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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta uma discussão sobre formação para cidadania no ensino de 

Química, considerando também Tecnologias enquanto temática e recursos de Informação e 

Comunicação. O referencial adotado reúne autores relacionados à Educação Cidadã, como 

Freire (1983), à abordagem CTSA (Ciência – Tecnologia – Sociedade – Ambiente) e Ensino 

em Química, como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) e Chassot (2014), 

respectivamente, além de Educação e Tecnologia, como Selwyn (2011). Foi realizada uma 

pesquisa de caráter qualitativo e exploratório, com análise de documentos e aplicação de 

questionários. Participaram da investigação quatorze professores, entre mestres e doutores de 

um Curso Técnico em Química de uma instituição referência no Rio de Janeiro. 

Especificamente, o objetivo deste trabalho foi analisar a fala desses professores sobre a 

formação para cidadania, considerando a disponibilidade de TIC (Tecnologias de Informação 

e Comunicação) na instituição. A totalidade da análise sugere que a maioria dos professores 

associa cidadania a direitos e deveres, de modo geral, ou a questões específicas, como 

relações interpessoais. Talvez, por esta razão, apenas uma minoria expresse que a Educação 

em Química poderia contribuir com a formação para cidadania por meio de um ensino 

contextualizado e problematizador, visando participação ativa em sociedade. Por fim, a 

Tecnologia seria pouco discutida enquanto uma temática pertinente à formação para 

cidadania, mas os professores utilizam TIC em suas aulas.  

 

Palavras-chave: Química; Formação para Cidadania; Tecnologias de Informação e 

Comunicação; CTSA; Paulo Freire. 

 

  

 

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation presents a discussion about citizenship formation in the teaching of 

Chemistry, considering also Technologies as thematic and resources of Information and 

Communication. The approach adopted brings authors related to Citizen Education, such as 

Freire (1983), to the CTSA (Science - Technology - Society - Environment) and Teaching in 

Chemistry, as Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2011) and Chassot (2014), as well as 

Education and Technology, as Selwyn (2011). A qualitative and exploratory research was 

done, with document analysis and application of questionnaires. Fourteen professors 

participated in the research, among masters and doctors of a chemistry technical course of a 

reference institution in Rio de Janeiro. Specifically, the objective of this work was analyze the 

speech of these teachers about the formation for citizenship, considering the disponibility of 

ICT (Information and Communication Technologies) in the institution. The whole analysis 

suggests that, in general, most of teachers associate citizenship with rights and duties or with 

specific issues such as interpersonal relationships.Maybe, for this reason, only a minority 

expressed that Education in Chemistry could contribute to the formation for citizenship 

through a contextualized and problematizing teaching, aiming at active participation in 

society. Finally, Technology would be less discussed as a subject relevant to citizenship 

training, but teachers use ICT in their classes. 

 

Keywords: Chemistry; Citizenship Teaching; Information and Communication Technologies; 

CTSA; Paulo Freire. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse em investigar o ensino de Química na formação dos alunos enquanto 

cidadãos apareceu durante o meu 2º curso de graduação, a Licenciatura Plena em Química, na 

UERJ, no ano de 2005.  A grade curricular do curso era de quatro anos, ou oito períodos, com 

uma quantidade de horas previstas a serem cumpridas pela disciplina obrigatória, “Estágio 

Supervisionado”. As aulas práticas eram preparadas anteriormente, conforme programa 

curricular da instituição e ministradas em seguida, após aprovação do professor responsável. 

Parte das horas foi cumprida no Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-

UERJ), em turmas do 1º, 2º ou 3º ano do Ensino Médio, em que cada uma dessas possuía 

quatro tempos semanais de química. 

Nas aulas, sempre que possível, abordava os conteúdos de Química de maneira 

contextualizada, para que percebessem que a Química era uma Ciência presente em nosso 

cotidiano e não abstrata, como alguns alunos achavam. Mas, confesso que, embora a 

estratégia fosse enriquecedora tanto para eles, quanto para mim, enquanto professora-

licencianda, visto que, todos nós, participantes desse processo ensino-aprendizagem 

estávamos aprendendo em conjunto, nem sempre era possível desenvolvê-la nas turmas. Pois, 

faltava interesse dos alunos em quererem aprender Química, não havia laboratório para aulas 

práticas (na tentativa de despertar curiosidade), e o fato da relação conteúdo programático de 

Química/tempo, que precisava ser atendida, mediante currículo. Agregada a essas dificuldades 

ainda tinha o “desmerecimento” da minha pessoa, pelo fato de ser licencianda.  

Gostaria de ressaltar que, indiscutivelmente, o conteúdo programático de Química 

precisava ser cumprido, em tempo hábil, para atender ao programa curricular anual, e não 

prejudicar os alunos do CAp-UERJ, nem nas provas regulares da instituição nem nos exames 

nacionais ou vestibulares. Ou seja, a velocidade com que tinha que abordar os conteúdos nos 

quatro tempos semanais disponíveis tinha que ser rápida, para “dar conta do recado” e ser 

bem avaliada na disciplina “Estágio Supervisionado”. Até que, certa vez, um aluno 

questionou-me mais ou menos assim: 

_ Química é muito chata e a gente não vai usar nunca! Não serve para nada! Por que a 

gente precisa estudar Química, Professora?  

Nesse momento, meu professor e tutor não estava presente. A turma ficou silenciosa 

por uns instantes, mas não podia me deixar inibir. Numa fração rápida de milissegundos 

elevei um pouco a voz, e esclareci seguramente a este aluno e os demais, que a Química é 



uma Ciência presente no cotidiano de todos nós. Que bastava olharmos em volta para vê-la. 

No ar, na água, nos remédios, no detergente, no giz que usava para escrever no quadro negro, 

nas chaminés das fábricas, no botijão de gás, no esgoto que geramos, no sabonete e perfume 

que usamos, etc. 

Essas perguntas são comuns com relação ao ensino das Ciências, principalmente no 

Ensino Médio, com relação à Química e Física. Os estudantes não têm noção da importância 

dessas disciplinas, as veem como abstratas e as consideram complicadas e desnecessárias de 

serem aprendidas.  

Essas questões foram fundamentais para uma autorreflexão como educadora de 

Química. Vi total sentido um dia investigar, para contribuir com o ensino da Química, 

mediante sua importância, para formar alunos cidadãos. Por conseguinte, surgiram algumas 

indagações: “por que ensinar a Química?”; “será que o ensino da Química é realmente 

importante para esses alunos?”; “para quem a Química é importante?”; “O que sobre a 

Química é realmente necessário nesse momento para os alunos?”; “Como formar cidadãos a 

partir da Química?”.  

Visando responder a essas e outras questões, e no intuito de contribuir com a área de 

ensino, apresentei minha Monografia, o trabalho final do Curso de Licenciatura em Química, 

avaliando três livros de Química do Ensino Médio, enquanto recurso didático, no processo 

ensino-aprendizagem. Os livros eram de autorias diferentes. As análises feitas nos livros 

evidenciaram, em alguns momentos, uma Química contextualizada, construtivista, indagando 

os alunos à reflexão de questões contemporâneas e problemáticas, como poluição da água e 

aquecimento global. Percebemos uma evolução no ensino dos conteúdos químicos, pois havia 

alguns exemplos de aplicabilidade no cotidiano, mostrando que a Química não é uma ciência 

abstrata, contudo ainda muito aquém do que eu esperava.  

As indagações acima e a preocupação com o ensino da Química para a formação de 

cidadãos permaneceram, sendo que nesse momento estou com o olhar voltado para o ensino 

da disciplina, a partir do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC).  

Essa Dissertação tem um significado muito importante para mim, pois, após anos de 

trabalho como profissional na área técnica, estou podendo refletir sobre a formação para 

cidadania, voltando assim para a área desejada de se trabalhar, a área da Educação.  
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INTRODUÇÃO 

 

A Química caracteriza-se por ser uma ciência natural e experimental, que estuda 

os elementos que compõem a Terra, as substâncias formadas por estes elementos, suas 

transformações e variações de energia sofridas pela ação da natureza, ou do homem. Além 

disso, está presente no dia a dia dos sujeitos, como parte da vida cotidiana, nas diferentes 

áreas, como farmacêutica, alimentícia, industrial, ambiental, entre outras. Isso confirmaria, 

por si só, sua importância e consequente relevância na formação dos nossos alunos para 

exercício da cidadania. Cidadania se refere à participação de sujeitos na sociedade. Se a 

Química tem tamanha relevância, os alunos precisam conhecê-la e articulá-la com os 

problemas sociais. Enquanto cidadãos, conhecer Química contribui para compreenderem 

melhor o próprio mundo, e assim poderem refletir e participar criticamente das questões que 

relacionem os temas dessa ciência na sociedade em que vivem. 

A formação para cidadania está prevista em muitos documentos que regem a 

educação brasileira, sobretudo a Constituição Brasileira de 1988, que determina: 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho. (BRASIL, 1988, art. 205, grifo nosso). 

Com essa mesma preocupação, nas Disposições Gerais, o Art. 22 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) também considera a formação para o exercício da 

cidadania como item importante de formação, ao apresentar que: 

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. (BRASIL, 1996, art. 22, grifo 

nosso). 

Notamos que os dois trechos dos textos das legislações aqui colocados apresentam 

como fins da Educação a formação para o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho, sendo que o segundo amplia o conceito, no sentido de incentivar os estudos, para 

desenvolvimento continuado, enquanto sujeito e no meio social em que vive. 

