratórios 

de informática e falta de internet na casa do aluno e também na escola para o aluno 

realizar atualização do aplicativo, uma vez que o mesmo poderia ser acessado de forma 

off-line.  

 

C4 Eu usava um que produzia moléculas em 3d, mas, era muito limitado. (Não lembro o 

nome), porém não precisava de internet para acesso. 

 

C5 goReact. Pixton. entre outros já utilizados. 

 

C6: Molecular, Merck PTE, Software LabVirt costumo utilizá-los em minhas aulas, 

costumo utilizar aplicativos que podem ser baixados e não necessitam de internet para 

uso, e o aluno pode interagir durante aplicação do mesmo.  

 

Os recursos pedagogicos fornecidos pela tecnologia através dos diversos softwares 

educativos promovem de forma dinâmica as possibilidades dos alunos em contruírem de 

forma prazerosa o conhecimento ciêntifico. Percebe-se que os professores trabalham com 

softwares off-line na execusão de algumas aulas devido a falta de internet  na escola.  

Os entrevistados C3, C4 e C6 optam por utilizar softwares baixados, que apresentam 

simuladores e modelos detacando-se em função da contextualização do conteúdo 

apresentado e da forma como o aluno pode interagir com o software sem haja necessidade de 

conexão com internet. Ainda sobre o C6, onde o mesmo cita utilizar o aplicativo Merck PTE 

ressalta-se o uso deste nomeado Merck PTE, conceituado por Mata et al. (2018), em 

aplicativo de tabela periódica interativa que possibilita o imediato acesso a diversas 

informações sobre um elemento químico, calcula a massa molar de quaisquer compostos, 

apresenta infográficos, compara raios atômicos, massas e eletronegatividade, etc, com a 

facilidade de rodar off-line, esses atributos costumam chamar atenção de educadores, que 

buscam um aplicativo “completo”que aborde todo contéudo  do tema estudado, e que acima 

de tudo o aluno tenha facilidade em manuseá-lo, tanto em um ambiente escolar quanto fora da 

escola. 
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Destarte, as colocações enunciadas pelo sujeito C4, que considera o software utilizado 

em suas aulas como “limitado”, em virtude disso torna-se significativo atentar-se as escolhas 

de softwares educativos para compor aulas dinâmicas, mas acima de tudo que o aluno consiga 

absorver o máximo de conteúdo possível. Segundo Giraffa (2009, p. 21) 

 

A quantidade de softwares presentes na internet são diversas, por exemplos 

simuladores e micromundos que os alunos podem experimentar 

virtualmente, situações que dificilmente vivenciaram no mundo presencial. 

Entretanto, para muitos professores a disponibilidade de software de 

qualidade ou que se adeque a novas metodologias de ensino ainda é 

insuficient. 
 

Devido às limitações desse estudo expressadas nesse trabalho, o objetivo deste 

trabalho não está em encontrar “culpados” é cabível assumir “responsabilidades”, no que 

tange a inoperância: gestores, professores, alunos e pais são protagonistas na reversão desta 

realidade, uma vez que: 

Não podemos colocar a responsabilidade de implantação de informática nas 

escolas, somente na responsabilidade dos professores. A implantação de 

informática, segundo uma abordagem inovadora de aprendizagem, embasado 

na construção do conhecimento, e não somente na memorização de 

informações, implica em mudanças na escola que poderão ser realizadas se 

houver envolvimento de toda comunidade escolar [...] esta comunidade deve 

estar preparada para entender e usar informática, bem como dá suporte para 

mudanças necessárias na escola [..] para preparação de propostas inovadoras 

e formação de cidadãos para viver na sociedade do conhecimento 

(VALENTE,  2014, p.11).  