Sobre a Química e sua relação com as Tecnologias e as questões da Sociedade, no 

exercício da cidadania, os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) 

mencionam que: 

[...] a Química pode ser um instrumento da formação humana que amplia os 

horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento 

químico for promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na 

realidade, se for apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e 

linguagens próprios, e como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento 
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tecnológico e aos muitos aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2000, grifo 

nosso). 

Observamos, nesse trecho dos PCNEM, a necessidade de formar cidadãos, 

relacionando a Química ao desenvolvimento das Tecnologias e às questões da vida em 

Sociedade no Ensino Médio. A Química oferece subsídios para tomada de ação se 

devidamente estudada e aprendida com relação a seus conceitos e métodos. Por isso a 

importância do seu estudo enquanto Ciência, e a necessidade de um aprendizado mais 

significativo, contextualizado, de maneira não isolada de outros campos, como as Tecnologias 

e Sociedade. Ficaria mais fácil pensar em despoluir a água e o ar, ou talvez não poluir a água 

e o ar, preservando a camada de ozônio? Ou seja, o conhecimento químico ensinado aos 

alunos no ambiente escolar, de forma articulada ao contexto social em que se encontram, pode 

provocar a curiosidade pelas “coisas” do mundo, contribuir com o desenvolvimento do 

pensamento crítico, para que eles se tornem aptos a participarem dos processos de tomada de 

decisões, intervindo na realidade e exercendo sua cidadania. 

Percebemos, até aqui, que a formação para cidadania é uma das finalidades 

apontadas pelas Diretrizes Nacionais, e que o conhecimento científico está vinculado a essa 

formação, assim como as Tecnologias e as questões da Sociedade.  

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) fazem parte da sociedade, 

principalmente quando observamos sua presença no cotidiano dos sujeitos e suas 

contribuições para a transformação do mundo, ainda que dentro de um determinado contexto. 

Dessa forma, seria muito pouco provável uma regressão com relação a essas ferramentas, 

inclusive na área educacional, visto que as políticas públicas em nosso país as têm 

contemplado em seus programas de governo. Com isso, educadores, em suas pesquisas, 

levam-nos a refletir sobre o tipo de leitura que devemos fazer e orientar os estudantes a 

fazerem, mediante a presença das Tecnologias no meio escolar. 

Neil Selwyn (2011) apresenta conceitos para Tecnologia: ela é um processo pelo 

qual o homem modifica a natureza, é um dos aspectos que permite separar seres humanos de 

animais, é vista como uma ferramenta para melhorar a vida e é muito mais que meros 

artefatos para se fazer algo, pois é vista como objeto cultural, uma vez que seu uso propicia 

atividades sociais e o compartilhamento do conhecimento. Contudo, no campo da Educação, o 

autor enfatiza a necessidade de um olhar crítico sobre as mudanças trazidas pelas tecnologias 

ao afirmar que não são a solução para todos os problemas, como defendem alguns autores. 

Ressalta que nem tudo que se passa dentro do contexto educacional pode ou está de fato 

relacionado à aprendizagem em si. O autor coloca ainda que, ao contrário do que pensamos, o 
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uso das tecnologias no campo educacional pode estar trazendo consequências impensáveis e 

não programadas. Daí o propósito de questionar o seu uso, verificando suas contribuições na 

formação para a cidadania dos estudantes. Selwyn (2011) enfatiza também a relevância dos 

contextos sociais e culturais, nos quais os estudantes estão inseridos, acrescentando que sem 

esse olhar é impossível compreender a inter-relação Educação e Tecnologia.  

Os avanços científicos e tecnológicos têm sido desenvolvidos em nossa Sociedade 

de forma notória e contínua. E, uma vez vistos como fundamentais no desenvolvimento 

econômico, cultural e social, promovem o crescimento da importância do ensino das Ciências 

Natureza, sendo objeto de reflexão para movimentos de transformação no ensino e reformas 

na educação (KRASILCHIK, 2000).  

Segundo Azevedo et al. (2013), um deles, de âmbito internacional, é o “Ciência – 

Tecnologia – Sociedade” (CTS), que tem como principal objetivo mostrar a importância da 

relação de assuntos e temas ligados à Ciência e Tecnologia, a partir de discussões mais 

democráticas, com participação da Sociedade. 

O campo da educação, área de nossa pesquisa, recebeu influências desse 

movimento quanto à necessidade da nova visão com relação à imagem social da Ciência e da 

Tecnologia. A Ciência, assim como a Tecnologia, começava a ser rejeitada como uma 

atividade pura, como ciência aplicada e neutra. A partir daí uma visão de caráter 

multidisciplinar promoveu, em diversos países, programas e materiais condizentes com 

movimento CTS, com propostas de ensino mais críticas e contextualizadas, atribuindo-se 

assim os pressupostos da inter-relação “Ciência – Tecnologia – Sociedade”, do movimento 

CTS na educação (AZEVEDO et al., 2013). 

Mais recentemente a relevância das questões ambientais, diante das crises como 

do aumento da poluição e crise energética, fez integrar a dimensão do Meio Ambiente ao 

movimento CTS, originando então uma nova sigla, CTSA.  

Segundo Trivelato (2000), no Brasil, a valorização de uma orientação social e a 

necessidade da reformulação do ensino das Ciências Natureza desencadearam movimentos, 

como “Alfabetização Científica”, “Ciências para Todos” e “CTS – Ciência – Tecnologia – 

Sociedade”, que ocorreram, principalmente, entre os anos 80 e 90, e concentraram-se 

basicamente numa mesma preocupação: reformular o ensino das Ciências, centrado em temas 

sociais, a fim de formar estudantes com conhecimento científico para participação ativa em 

sociedade.  

A sigla CTS ou CTSA pode referir-se a um movimento, mas também pode ser 

tratada como enfoque ou abordagem que orientou parte de nossa pesquisa. Continua bastante 
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atual, mediante o significativo número de produções acadêmicas (ARAÚJO et al., 2009; 

MENDES, 2012; PARIZ, 2011; RODRIGUES et al., 2015), e também por meio da 

Associação Europeia de Estudos de Ciência e Tecnologia, ou “European Association for the 

Study of Science and Technology”, na qual acadêmicos e pesquisadores dos campos da 

Ciência e Tecnologia fazem estudos e análises sociais das inovações e das áreas relacionadas 

ao conhecimento (EASST, 2016). No Brasil, voltado para professores e educadores em geral, 

por exemplo, o Ministério da Educação, a partir do Programa Nacional Biblioteca na Escola 

(PNBE), distribuiu a obra “Ensino de Ciências e Cidadania”, que cita o movimento como 

renovação no ensino e enfatiza-o numa visão interdisciplinar (KRASILCHIK; 

MARANDINO, 2007).   

A preocupação com a formação para a cidadania, no ensino das Ciências 

Natureza, e a relevância crescente da ciência Química e das Tecnologias no cotidiano dos 

sujeitos motivaram esta investigação de relações entre o ensino da Química e as TIC com 

vistas à formação de cidadãos. 

Vimos que a LDB (BRASIL, 1996), assim como pesquisadores e educadores da 

área (ANDRADE, 2011; LACERDA, 2009; MACEDO e PENHA, 2014; PRAIA, GIL-

PÉREZ e VILCHES, 2007; MONTEIRO, 2011 e SANTOS et al., 2012) colocam que o 

processo ensino-aprendizagem seja motivador, contextualizado, problematizado no cotidiano, 

de forma que a elaboração do conhecimento científico se aproxime da produção 

contemporânea, levando em conta a relação com outras áreas do conhecimento e o contexto 

social, de acordo com a abordagem CTSA. 

Partindo do princípio que o conceito de cidadania está diretamente relacionado à 

participação na sociedade, seria importante que os estudantes compreendessem a interação 

entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, com base nos pressupostos da 

abordagem CTSA, enquanto cidadãos, para poderem participar de maneira ativa e 

significativa em questões que afetam todos, para se pensar em possíveis soluções.  

 

As pesquisas sobre Ciências e formação de cidadãos  

Os educadores em Ciências têm reconhecido o papel central da Ciência na 

formação dos cidadãos, a partir de estudos e conforme publicações encontradas ao longo dos 

últimos anos. 

Há publicações, dissertações, teses, trabalhos apresentados em eventos e artigos 

de revistas da área da educação e, mais especificamente, da educação em Ciências 

(LEMGRUBER, 2000), que refletem sobre a importância do ensino das Ciências Natureza, na 
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formação cidadã dos estudantes. O que nos indica e faz perceber que este tipo de discussão 

não é tão recente assim. 

Considerando que o ensino de Química também deve ter entre seus objetivos a 

formação para a cidadania, e que a abordagem CTSA contribui para essa problematização no 

atual contexto tecnológico, iniciamos nosso trabalho por meio de uma revisão de literatura 

relacionando esses temas. O estudo, além do já expresso até aqui, inclui um levantamento 

realizado no portal de periódicos da CAPES/MEC, em abril de 2016, que resultou em 37 

trabalhos, entre dissertações, teses e artigos publicados em revistas, com os descritores 

informados na tabela 1, abaixo: 

 
Tabela 1. Trabalhos encontrados no portal de periódicos da CAPES/MEC em abril/2016 

Quantidade de trabalhos 

encontrados no Banco de 

Teses da CAPES 

 

Palavras Chaves Período 

9 Ensino de Química + CTSA 2007 - 2015 

4 Formação para cidadania + CTSA 2007 - 2013 

24 Tecnologia no ensino de Química + Ensino Médio 2002 - 2014 
Fonte: Portal de periódicos da CAPES/MEC (Elaboração própria) 

 

Este levantamento foi feito com base nas palavras chaves, encontradas nos 

trabalhos publicados entre 2002 e 2015, em português e também em língua estrangeira (inglês 

ou espanhol), a partir da leitura dos resumos de alguns e outros em sua íntegra. Após as 

leituras, foram elaborados fichamentos e anotações, que ajudaram na organização do texto 

dessa pesquisa. Numa visão macro e geral, com base nos assuntos abordados, os trabalhos 

foram separados em quatro grupos, da seguinte maneira:  

● Grupo 1 - formado por autores que mostram principalmente preocupação 

com a formação continuada do professor: Akahoshi (2012); Oliveira et al. 

(2009); Pérez (2010); Pessoa (2010) e Teixeira (2013). 

● Grupo 2 - formado por autores que se preocupam com o ensino e a 

aprendizagem de forma contextualizada, com foco na formação dos 

estudantes para o exercício da cidadania: Andrade (2011); Lacerda 

(2009); Macedo e Penha (2014); Praia, Gil-Pérez e Vilches (2007); 

Monteiro (2011) e Santos et al. (2012). 

● Grupo 3 - formado por autores que demonstram uma preocupação com o 

ensino e a aprendizagem da Química, a partir da abordagem CTSA: 

Bastos (2009); Beck Bisol et al. (2009); Mendes (2012); Pariz (2011); 
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Rodrigues et al. (2015); Sá e Filho (2009); Santos (2002); Silva (2009) e 

Vasconcellos (2008). 

● Grupo 4 – formado por autores que discursam sobre o desenvolvimento 

de novos recursos auxiliares, como o uso de imagens e a integração de 

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem das Ciências Natureza, 

no contexto escolar: Andrade (2007); Campos (2010); Duarte (2006); 

Dutra (2010); Ghisolfi et al. (2009); Gomes (2012); Giordan e Góis 

(2004); Lara (2007); Pereira (2013); Santos W. (2002); Silva (2007); 

Soares (2013) e Vieira e Silva (2009). 

O grupo 1 caracteriza-se por apresentar trabalhos em que, de maneira unânime, a 

abordagem CTSA é destacada pelos autores, para construção de sentidos sobre Ciência, 

Tecnologia, Sociedade e Meio Ambiente, frente aos licenciandos. Os autores não mostram 

preocupação com relação ao uso de artefatos digitais em sala de aula na abordagem de 

conteúdo. Concluem que a formação continuada e o aperfeiçoamento dos professores com 

base na abordagem CTSA são necessários, pois terão subsídios para prepararem seus alunos 

para o exercício da cidadania.  

Os autores do grupo 2 preocupam-se com a formação para a cidadania, 

defendendo a questão da contextualização de conteúdos, ou uma problematização do 

cotidiano, pelo fato do ensino das Ciências Natureza ser maçante e pouco atrativo nas escolas. 

Seria uma forma de atrair os estudantes para o que está acontecendo na Sociedade e no mundo 

em que vivem. Destaque para Monteiro (2011) que, em sua dissertação, contextualiza a 

radiação eletromagnética, estudando conceitos, geração desse tipo de energia e suas 

vantagens. Dessa forma, conforme o pesquisador, os sujeitos ficam menos dependentes dos 

técnicos específicos dessa área, possibilitando assim uma democratização do conhecimento 

científico e “cientização da cidadania” (MONTEIRO, 2011, p. 23). Embora nem todos os 

autores do grupo 2 tenham citado a abordagem CTSA, percebemos, nas leituras, relevância 

com relação às ideias e características comuns à essa abordagem. Ressaltamos aqui que, assim 

como os autores do grupo 1, estes também não mostraram preocupação com uso de artefatos 

digitais em sala de aula. Um exemplo é Akahoshi (2012), que cita CTSA em sua dissertação 

e propõe a construção de um material instrucional constituído por textos, questões e 

experimentos, seguidos de atividades para discussão com os estudantes, para auxiliar o 

professor. Os autores desse grupo, grosso modo, destacam que contextualizar é importante 

para engajamento dos estudantes com o que está sendo estudado, a fim de formar cidadãos, 

pois desenvolve o senso crítico.  



23 
 

Os autores do grupo 3 relatam a importância de se estudar Química, a 

preocupação com seus conteúdos e citam a abordagem CTSA, por contribuir com os seus 

pressupostos no processo de ensino e aprendizagem da disciplina em questão. Como exemplo, 

cito Lacerda (2009), que relata sobre o “Projeto de Formação do Papel Artesanal”, a partir de 

uma experiência com alunos do Ensino Médio, vivenciada numa cooperativa da região de 

Jardim América, em Goiânia, com fibra de bananeira. Com a escassez da madeira, 

experimentos e estudos identificam essa forma de produção de papel. Há contextualização, já 

que se trata da questão ambiental, da problematização do lixo e da falta da madeira, mediante 

o desmatamento. O projeto desperta curiosidade e promove ensino participativo, reflexivo e 

crítico por parte dos estudantes, a partir de aulas externas, como visitas à cooperativa, 

realização de oficinas, feira de Ciências e reuniões sobre estes temas, com participação do 

gestor do projeto, professores e alunos. Sobre o uso dos artefatos tecnológicos, os autores 

desse grupo são bastante heterogêneos. Alguns apoiam-se no livro didático ou em recursos de 

apoio diferenciado, como a apostila. Mas, há os que defendem o uso de projetores com 

apresentação de slides, filmes, seguidos de debate, experimentos, aulas expositivas e 

seminários. Os autores concluem que o desenvolvimento do espírito crítico dos alunos é 

fundamental e possível, com base nos pressupostos da abordagem CTSA e a partir das 

atividades desenvolvidas. 

O grupo 4 é constituído por autores que propõem e utilizam artefatos digitais no 

processo de ensino-aprendizagem das Ciências Natureza. Em massa, caracterizam-se pela 

integração do computador na didática de conteúdos, nas salas de aula de estudantes do Ensino 

Médio. Conteúdos específicos, conceitos e atividades são desenvolvidos a partir de cenários 

telemáticos, portais, softwares específicos, ou da aplicação da hipermídia. Quando não, a 

partir de vídeos do “Youtube” ou via “Web”. Os autores dizem que o uso dos artefatos 

digitais no ensino das Ciências é importante pelo fato de serem inovadores, despertando assim 

interesse dos estudantes em quererem aprender. Segundo Ghisolfi et al. (2009), por exemplo, 

a proposição e utilização dos artefatos como CD Room e Web, nas aulas sobre educação 

ambiental, é vista como objeto motivador na busca de informações sobre o tema. Concluem 

com a ideia de que a utilização dos artefatos digitais propicia um olhar reflexivo e crítico na 

formação da consciência ambiental dos alunos. Porém, também destacam que a utilização 

destes por si só não é suficiente. Falam do papel fundamental do professor na produção de 

conhecimento, pois gera transformação na consciência individual, na percepção de mundo, 

nos valores e formas de atuação social, que são fundamentais na formação dos estudantes para 

exercício da cidadania. Assim como Ghisolfi et al. (2009), Lara (2007) também defende o uso 
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dos artefatos digitais em sala de aula e conclui em sua pesquisa, que, a partir desses recursos, 

foi possível explorar aspectos antes não explorados pelo quadro negro, como algumas 

representações dos fenômenos da física (ex. colisão), com animações e imagens, que 

despertaram a atenção e o interesse dos estudantes em participarem da apresentação de cada 

situação.  

O levantamento feito com base nos textos da tabela 1 fez-nos perceber uma 

preocupação não tão recente e significativa quanto à necessidade da reformulação no ensino 

das Ciências Natureza, incluindo a Química, de maneira a contribuir na formação e vida dos 

estudantes enquanto cidadãos. Observamos: discursos relacionando a necessidade de 

mudanças no ensino de química e o movimento CTS; a importância e a contribuição da 

abordagem CTSA no ensino da Química; a necessidade da formação dos estudantes para o 

exercício da cidadania, a partir conhecimento científico; inclusão de novos recursos como 

meio motivador na abordagem de conteúdo das Ciências Natureza; preocupação com a 

formação continuada do professor e o ensino contextualizado, para formar cidadãos, com 

relato de propostas de aulas práticas.  

Com esse levantamento, que certamente é um recorte e apresenta limitações, 

parece que haveria poucas pesquisas no âmbito do Ensino Médio, que problematizem relações 

entre TIC e o ensino da Química com foco na formação do estudante para exercício da 

cidadania, assim como nos Cursos Técnicos do Ensino Médio, nosso foco de investigação. 

A pesquisa teve por objetivo geral analisar a fala de professores de Química 

sobre a formação para a cidadania, considerando a disponibilidade das TIC em uma 

instituição de referência em Cursos Técnicos. Essa pesquisa foi realizada a partir das 

seguintes questões:  

1. Que relação os professores de Química estabelecem entre o ensino da 

Química e a formação para cidadania dos estudantes?  

2. Que uso fazem das TIC nessa relação?  

3. Como os professores de Química acreditam que contribuem com a 

formação para cidadania em suas aulas? 

O referencial teórico reúne autores que discutem uma educação problematizadora, 

como Paulo Freire (1979, 1983, 1984, 2000, 2001, 2002) e Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011) que, assim como Chassot (2014, 2017), possuem publicações voltadas para o ensino 

em Ciências Natureza e Cidadania, e Selwyn (2011), que problematiza relações entre 

“Educação” e “Tecnologia”, em perspectiva próxima aos outros autores. 
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Esta pesquisa pode ser classificada como qualitativa e exploratória. Os 

procedimentos de pesquisa compreenderam duas técnicas de coleta de dados: a análise 

documental do Projeto Pedagógico Institucional e a aplicação de questionários.  