 

Para que os softwares educativos ampliem suas possibilidades de colaboração em 

torno do processo educativo, é necessário fazer com que informações sobre eles cheguem até 

os profissonais da educação. Essas informações devem auxiliar professores a ampliarem seus 

conhecimentos sobre uso desse material. Para Lyra (2003), a primeira classificação apresenta 

dicotomia softwares abertos e fechados, a segunda classificação softwares de acordo com o 

nível de aprendizagem dos alunos, e o terceira relaciona o tipo de objetivo pedagógico. De 

acordo, com o que foi mencionado pelo entrevistado C2 é perceptível à falta de preocupação 

do mesmo, não se refere à inserção de modalidades alternativas em suas aulas, justificada por 

ele pelo acesso à internet que os alunos não possuem. 
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CAPÍTULO 5  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste capítulo, será apresentado as considerações finais desta pesquisa, as suas 

limitações e possíveis contribuições, também é proposto algumas sugestões para 

investigações futuras.  A investigação apresentada foi realizada na tentativa de respondermos 

a principal questão norteadora deste trabalho que é Quais as concepções dos professores, 

acerca da utilização de TICs no processo de ensino e aprendizagem de química? Para 

responder a essa pergunta, foi proposto durante essa pesquisa um questionário, no qual, 

participaram professores de química das escolas públicas do municipío de Humaitá-AM. 

Analisando os resultados da avaliação realizada pelos componentes do trabalho e os 

objetivos que o compõe foram atendidos, uma vez que a maioria dos investigados utilizam as 

TICs como ferramenta estratégica nas aulas de química, destacando como principais 

ferramentas tecnológicas; data show, quadros digitais, softwares educativos, laboratórios 

virtuais e até mesmo a utilização de internet para preparação de suas aulas.  No contexto atual, 

as tecnologias são ferramentas cruciais e indispensáveis para promover conhecimento aos 

alunos, adotadas pelos professores como estratégia didática de ensino, visando minimizar os 

“danos” causados pela pandemia na educação. 

Devido atual situação pandêmica algumas limitações foram encontradas no 

desenvolvimento desse trabalho tal como: a forma de entrevista utilizada (Google Forms) não 

permitiu que as informações fossem abstraídas em sua totalidade, uma vez que seriam 

gravadas as respostas dos entrevistados e haveria interação entre o pesquisado e o 

pesquisador. Outro ponto relevante é que não foi possível entrar em contato com todos os 

professores do município que atuam na área de química, deixando a pesquisa fragmentada no 

se refere à quantidade total de professores presentes na cidade. 

Tratando-se de limitações, observou-se que não foi possível visitar as escolas dos 

pesquisados, a fim de investigar a estrutura e os recursos disponibilizados nos laboratórios de 

informática, para que houvesse um levantamento mais aprofundado dos dados, salienta-se 

também que conversas informais com os gestores e professores de outras disciplinas, teriam 

um papel fundamental para construção de uma análise mais sustentável, devido atual situação 

pandêmica, o número de entrevistados é considerado “pequeno”, mas ainda sim significativo 
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para uma discussão satisfatório do tema abordado. 

Para futuros trabalhos, fica uma sugestão: a elaboração e aplicação de uma hipermídia 

tendo como enfoque o ensino de química, em uma escola pública. Este trabalho espera 

contribuir para uma maior utilização das tecnologias como ferramenta que podem contribuir 

com a aprendizagem e com o desenvolvimento cognitivo dos alunos de forma a propiciar uma 

aprendizagem significativa. No entanto, é preciso ter claro que as tecnologias da informação e 

comunicação não substituirão o papel do professor, o qual continuará sendo o mediador do 

processo de ensino-aprendizagem.  