Além da análise do documento oficial ligado à instituição, o Projeto Pedagógico 

Institucional (2014), foi feita leitura e apresentação da Matriz Curricular do Curso Técnico em 

Química Integrado ao Ensino Médio (2012), a fim de investigarmos o que esses documentos 

apontavam sobre a formação para cidadania, considerando a Química e as Tecnologias. A 

partir desses documentos, foi possível levantar os principais objetivos educacionais e 

componentes curriculares do Curso Técnico em Química, para identificar as preocupações e 

que tipo de aluno a instituição pretende formar. Quanto às Tecnologias, a leitura nos permitiu 

conhecer de que maneira estão sendo abordadas nesses documentos, seja enquanto tema ou 

enquanto ferramenta tecnológica.  

Aplicamos o questionário aos professores de Química do Curso Técnico em 

Química, no campus Rio de Janeiro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio de Janeiro (IFRJ), localizado na Rua Pereira de Almeida, 88, Praça da Bandeira, no 

município do Rio de Janeiro, pela facilidade de acesso via transporte público e por ter 

características como ser da rede pública federal de ensino, pelo seu histórico desde 1940, ano 

de fundação e pela sua tradição e referência em Cursos Técnicos no Ensino Médio no Brasil, 

principalmente na área da Química. (IFRJ, 2015) 

Iniciamos este trabalho falando sobre as concepções de cidadania e da condição de 

cidadão, segundo os teóricos Marshall (1998) e Paulo Freire (1983). Esclarecemos o que as 

diretrizes nacionais expressam sobre o que seria formar para cidadania, incluindo o acesso ao 

conhecimento científico, nossa maior preocupação aqui apontada, visto que estas funcionam 

como suporte e base para os professores, orientando-os sobre quais finalidades se deseja 

atingir e que sujeitos desejamos formar no final da Educação Básica, Ensino Médio, incluindo 

a Educação Profissional de Ensino Médio Técnico. Falamos também de pesquisas que 

apontam a necessidade do ensino das Ciências com vistas à formação para cidadania, com 

base na abordagem CTSA, e no ensino para uma educação por meio da Química, na busca de 

tornar os alunos cidadãos críticos. 

No segundo capítulo, comentamos sobre o acelerado crescimento e a interferência das 

Tecnologias em diferentes áreas, como a da Educação. Falaremos dessa preocupação 

levantada por pesquisadores em trabalhos recentes e das políticas governamentais que vêm 

incentivando o uso de diferentes recursos didáticos, principalmente os provenientes das TIC, 

com o objetivo de contribuir na formação de estudantes críticos e salientamos nossa questão 
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sobre a necessidade de reflexão com relação ao uso dessas tecnologias no processo ensino-

aprendizagem e se realmente elas têm contribuído na formação dos estudantes para a 

cidadania. Mostramos um panorama da infraestrutura tecnológica nacional nas escolas 

públicas e privadas de áreas urbanas, e a dificuldade da integração das TIC ao currículo 

escolar do Ensino Médio. Falamos do papel fundamental do professor no processo ensino-

aprendizagem e na formação para cidadania dos alunos e na necessidade da sua formação 

continuada para tal.  

No terceiro capítulo, apresentamos a metodologia adotada, juntamente com os 

instrumentos de coleta e análise de dados, a descrição das etapas da pesquisa, o que orientou a 

escolha e o tamanho da amostra e o desenvolvimento da investigação. Com relação ao 

desenvolvimento da investigação, gostaríamos de sinalizar que enfrentamos algumas 

dificuldades, sendo que a mais impactante foi a necessidade da mudança de instituição no 

segundo semestre de 2017, que implicou diretamente no tipo de ensino investigado, antes 

instituição regular de Ensino Médio, passando a ser instituição de Cursos Técnicos de Ensino 

Médio. Outra dificuldade considerável foi o tamanho da amostra e os instrumentos de coleta e 

análise de dados. Com isso, por uma questão de tempo (percurso da investigação), não 

pudemos dar muita ênfase na parte técnica de formação dos alunos do Curso Técnico em 

Química. 

No quarto capítulo, descrevemos, com base em nossa leitura, o que encontramos 

no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFRJ, com relação aos critérios para a formação 

dos estudantes para a cidadania e à abordagem das Tecnologias enquanto tema de estudo e 

uso enquanto recursos digitais, por professores no ambiente de ensino. A decisão de se 

analisar o PPI se deveu ao fato do mesmo ser considerado “mais do que um documento” (p. 

47). Ou seja, seria um dos meios das instituições viabilizarem um ensino democrático e 

autônomo para todos, com qualidade social (BRASIL, 2013). 

Os resultados da análise de conteúdo do PPI e dos questionários encontram-se no 

capítulo cinco. É nesse capítulo que discutimos se o IFRJ mostra preocupação com a 

formação para cidadania, segundo PPI, visto que é um documento pedagógico, institucional, 

com princípios, finalidades, missão, fundamentos e valores que norteiam o tipo de formação 

dos alunos, segundo a instituição assume. Analisamos as falas dos professores sobre sua 

familiaridade com PPI, o que seria cidadania na opinião deles e de que maneira acreditavam 

estar contribuindo com essa formação, a partir do ensino de Química.  Fizemos uma análise 

também sobre as Tecnologias enquanto tema, e enquanto recursos digitais em sala de aula. 
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Acreditamos que o que foi concluído nessa pesquisa servirá para despertar pesquisas futuras e 

de base para auxiliar outras investigações. 
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CAPÍTULO 1 FORMAÇÃO PARA CIDADANIA 

 

Conforme o dicionário de Conceitos Essenciais de Sociologia de Guiddens e 

Sutton (2016), cidadania está ligada ao status
1
 social dos indivíduos, que carregam consigo 

direitos e responsabilidades, por estarem inseridos em uma comunidade. A concepção da 

palavra cidadania deu-se, inicialmente, nas cidades-Estados da Grécia antiga, governadas por 

monarcas e imperadores, onde o status de “cidadão” era apenas concedido aos indivíduos que 

viviam dentro do limite das cidades. Havia uma divisão de classes, que indicava que a maior 

parte da população era dotada de pouco conhecimento e sem interesse político. E havia uma 

minoria, de elevado poder social, dotada de conhecimento e interesse político.  

Com o passar dos anos, descrevem Guiddens e Sutton (2016), o conceito de 

cidadania evoluiu e foi o inglês Thomas Marshall quem identificou essa evolução, que 

ocorreu mais especificamente com a chegada da industrialização, inicialmente na Inglaterra, 

nos séculos XVIII, XIX e XX. 

Segundo Marshall (1998), cidadania está atrelada à participação integral do 

indivíduo na política com seus chamados direitos, que deveriam ser reconhecidos pelo Estado 

a todos os indivíduos, e deveres, que seriam as responsabilidades dos indivíduos com o 

Estado. Mais especificamente, sobre os direitos, visavam garantir direitos relativos à vida, à 

segurança e liberdade individual. Os direitos civis estavam relacionados à liberdade; os 

direitos sociais respondiam à necessidade humana e ao bem-estar, que estavam diretamente 

ligados às classes sociais; e os direitos políticos, que garantiam ao cidadão de um determinado 

Estado participação política, como membro político ou simples eleitor.  

No mundo moderno, “cidadania é um status social conferido aos membros de 

Estados-nação com base na residência” (GUIDDENS; SUTTON, 2016, p. 306), a partir de 

direitos adquiridos e deveres, que devem ser praticados pelo cidadão. 

Com o passar do tempo, o conceito de cidadania foi dividido em tipos diferentes, 

de maneira que um tipo surgiu em função do anterior. 

A cidadania civil está vinculada à propriedade, que resultou na devida 

responsabilidade mútua dos indivíduos, para conservação da ordem social. A cidadania 

política está ligada à ampliação gradual do direito dos votos, formação de sindicatos e ideias 

referentes à liberdade de expressão. A cidadania social surgiu numa terceira etapa, seguida 

das duas últimas anteriores, considerando que os direitos dos indivíduos se estendem ao bem-

                                                           
1
 Grifo dos autores 
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estar social e fornecimento de benefício coletivo, como a previdência social. A quarta etapa, 

representada pela cidadania ambiental, é recente e está ligada ao fato do indivíduo ter o direito 

a um Meio Ambiente limpo e seguro, porém, em contrapartida, com o dever de conservá-lo. 

De uma maneira mais plena, fala-se em cidadania ecológica, que enxerga obrigações e 

proteção íntegra incorporada ao Meio Ambiente natural e gerações futuras de seres humanos, 

com base na sustentabilidade (GUIDDENS; SUTTON, 2016) 

Gadotti (1992), em seu livro “Escola cidadã”, sugere que o conceito de cidadania deve 

ser entendido dentro de um contexto histórico e, no caso de uma educação para e pela 

cidadania, esse contexto é mais necessário ainda, pois transcende a sala de aula, o espaço 

escolar, estendendo-se aos demais espaços da cidade. Para ele, “não há cidadania sem 

democracia” (p. 68), de maneira que cidadania pode ser definida essencialmente com base nos 

direitos e deveres e exercício da democracia. Direitos civis dizem respeito a ter segurança e 

locomoção; direitos sociais, incluem dentre muitos itens, trabalho, educação e saúde; direitos 

políticos, estariam ligados à liberdade de expressão e participação política de uma maneira 

geral.  

1.1 Formação para Cidadania a partir de Paulo Freire 

 

No campo educacional, recorremos a Paulo Freire (1979; 1983; 2001), que, em 

“Política e Educação” (2001, p. 25), explica que “cidadania tem a ver com a condição de 

cidadão, quer dizer, com o uso dos direitos e o direito de ter deveres de cidadão”. O autor 

agrega refletindo sobre o processo de ensino-aprendizagem, mencionando a importância da 

prática educativa, sobretudo as realizadas na educação formal, com uma perspectiva para 

formação cidadã, a partir dos seguintes itens:  

 Presença de sujeitos. O sujeito que, ensinando, aprende e o sujeito que, 

aprendendo, ensina. Educador e educando. 

 Objetos de conhecimento a ser ensinados pelo professor (educador) e a ser 

apreendidos pelos alunos (educando) para que possam aprendê-los. Conteúdos. 

 Objetivos mediatos e imediatos a que se destina ou se orienta a prática 

educativa. [...] 

 Métodos, processos, técnicas de ensino, materiais didáticos, que devem estar em 

coerência com os objetivos, com a opção política, com a utopia, com o sonho de 

que o projeto pedagógico está impregnado. [...]. (FREIRE, 2001, p. 35) 

 

Assim, para que se desenvolva a prática educativa, que implica com a perspectiva para 

formação cidadã, precisa estar bem claro cada um desses itens, ou seja, qual o papel do 

educador e do educando, quais e de que maneira os objetos de conhecimento ou chamados 
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conteúdos, devem ser abordados, quais os objetivos que orientam a prática educativa, e definir 

quais métodos e materiais serão utilizados a fim de atender aos documentos pedagógicos.  

Sobre o papel do educador, Freire (2001) destaca que consiste em ir além de 

simplesmente abordar e transmitir conteúdos, como uma espécie de fio condutor entre o 

estudante e o saber. Em Pedagogia do Oprimido (1983), Freire narra sobre a concepção 

“bancária” da educação, enquanto instrumento de opressão (1983, p. 63), que consistiria, 

segundo ele, em um método depositário de conhecimento, promovendo uma prática de 

ensino-aprendizagem de dominação, sem criticidade, num simples informar, sem 

problematizar as questões onde o educando está inserido. Teríamos a construção de um saber 

falso e não participativo, divergindo completamente da prática educadora para libertação do 

saber. Nesta obra, o autor critica, entre outras questões, a relação educador-educando, que 

desconsidera a bagagem e o conhecimento anterior que o educando traz consigo, 

considerando-o como uma folha de papel em branco. Na chamada concepção “bancária” de 

educação, embora tenhamos dois sujeitos, apenas um deles no caso o educador, é visto como 

“participante”
2
. O outro, o educando, é visto como “objeto”

3
.  

Sobre abordagem de conteúdos, Freire (2001) argumenta que deveria ser feita em 

meio a questões políticas e sociais, como as diferenças entre as classes, e explica porque o 

professor, enquanto sujeito educador, não deve ter uma postura neutra com relação a sua 

prática e aos objetivos educacionais. A abordagem do conhecimento, como chama Freire, 

deve estar voltada para os educandos, os sujeitos que virão participar das questões políticas e 

sociais, libertando seus saberes, e com olhar crítico. Porém, o educando só participará dessas 

questões se se sentir atraído ou envolvido em questões que interessem a ele, ou ao meio 

coletivo.  

Segundo Freire, a “assunção da cidadania ou não” (2001, p. 25) requer uma prática 

educativa libertadora, que desperte curiosidade e promova o diálogo. Porém, esta prática não 

é ensinada e nem única. É variável. Deve ser descoberta e desenvolvida por cada educador, 

diante do grupo de educandos com que está trabalhando, considerando suas características e 

particularidades locais, implicando, então, numa alfabetização que vai muito além do simples 

ensinar e aprender a ler e escrever. 

Considerando a participação dos sujeitos nas questões sociais e do mundo, um dos 

requisitos fundamentais da cidadania, mediante o uso dos direitos e cumprimento de deveres, 

cabe então ao educador mais um papel: o de despertar a curiosidade dos educandos. Mas, vale 

                                                           
2
 Grifo nosso. 

3
 Grifo nosso. 
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lembrar que o educando só participará enquanto cidadão caso se sinta interessado, atraído ou 

envolvido em questões que o interessem, ou ao meio coletivo. Este despertar poderia ocorrer 

ao abordar os temas em sala de aula em meio a questões políticas e sociais, discutindo sobre a 

realidade concreta do mundo, onde se encontram inseridos. Dessa forma, Freire (2001) aponta 

a importância da relação educador-educando. Pois, quanto melhor for essa relação, melhor 

será o diálogo e o desenvolvimento da teoria-prática (Práxis) e habilidades em atividades, 

para troca de saberes, construção de conhecimento e valores. Os educandos precisam ser 

instigados à reflexão sobre as questões do cotidiano e do mundo, para processo de 

conscientização e tomada de decisão ao lidar com estas, enquanto sujeitos participantes, além 

de terem uma visão de futuro na sociedade em que vivem. 

Ainda de acordo com Freire (2001), e tomando por base o que discutimos 

anteriormente, a ideia de educação pode ser vista como algo que tem particularidade de 

coletividade, ou seja, não individualizada. O autor explica isso com base na presença dos 

sujeitos (educador e educando) e objetos de conhecimento (conteúdos), durante o 

desenvolvimento da prática educativa, pois possibilita uma troca de saberes (saber não 

individualizado), se considerarmos que cada um possui um conhecimento prévio, oriundo da 

cultura e experiências de vida, em um meio social, que cada um de nós carregamos conosco. 

(FREIRE, 2001). 

Poderíamos afirmar, então, que a ideia de cidadania se complementa com as relações 

sociais, em ambiente coletivo, considerando o conhecimento prévio de cada sujeito e a partir 

de encontros e atividades entre os sujeitos, onde um relacionamento compartilhado e 

participativo entre dois ou mais supre a condição necessária para esse exercício.  

Com uma única palavra, Conscientização, uma das categorias que fundamentam a 

concepção de educação libertadora, Freire explica que “consiste no desenvolvimento crítico 

da tomada de consciência” (FREIRE, 1979, p. 15), algo que vai além da “prise de 

conscience” (FREIRE, 1979, p. 23), tomar consciência de, pois implica em avaliar o mundo, 

ou as coisas do mundo com um certo rigor, a partir de uma análise mais profunda da 

realidade, em como a sociedade funciona, sua problemática, seus interesses e a questão do 

poder. 

Freire (1979) diz que a Conscientização está baseada na relação consciência-mundo, 

que consiste não apenas em simplesmente conhecer e descrever o mundo, mas em conhecê-lo 

profundamente, para que, de acordo com interesses, este possa ser modificado pelo sujeito. O 

autor amplia dizendo que esse processo não existe fora da “Práxis” (1979, p. 15), ou seja, sem 

o ato de ação-reflexão, que ocorre de maneira permanente, pois consiste em agir-refletir, onde 
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a teoria e a prática, o pensamento e a ação se unem. Em outras palavras, é a partir dessa 

articulação da “Práxis” (p.15) que o processo de Conscientização contribui para que o sujeito 

seja elemento transformador da realidade em que vive. 

Dessa forma, podemos dizer que a formação para a cidadania demandaria dos 

educadores, segundo o pensamento freireano, desenvolvimento de práticas que contribuam 

com o processo de Conscientização dos educandos, a partir do desenvolvimento de sua 

consciência crítica, para uma participação de maneira ativa na sociedade, com seu poder de 

decisão.  

O último item mencionado por Freire (2001) na prática educativa, na formação para a 

cidadania, que envolve metodologia, processos, técnicas e material didático, devem estar 

alinhados com os objetivos da prática educativa. Dessa maneira, assuntos da realidade e da 

vida cotidiana, como, por exemplo, saúde, desemprego, a questão do lixo, a situação do bairro 

onde vivem, a política atual, suas implicações, etc., podem e devem ser trazidos pelos 

educadores para dentro da sala de aula e discutidos, despertando um olhar mais aprofundado 

do mundo diante dos educandos. Porém, sem se esquecer do “olhar politizado”, de forma que 

o pensamento crítico não deixe de ser buscado por parte dos educandos, já que se tomou 

conhecimento dos fatos a partir de uma perspectiva crítica. 

Mas a criticidade não nasce automaticamente. Segundo Freire (2002), a criticidade 

deve ser buscada a partir da “razão de ser dos fatos”, ou seja, diante das mudanças e 

acontecimentos no mundo. Com posse do conhecimento e diante dos saberes adquiridos, 

pode-se ter então uma posição, ou opinião própria e, consequentemente, fazer escolhas e 

tomar decisões, esclarecendo o que Freire define por “presença interveniente do ser humano 

no mundo” (FREIRE, 2002, p. 17). Esta intervenção no mundo, a partir de escolhas e tomadas 

de decisão, está diretamente relacionada à questão do exercício da cidadania, que tem como 

requisito fundamental a participação dos sujeitos nas questões da sociedade. 

A partir do que foi discutido até aqui, percebemos que cidadania se refere à 

participação dos sujeitos na sociedade, de forma individual ou comunitária. Porém, para que 

essa participação seja efetiva, é necessário que esses sujeitos disponham de informações e 

conhecimento, que estão diretamente relacionados aos problemas sociais que possam atingi-

los como cidadãos, e que exijam determinado posicionamento, para possíveis soluções. 