Faz-se necessário a continuidade da pesquisas sobre o uso de recursos tecnologicos no 

ensino de Química, uma vez que as mudanças no ensino ocorrem de forma dinâmica, havendo 

a possibilidade de novos sites e objetos de aprendizagem a serem criados e publicados 

periodicamente. Portanto, o presente tabalho demonstrou que os entrevistados concordam que 

o aprendizados dos alunos são mais eficientes mediante a mudança de metodologia em sala de 

aula. Sendo que a utilização de recursos como as TICs são importantes na construção  do 

saber cognitivo do aluno. Assim, as aulas de Química tornam-se mais dinâmica, crítica e 

reflexiva, podendo até mesmo,  minimizar a evação e a empatia que muitos alunos têm pela 

disciplina de química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, M. I. A. M. Incorporação das tecnologias de informação e comunicação na 

escola pública. In: MERCADO, Luis Paulo L. (Org.) Percursos da formação de professores 

com tecnologias da informação e comunicação na educação. Maceió: Edufal, 2007, p. 29- 76. 

 

ANTUNES, C. Utilizando a tecnologia a seu favor. 17ª Ed. Petrópolis, RJ: Vozes 2010. 

 

BONA, B. O. Análise de softwares educativos para o ensino de matemática nos anos 

iniciais do ensino fundamental. Experiências em Ensino de Ciências, vol.4, n. 1, pp.35-55, 

2009. Dutra, R. S. et al. Desvendando mitos: os computadores e o desempenho no Sistema 

Escolar. Educ. Soc., Campinas, vol. 28, n. 101, p. 1303-1328, 2007. 

 

BOGDAN, Robert; BIKLEN, Sari. Investigação qualitativa em Educação: fundamentos, 

métodos e técnicas. Portugal: Porto Editora, 1994. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Brasília: Ministério da Educação, 2002. 

 

BRASIL, Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES 1.303/2001. Diário Oficial da 

União do Brasil, Brasília, de 7 de dezembro de 2001, Seção 1, p. 25. Disponível em: Acesso 

em: 06 out. 2020. 

 

COSTA, C. Educação, imagem e mídias. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

 

Decreto n. 6.300, de 12 de dezembro de 2007. Programa nacional de tecnologia 

educacional –ProInfo. Brasília, DF: Presidência da República. Recuperado de: http:// 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 2010/2007/.  

 

FELICIANO, A. Santos, o uso do whatsapp como ferramenta pedagógica. XVIII Encontro 

Nacional de Geógrafos, A construção do Brasil: geografia, ação política e democracia, 2016. 

São Luiz/MA.   

 

FARIA, Elaine Turk. Preparando docentes para o uso das TICS na escola. In: Encontro 

Nacional de Didática e Práticas de Ensino, 14., 2008, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: 

Editora da PUCRS, 2008. 

FUJIMOTO, Sonia Maria Andreto; ALTOÉ, Anair. O computador na escola: professor de 

educação básica e sua prática pedagógica. Universidade Estadual de Maringa. 2009.  

 

FUNO, L. B. A. Teletandem e formação contínua de professores vinculados à rede 

pública de ensino do interior paulista: um estudo de caso. Dissertação (Mestrado)-

Universidade Estadual Paulista, São José do Rio Preto, 2011. 

 



54 

 

FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: 

Paz e Terra, 1996. 

 

GIRAFFA, L. M.M. Uma odisseia no ciberespaço: O software educacional dos tutoriais 

aos mundos virtuais. Revista Brasileira de Informática na Educação, vol. 17, núm. 1, 2009 

pág. 21. 

 

GESSER, V. Novas tecnologias e educação superiores: Avanços, desdobramentos, 

Implicações e Limites para a qualidade da aprendizagem. IE Comunicaciones: Revista 

Iberoamericana de Informática Educativa, n. 16, p. 23-31, 2012. 

 

GONÇALVES, L. P. S. et al. As TIC’s como ferramenta de mediação pedagógica para a 

experimentação no ensino de química. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de 

Química, 37 (XXXVII RASBQ), 2014, Natal. 

 

IBGE, Regiões de Influência das Cidades 2018. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível 

em: <https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/redes-e-fluxos-

geograficos/15798-regioes-de-influencia-das-cidades.html?=&t=acesso-ao-produto> Acesso 

em: 31 jul.  