Segundo Gadotti (1992), a ideia da “Escola Cidadã” surgiu nos anos 30, inicialmente 

nos Estados Unidos, organizada pelo educador popular Myles Horton, a partir das chamadas 

Citizenship Schools (p. 69, grifo do autor), com a ideia de alfabetizar os negros, conforme 

suas necessidades e desejos de conquista da liberdade, e para que tivessem acesso à política e 
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pudessem votar. No Brasil, o movimento pela “Escola Cidadã”, tendo Paulo Freire como um 

de seus principais inspiradores, apareceu somente no final da década de 80, enraizado no 

movimento de educação popular comunitária, mais conhecido como Escola Pública Popular 

(p. 69, grifo do autor). Entretanto, o surgimento da “Escola Cidadã” deu-se somente na 

década de 90, proveniente de um movimento de renovação educacional visando formar 

estudantes para e pela cidadania, priorizando a escola pública, com uma corrente de 

pensamento pedagógico e prática caracterizados pela democratização da educação desde o 

acesso e a permanência, até a escolha de dirigentes educacionais, e pela democratização do 

próprio estado.  

Inspirados por esse movimento, os educadores Myles Horton e Paulo Freire passaram 

a defender a ideia de uma educação para e pela cidadania. Mas, segundo Gadotti (1992), foi 

Freire quem melhor definiu o que era “Escola Cidadã”, numa entrevista à TV Educativa do 

Rio de Janeiro: 

A Escola Cidadã é aquela que se assume como um centro de direitos e de deveres. O 

que caracteriza a formação para cidadania. E escola cidadã então é a escola que 

viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não pode ser uma 

escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na medida mesma em que se exercita na 

construção da cidadania de quem usa seu espaço. A escola cidadã é coerente com a 

liberdade. É coerente com o seu discurso formador, libertador. É toda escola que, 

brigando para ser ela mesma, luta para os educandos-educadores também sejam eles 

mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola Cidadã é uma escola de 

comunidade, de companheirismo. É uma escola de produção comum do saber e da 

liberdade. É uma escola que vive a experiência tensa da democracia. (GADOTTI, 

1992, p. 69). 

 

A partir da leitura do trecho reproduzido acima, percebemos que Freire define 

cidadania não com base em uma escola nova, mas sim com base em uma nova escola, a 

“Escola Cidadã”. Esta escola pode ser qualquer uma, desde que lute “para ser ela mesma” 

(GADOTTI, 1992, p. 69), assim como seus educandos-educadores, de maneira comunitária, 

voltada para uma formação libertadora, com conhecimento democrático, na construção dessa 

cidadania e no exercício da participação.  

No desafio de formar o cidadão, e atentos ao espaço físico escolar como lugar 

principal para essa formação, achamos importante citar a “Escola Cidadã” pelo seu caráter 

histórico e formativo. Todavia, devemos deixar claro que, por uma questão de tempo, essa 

pesquisa não teve condições de analisar a instituição de campo quanto ao seu espaço físico 

para a formação de cidadãos.  

Utilizamos a expressão “formação para cidadania”, conscientes do limite dessa 

formação. 
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1.2 Educação profissional e formação para a cidadania 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio sugerem que, até bem pouco tempo atrás, a formação profissional no Brasil se 

limitava à formação de “mão-de-obra” (2013, p. 208), ao treinamento operacional de sujeitos, 

para atuar no setor de produção padronizada, desenvolvendo tarefas específicas e delimitadas, 

sem a exigência de muito conhecimento ou tipo de escolaridade. Entretanto, a evolução das 

tecnologias, a partir dos anos 70 e 80, juntamente com as lutas sociais, teriam modificado as 

relações no mundo do trabalho, de maneira que nos dias de hoje a formação de sujeitos de 

caráter somente instrumental está ultrapassada. O documento considera a Ciência e a 

Tecnologia como construções sociais, histórico-culturais e políticas, e coloca o mundo do 

trabalho como referência para a Educação Profissional, de maneira que o elemento essencial 

de formação humana do cidadão é que deve ser buscado. Dessa forma, o sujeito deveria ter 

direito a uma formação plena, que permita aprimoramento da sua visão do mundo e uso de 

ferramentas para seu exercício da cidadania.  

De acordo com as DCN, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

Técnico pode ser integrada, concomitante, ou subsequente ao Ensino Médio (após este ter 

sido concluído), o que quer dizer que a formação geral não deve ser separada da formação 

profissional, e vice-versa. Importante lembrar que os concluintes dessa modalidade de curso 

obterão uma profissão, já qualificada, no Ensino Médio.  

Considerando que as escolas não conseguem acompanhar o mundo do trabalho, a 

melhor forma de ensinar, segundo as DCN recomendam, é o ensino contextualizado, situando 

os objetivos da aprendizagem com o ambiente real de trabalho (experiência trazida das 

escolas internacionais). 

Sobre o currículo da Educação Profissional e Tecnológica, as DCN apresentam 

que este é de responsabilidade de cada instituição técnica e deve se fundamentar na 

identificação das Tecnologias que se encontram na base de uma dada formação profissional e 

dos avanços por elas constituídas. Enquanto conteúdo temático e objeto de estudo, o 

documento informa que as Tecnologias devem ser estudadas principalmente por causa dos 

danos ao Meio Ambiente, mas também pelo seu papel transformador (necessidade de se 

desenvolver e utilizar tecnologia limpa, apropriada a cada área). Ainda de acordo com as 

diretrizes, há necessidade da formação integrada, de maneira que o conhecimento científico e 

tecnológico possa caminhar junto com uma reflexão crítica das questões sociais e culturais. 

Nessa perspectiva, os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são 
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organizados por eixos tecnológicos conforme consta no Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos de Nível Médio (propõe uma nova lógica de orientação para estes cursos, como: 

novos descritores, carga horária, temas abordados, atuação profissional, etc.). 

Sobre o desenvolvimento dos saberes profissionais, levantamos algumas 

observações que achamos importantes para o leitor, com base nas DCN:  

 Os objetivos desse tipo de formação são os mesmos da Educação Básica;  

 O planejamento curricular, conforme já mencionamos, assim como a estrutura física, a 

caracterização do formado, os saberes e as competências profissionais requeridas são 

de total responsabilidade das escolas técnicas;  

 O Projeto Pedagógico, que implica em participação de professores e da comunidade, e 

em processo de atualização permanente, devido às transformações no trabalho, na 

ciência, nas tecnologias e sociais, também é de responsabilidade de cada escola 

técnica. 

O uso de tecnologias, como “artefato e ferramentas inovadoras”, aparece como 

item necessário nas escolas técnicas, para a oferta dos cursos e no processo de ensino e 

aprendizagem dos cursos a distância. Uma grande questão e variável observada no 

documento, com relação ao professor da Educação Básica e o professor da Educação 

Profissional, é que este último precisaria estar apto para preparar o cidadão em relação ao 

desenvolvimento de seu saber trabalhar, em um contexto profissional cada vez mais complexo 

e exigente. Sendo assim, com relação aos saberes, o professor da Educação Profissional 

precisa ter: 

 Conhecimento pedagógico; 

 Conhecimento específico do setor produtivo, do respectivo eixo tecnológico, ou área 

profissional na qual atua; 

 Conhecimento/saberes do trabalho traduzidos em termos de vivência profissional.  

Ou seja, na “Educação Profissional, quem ensina deve saber fazer. Quem sabe 

fazer e quer ensinar deve aprender a ensinar" (2013, p. 252). 

Diante do que sugerem as DCN e ao lermos a obra “Educação em Química: 

compromisso com a cidadania”, de Santos e Schnetzler (2015), concordamos com os autores, 

pois ficou claro para nós, assim como para eles, que a função básica do Ensino Médio é 

formar sujeitos para uma vida em sociedade, para que façam parte do mundo e de maneira 

consciente, enquanto cidadão. Dessa forma, no contexto da sociedade moderna atual, o 

Ensino Médio não pode mais ser considerado como um período de preparação dos estudantes 
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somente para exames nacionais (ENEM, por exemplo) ou vestibulares, nem só de formação 

profissionalizante. O Ensino Médio precisa ir além, de maneira que a formação humana do 

cidadão é que deve ser buscada. 

1.3 Conhecimento científico e educação do cidadão 

 

O anseio de formar o cidadão, para que este faça parte do mundo de maneira 

consciente e ativa, aparece em vários momentos nas leis educacionais. Um exemplo encontra-

se nas Disposições Gerais sobre a Educação Básica, formada pela Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio, ao destacar que: “A educação básica tem por finalidades 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” 

(BRASIL, 1996, art. 22º).  

Outro exemplo encontra-se no art. 35, na descrição das finalidades do Ensino Médio: 

 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições 

de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;   

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética 

e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; 

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 

disciplina.  (BRASIL, 1996, art. 35º). 

 

Pelos dois exemplos citados aqui, observamos que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Educação Básica (DCNEB) servem de suporte e base para os professores, 

orientando-os sobre quais finalidades se deseja atingir, melhor dizendo, que sujeitos 

desejamos formar. Percebemos aqui que as diretrizes apontam a formação para a cidadania 

como uma tarefa a ser construída e consolidada, de maneira contínua, tendo características 

como preparação básica para o trabalho e aprimoramento da pessoa humana, considerando 

ética, autonomia intelectual e pensamento crítico, além do conhecimento científico-

tecnológico que deve ser considerado e desenvolvido, como uma das funções principais da 

educação básica. 