 

KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 2. ed. Campinas: Papirus, 

2004. (Série Pratica Pedagógica). 

 

KENSKI, V. M. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 8. ed. Campinas, 

SP: Papirus, 2012. 

 

LAZARINI, S. Utilizando a tecnologia a seu favor. Disponível em: 

http://www.universia.com.br/materia/imprimir.jsp?id=11941 Acesso:out.2020. 

 

LIMA, J. O. G. Perspectivas de novas metodologias no Ensino de Química. Revista 

Espaço Acadêmico, v. 12, n. 136, 95-101, 2012. 

 

LYRA, A. R. L.; LEITÃO, D. A.; AMORIM, G. B. C., GOMES, A. S. Ambiente Virtual 

para Análise de Software Educativo. Centro de Informática – Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPE). Workshop em Informática na Educação – WIE, 2003.  

 

MATA, J.A.; SILVA, V.A.; MESQUITA, N.A.S. Ensino de química com uso de 

tecnologias digitais para uma educação de jovens e adultos (eja) rejuvenescida. Anais do 

XIX Encontro Nacional de Ensino de Química, 2018. 

 

MARCHIORI, L. L.; MELO, W. J.; MELO, J. J. Avaliação docente em relação às novas 

tecnologias para a didática e atenção no ensino superior. Avaliação: Revista da Avaliação 

da Educação Superior, v. 16, n. 2, p. 433-443, 2011. 

 

MISKULIN, R. G. S. Identificação e Análise das Dimensões que Permeiam a Utilização 

das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Aulas de Matemática no Contexto da 



55 

 

Formação de Professores. Bolema: Boletim de Educação Matemática, Rio Claro, v. 19, n. 

26, p. 103-123, 2006. 

 

MOURA, J.; AIRES. J. Recursos Audiovisuais no Ensino de Química. In: Encontro 

Nacional de Ensino de Química, 16 (XVI ENEQ), 2012, Salvador. Atas. Bahia, 2012. 

 

MELO, E.S.N.; MELO, J.R.F. Softwares de simulação no ensino de química: uma 

representação social na prática docente. ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.6, 

n.2, p.51-63, 2005. 

 

MELLO, I. C. O ensino de química em ambientes virtuais. Cuiabá: EDUFMT, 2009. 

 

MERRIAM, S. B. Qualitative research and case study applications in education. São 

Francisco (CA): Jossey-Bass, 1998. 

 

MORAES, C.R.; VARELA, S. A motivação do aluno durante o processo de ensino 

aprendizagem, Revista Eletrônica de Educação. Ano I, No. 01, ago. / dez. 2007. 

 

MORAN, J. M.; MASSETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. Novas tecnologias e mediações 

pedagógicas. Campinas, SP. Papirus, 2012. 

 

MORTIMER, E. F. Pressupostos epistemológicos para uma metodologia de ensino de 

Química: mudança conceitual e perfil epistemológico. Química Nova, v. 15, n. 3, p. 242-

249, 1992. 

 

PETRAKIEVA, L. Mobile Technologies and Learning: Expectations, Myths, and Reality. 

Handbook of mobile teaching and learning. Australia. 973-982, 2015. 

 

PONTE, J. P. Tecnologias de informação e comunicação na formação de professores: que 

desafios? Revista Iberoamericana de Educación, n. 24, p. 63-90, 2000. 

 

PEREIRA, B.T.; FREITAS, M.C. O uso das tecnologias da informação e comunicação na 

prática pedagógica da escola.  Departamento de Ciências e Gestão da Informação da UFPR. 

2010.   

 

QUARTIERO, E. M.; MENDES, E.; ALVES, J. B. M. Formação de professores para atuar 

com ferramentas computacionais e a rede eletrônica. In: XX Congresso Nacional da 

Sociedade Brasileira de Computação, 2000, Curitiba. Anais do XX Congresso Nacional da 

Sociedade Brasileira de Computação, p. 113-113, 2000. 