Com essa leitura do que seria formar para a cidadania, e mediante os resultados das 

pesquisas apontadas nos últimos anos por educadores da área das Ciências (ANDRADE, 

2011; LACERDA, 2009; MACEDO e PENHA, 2014; MONTEIRO, 2011; SANTOS et al., 

2012, entre outros), percebemos a necessidade de se buscar um redirecionamento do ensino 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690754/art-35-inc-i-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690731/art-35-inc-ii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690702/art-35-inc-iii-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11690683/art-35-inc-iv-da-lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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das Ciências da Natureza nessa formação. Com isso, é preciso ter clareza de que ensinar para 

a cidadania requer um novo olhar em como educar, para que educar e no papel de cada 

sujeito inserido nesse redirecionamento.  

 Está cada vez mais notório o reconhecimento do papel central da Ciência, e em 

especial da Química, na formação do cidadão, conforme observado em eventos e publicações 

nacionais, nos quais, dentro das linhas temáticas discutidas (avaliação e currículo, processo 

ensino-aprendizagem, história e filosofia das Ciências, prática e experimentação no ensino, 

formação de professores, TIC e material didático), há enfoque na abordagem do cotidiano, 

alfabetização correlacionada com movimento com base na inter-relação Ciência – Tecnologia 

– Sociedade (CTS) que veremos mais à frente, e a Química, contribuindo na formação de 

cidadãos mais conscientes (SANTOS; SCHNETZLER, 2015). 

Como educadores químicos, diante do que está definido nas DCNEB, as reflexões e o 

agir voltam-se para questões como: de que maneira a Química contribui nessa formação e 

quais responsabilidades são necessárias para formação do cidadão?  

Chassot (2014) defende que a cidadania só pode ser exercida em sua plenitude se o 

cidadão ou cidadã tiver acesso ao conhecimento científico, que não significa que sejam só 

informações, cabendo aos educadores químicos fazer essa educação. O autor ainda aponta que 

seria importante que se discutisse e se elegessem que conhecimentos são necessários, visto 

que na maioria das escolas muito do que se ensina é inútil
4
. 

Para discutir o ensino da Química no âmbito nacional, chamamos atenção para eventos 

como o Encontro Nacional de Ensino de Química (Eneq), que ocorre bienalmente, e, mais 

recentemente, o Encontro da Rede Rio de Ensino de Química (REQ-RJ), que teve seu 

primeiro encontro em junho de 2017. Este aconteceu com o intuito de fomentar a integração 

de docentes universitários, alunos de diferentes níveis de ensino e profissionais da área do 

ensino de Química e Ciências, oportunizando que estes sujeitos dialogassem entre si, trocando 

experiências, saberes, pesquisas e formação. Nos últimos anos, tem sido organizada também 

nesses espaços de encontro uma Mostra de Material Didático de Química (MOMADIQ), na 

tentativa de divulgar o material e tornar sua utilização efetiva, ou pelo menos mais ampla no 

ensino. Na MOMADIQ, são encontrados livros, materiais didáticos ou paradidáticos, Kits de 

experimentos, simulações, CD-ROM, jogos didáticos, softwares, etc., produzidos por alunos 

                                                           

4
 Para Chassot, útil seria “tudo que pode servir para algo”, [...] “serve para satisfazer necessidades humanas, 

individuais ou coletivas” (2014, p. 87 e 88). 
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e/ou professores de Instituições (Universidades, Centros de Pesquisas, Escolas, Órgãos 

Governamentais, Grupos de Pesquisas, etc.), da rede pública, ou privada de ensino. 

Ainda com relação aos eventos nacionais de Química, Santos e Schnetzler (2015) dão 

destaque para trabalhos apresentados nas reuniões anuais da Sociedade Brasileira de Química 

(SBQ), quando questões abordadas no movimento CTS são tratadas, relacionando estas com o 

ensino do cotidiano e a formação para a cidadania. Falaremos sobre a importância e a 

contribuição desse movimento logo mais a seguir. 

Enfim, não se pode deixar de evidenciar as habilidades e competências a serem 

edificadas no educando, no que diz respeito ao ensino das Ciências, Tecnologias e impactos 

na Sociedade. Dessa forma, desejamos destacar algumas resoluções instituídas para as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para Ensino Médio (DCNEM), segundo Conselho Nacional 

de Educação (CNE): 

 

g) Apropriar-se dos conhecimentos da física, da química e da biologia e aplicar esses 

conhecimentos para explicar o funcionamento do mundo natural, planejar, executar 

e avaliar ações de intervenção na realidade natural. 

i) Entender a relação entre o desenvolvimento das Ciências Natureza e o 

desenvolvimento tecnológico e associar as diferentes tecnologias aos problemas que 

se propuseram e propõem solucionar. 

j) Entender o impacto das tecnologias associadas às Ciências Natureza na sua vida 

pessoal, nos processos de produção, no desenvolvimento do conhecimento e na vida 

social. 

l) Aplicar as tecnologias associadas às Ciências Natureza na escola, no trabalho e em 

outros contextos relevantes para sua vida. 

(BRASIL, 1998, art. 10). 

 

Falando ainda sobre o ensino das Ciências, mais especificamente da Química na 

formação para exercício da cidadania, os PCNEM (BRASIL, 2002) explicam que: 

 

A Química pode ser um instrumento de formação humana que amplia os horizontes 

culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o conhecimento químico for 

promovido como um dos meios de interpretar o mundo e intervir na realidade, se for 

apresentado como ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e 

como construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e aos 

muitos aspectos da vida em sociedade. (DCN +BRASIL, 2002, p. 87). 

 

Vimos que a interdisciplinaridade e a questão do ensino contextualizado são 

destacadas nos princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio (DCNEM): 

“Os princípios pedagógicos da Identidade, Diversidade e Autonomia, da Interdisciplinaridade 

e da Contextualização, serão adotados como estruturadores dos currículos do Ensino Médio.” 

(BRASIL, 1998, p. 2). 
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 O levantamento aqui apresentado sobre a questão do ensino da Química, as discussões 

expressas, a apresentação de trabalhos em congressos e demais encontros nacionais e 

internacionais, por educadores da área, revelam os esforços por parte desses profissionais em 

mostrar um comprometimento com conhecimento químico e a formação para o exercício da 

cidadania. Dessa forma, temos a seguinte questão: De que maneira ensinar para educar por 

meio da Química? 

1.4 Educação em Química 

 

Ensinar para educar por meio da Química tem sido uma repetida questão entre 

educadores. Segundo Chassot (2014), análises mostram que essa questão está cada vez mais 

presente na exigência de um ensino em que a Química seja um suporte para se fazer educação, 

de maneira que os conhecimentos químicos sirvam de instrumentos para melhor se fazer essa 

educação, buscando tornar o aluno um cidadão crítico. Isso seria “fazer educação por meio da 

Química” (p. 54, grifo do autor).  

Porém, o que se tem observado nos três anos do Ensino Médio é um ensino de 

Química caracterizado como “asséptico, abstrato, dogmático, a-histórico e avaliado de 

maneira ferreteadora.”
5
 (p. 52, grifo do autor). Estas características são marcas dos 

professores, em diferentes níveis da escola formal, de maneira que não contribuem com a 

educação, mas mantêm, sim, a dominação. No caso do Ensino Médio, os alunos são 

preparados para as universidades. No caso dos alunos do Ensino Fundamental, o ensino de 

Ciências prepara-os para o Ensino Médio. De acordo com Chassot, proceder dessa forma é 

um erro, pois, segundo ele, “cada grau se completa em si.” (CHASSOT, 2014, p. 53). Ou seja, 

o Ensino Fundamental não é preparatório para o Ensino Médio e assim por diante.  

A “área de Educação Química” (p. 54, grifo do autor), fronteira entre a educação e a 

Química, preocupa-se com o significado do ensino da ciência em si: os currículos, nos mais 

diferentes níveis escolares. Nessa área, o educador químico, com formação em Química é o 

profissional que fará uso dessa ciência, para fazer educação, mediante o ensino, e/ou 

pesquisas com busca em melhorar esse fazer educação (CHASSOT, 2014). 

A área de educação química caracteriza-se por ser uma área emergente, em expansão, 

e que ainda luta pelo seu reconhecimento interno frente à comunidade dos químicos, e externo 

frente a financiadores de pesquisas, além de não muito tradicional no Brasil, pelo seu objeto 

de estudo e também pelo pouco tempo de sua constituição como área. Entretanto, já é 
                                                           
5
 Para Chassot (2014) a “avaliação de maneira ferreteadora” seria uma forma do professor exercer seu poder 

sobre o aluno, visto seu saber. 
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admitida pelos educadores, pelo seu objeto de estudo e de investigação, que é colocar a 

Química a serviço da vida, na interdisciplinaridade. Dessa maneira, o conhecimento químico 

deixa de ser trabalhado de forma individual, desde o Ensino Fundamental, sendo instrumento 

para que os educandos cresçam em conhecimento, tenham domínio sobre a natureza e se 

emancipem, formando-se dentro do contexto social (CHASSOT, 2014). 

Quando se fala em processo de ensino-aprendizagem do conhecimento químico, três 

elementos são fundamentais nesse processo: alunos, docentes e conhecimento químico. Não 

podemos deixar de lembrar que é preciso considerar as variáveis que determinam o contexto 

social, histórico e político do processo educativo (CHASSOT, 2014).  