 

RODRIGUES, N. C. Tecnologias de informação e comunicação na educação: um desafio 

na prática docente. Fórum Linguístico, Florianópolis, v.6, n.1 (1-22), jan-jun, 2009 

(Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/forum/ article/download/1984-

8412.2009v6n1p1/11863. 
 

 



56 

 

SANTOS, D.O.; WARTHA, E. J.; FILHO, J. C. S. Softwares educativos livres para o 

ensino de química: análise e categorização. In: Encontro Nacional de Ensino de Química, 

15 (XV ENEQ), 2010, Brasília. Atas. Brasília, 2010. 

 

SANTOS, W. L. P.; SCHNESTZLER, R. P. Educação em química: compromisso com a 

cidadania. 3. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 2003. 

 

SILVA, Ma. Sala de aula interativa. Rio de Janeiro: Quartet, 2000.  

 

SOUZA, M.P.; MERÇON, F.; SANTOS, N.; RAPELLO, C.N.; AYRES, A.C.S. Titulando: 

um software para o ensino de Química. Química Nova na Escola, 22, nov. 2005. 

 

TAVARES, R. SOUZA, R. O. L.; CORREIA, A. O. Um estudo sobre a “TIC” e o ensino 

da química. Revista GEINTEC, São Cristóvão, Vol. 3, n. 5, p.155-167, 2013. 

 

VALENTE, José Armando. O computador na sociedade do conhecimento. Campinas SP. 

Disponível em. https://www.nied.unicamp.br/biblioteca/o-computador-na-sociedade-do-

conhecimento/. Acesso em novembro 2020.  

 

VIERA, E.; MEIRELLES, R. M. S.; RODRIGUES, D. C. G. A. O Uso de Tecnologias no 

Ensino De Química: A Experiência do Laboratório Virtual Química Fácil. In: Encontro 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, 8 (VIII ENPEC), 2011, Campinas. Atas... 

São Paulo, 2011. 

 

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1987



57 

 

 

APÊNDICE 1 - QUESTIONÁRIO DE APLICAÇÃO 

 

 

1)   Há quanto tempo terminou a licenciatura? Você cursa/ou cursou alguma especialização? 

Se sim qual especialização você fez? 

 

2) Quanto tempo atua na docência de química? 

 

3) O que você entende por TICs? Você poderia citar algum exemplo?  

 

4) Qual a importância das TIC no processo de ensino e aprendizagem?  

 

5) Você já utilizou alguma TIC em suas aulas? Se sim, quais conteúdos químicos você já 

abordou? Qual foi TIC utilizada? Caso não tenha utilizado, por quê? Gostaria de utilizar? 

 

6) Em virtude da escassez de materiais e vidrarias laboratoriais, você considera viável 

substituir algumas práticas experimentais por aplicativos ou outros recursos hipermídios 

visuais que possibilitam a observação dos fenômenos físico químicos ocorridos durante 

uma prática experimental? Se sim, cite quais práticas podem ser substituídas? 

 

7) A escola que você atua tem laboratório de informática? Os professores utilizam? Quais as 

dificuldades? 

 

8) Você acredita que o uso de recursos tecnológicos pode melhorar ou dificultar a qualidade 

da aprendizagem e o interesse/motivação dos alunos? 

 

9) Na sua graduação ou em algum curso posterior, (especialização) vocês discutiram 

aspectos relacionados às TIC? Se sim, isso te ajudou de alguma forma em suas aulas? Se 

não, você acredita que seria importante a inclusão dessa discussão? 

10) Você conhece algum software ou programa de simulação que pode ser aplicado em aulas 

de Química? Em caso afirmativo cite o nome do programa ou simulador. Você já utilizou 

algum em suas aulas? Se sim, quais? Se não, quais as dificuldades 

 

 

 

 

 

 