Essa preocupação estimulou a criação dos Encontros de Debates sobre Ensino de 

Química (Edeqs), que tiveram sua origem no Rio Grande do Sul, em 1980. Ocorrem de 

tempos em tempos, reunindo educadores de diferentes regiões, buscando propostas de 

renovação no ensino da Química, com intuito de debater questões da Educação Química, que 

visa fundamentalmente a melhoria do processo de ensino-aprendizagem da disciplina, na vida 

dos nossos alunos. Inicialmente, esses encontros eram incentivados pela Divisão de Ensino da 

Sociedade Brasileira de Química (SBQ), porém, mais recentemente esses encontros têm sido 

apoiados pelo Subprograma para o Ensino das Ciências da Capes (CHASSOT, 2014). 

 A importância do ensino para se fazer uma Educação Química, que contribua na 

formação do estudante cidadão crítico, faz-nos repensar no que ensinar, pois precisam 

aprender Química para terem uma visão melhor do mundo, e aqui incluímos a necessidade de 

conhecerem seus benefícios e malefícios, principalmente os causados ao Meio Ambiente.  

Segundo Chassot (2014), essa não neutralidade tem sua devida importância, pois de 

posse dessa visão os estudantes poderão transformar o mundo em algo melhor, com mais 

qualidade de vida para todos. Dessa forma, a questão é: Que temas ou conhecimentos 

químicos realmente são necessários e importantes a serem abordados, para agregar e 

contribuir com essa formação? 

A maioria das pesquisas nessa área aponta para a necessidade de novos materiais 

didáticos e técnicas de ensino, para que os alunos entendam as ideias e os significados da 

Química, no processo ensino-aprendizagem em sala de aula. A necessidade da formação 

continuada dos professores também é apontada (CHASSOT, 2014). 

Com essa questão, e pensando em fazer Educação por meio da Química, em sua tese 

de doutorado, Chassot (2014) investiga diferentes currículos dominadores e contribui com a 

formação dos alunos, deixando como proposta de uso uma “lista de conteúdos” (p. 164, grifo 

do autor), ainda que com o risco de “ser julgada não pelo que apresenta, mas pelo que deixa 
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de apresentar” (grifo do autor). Embora o termo pareça imperativo, impositivo ou mesmo de 

caráter dominador, a intenção do educador químico foi contrária. Esclarece que é apenas um 

roteiro, baseado em seus estudos e pesquisa, para ser utilizado como base, se assim os 

professores julgarem interessante, a ser desenvolvido com os alunos. 

A lista possui oito unidades de propostas de ensino, conforme descrito abaixo: 

1- A atmosfera: nossa dependência da atmosfera. Os gases e a atmosfera. 

Propriedade dos gases. A atmosfera como fornecedora de produtos. Os gases 

raros. O ozônio. A poluição do ar. Os odores. O perfume. 

 

2- A água: sua importância na vida. Fontes de água. A água potável e a de 

irrigação. A água industrial. A água de piscinas. Propriedade da água. Forças 

intermoleculares. Solubilidade. Soluções. Surfactantes. Sabões e detergentes. A 

química da água. Equilíbrio químico. pH. Ácidos e bases. 

 

3- A energia: diferentes formas de energia. Combustíveis fósseis. A combustão. O 

flogisto. As ideias lavoisierianas de respiração. Química nos motores de 

automóveis. Química nuclear: fissão e fusão atômica. Combustíveis 

alternativos. Alimentos como combustíveis. Calor de reação. Velocidade de 

reação. A energia na indústria. Os balanços energéticos.  

 

4- Metais: Os metais na crosta terrestre. Propriedade dos metais. Reações dos 

metais mais comuns. Eletroquímica. Pilhas e eletrólise. Reatividade. Corrosão. 

Fontes de metais. Estrutura elementar. Compostos iônicos e covalentes. Sistema 

periódico. 

 

5- Compostos carbônicos: a química do átomo de carbono. Os hidrocarbonetos. A 

indústria petroquímica e carboquímica. Grupos funcionais. Macromoléculas. 

 

6- Materiais de construção e proteção: as sínteses. Produtos naturais e a 

necessidade de produtos sintéticos. Couros e borrachas. Plásticos e tecidos. 

Tintas e corantes. Óleos e graxas. Cosméticos. 

 

7- Química bromatológica: alimentos e conservantes. A salga. Putrefação. Açúcar 

e edulcorantes. Fermentações. Bebidas alcóolicas. Fermentações. Vinagre. 

Vitaminas e hormônios. Drogas. 

 

8- Tópicos de química aplicada: fertilizantes. Explosivos. Corantes. Fotografia. 

Química forense. Vidro. Cristais líquidos. Fósforo. Condutores e isolantes. 

Transistores. (CHASSOT, 2014, p. 165). 

 

Chassot (2014) menciona que, normalmente, é acusado por conteudistas por defender 

um ensino de Química minimizado e vazio, fora da sua essência de conhecimento. Mas isso 

não é verdade, apenas defende outro tipo de ensino, em que a essência do conhecimento 

químico é mantida.  

O autor sugere a lista de conteúdos, deixando claro que fica a critério do professor 

utilizá-la, ou não. A proposta é, a partir da tomada de consciência dessas unidades, tornar o 

ensino da Química mais atraente frente aos estudantes, diferentemente do que habitualmente 

ocorre.  
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O autor salienta a importância de esses conteúdos serem embebidos de realidade, 

dentro de um contexto social, político, econômico, filosófico, histórico e, se for o caso, 

também religioso. Ou seja, não devem ser abordados meramente como informativos ou como 

algo do cotidiano somente. Ele complementa com a ideia de que os conteúdos devem ser 

discutidos sempre que possível, embora saibamos de dificuldades como a questão da grande 

quantidade de alunos nas salas de aula, a falta de recursos didáticos e espaço físico ideal para 

tal. Salienta, ainda, que o professor deve fazer uso de aulas experimentais, sempre que 

possível, visto que a Química é uma ciência experimental (CHASSOT, 2014) 

Funcionando como uma espécie de roteiro ou guia, essa mesma lista poderia ser usada 

tanto em turmas do Ensino Médio em que a Química é ensinada em três anos, quanto em 

outros cursos, como os profissionalizantes e não químicos, por exemplo, tipo magistério, 

secretariado, auxiliar de escritório, etc., bastando apenas adaptar à realidade dos alunos de 

cada curso (CHASSOT, 2014). 

No que diz respeito aos recursos didáticos e conteúdos da lista, professores e alunos já 

podem contar com material desenvolvido recentemente. Há programas de computadores para 

serem acessados, inclusive os do tipo shareware, que são doados, ou que podem ser copiados 

de forma livre. Entretanto, caso o professor prefira recorrer ao livro didático ou outro recurso, 

basta apenas analisá-lo e, se for o caso, adaptá-lo ao processo de ensino-aprendizagem de um 

determinado assunto. A utilização de um recurso didático mais simples não significa que seja 

ruim ou errado. Em alguns casos, o acesso é mais favorável aos alunos e professores, além do 

conteúdo abordado ser mais explicativo (CHASSOT, 2014).  

1.5 Ciência – Tecnologia – Sociedade - Ambiente  

 

Anteriormente, falamos de trabalhos em eventos nacionais e internacionais que 

abordaram o movimento CTS, relacionando questões sobre ensino das Ciências, o cotidiano e 

a formação cidadã. Veremos, a seguir, o que teria sido esse movimento tão discutido desde 

então entre os pesquisadores. 

A sigla ou conjunto de letras CTS é um movimento com característica 

multidisciplinar, que envolve estudos que enfatizam questões da inter-relação Ciência – 

Tecnologia – Sociedade, onde campos como da investigação, políticas públicas e da educação 

foram diretamente influenciados e de forma considerável.  

Os estudos sobre CTS surgiram inicialmente na América do Norte e na Europa, 

quando, nas décadas de 60 e 70, o mundo passou por problemas ambientais, que até então 
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estavam despercebidos. Não existia qualquer relação ou preocupação com a saúde e o bem-

estar social da época, principalmente em consequência do pós-guerra, devido à utilização de 

armas nucleares e químicas. Discussões se fizeram presentes, inclusive no âmbito 

educacional, onde a tomada da consciência de valores da sociedade da época, da moral e da 

ética, colaborou para a percepção da necessidade da participação da população de forma 

crítica sobre as questões públicas, que até então se encontravam nas mãos de cientistas 

(FAGUNDES, et al., 2009).  

O campo da educação, área dessa pesquisa, foi fortemente influenciado pela 

necessidade de uma visão com relação à imagem da Ciência e da Tecnologia na sociedade. 

Essa visão promoveu, em diversos países, programas e materiais com base nas ideias do 

movimento CTS, com propostas de ensino mais crítico e contextualizado desses assuntos, 

atribuindo-se, assim, a abordagem CTS na educação (AZEVEDO et al., 2013). 

O movimento CTS, a partir de seus pressupostos, caracteriza-se por defender a 

contextualização, ter preocupação com a formação para melhorar o senso crítico dos 

estudantes, o desenvolvimento da capacidade de decisão e o exercício da cidadania, que, nos 

últimos anos, vem sendo bastante defendido por pesquisadores e educadores da área das 

Ciências Natureza. Assim, áreas como políticas públicas e educação foram diretamente 

influenciadas e de forma considerável.  

A relevância das questões ambientais, diante de crises como aumento da poluição, 

aquecimento global e crise energética, fez integrar a dimensão ambiental ao movimento CTS, 

originando então uma nova sigla, CTSA. A sigla CTSA mostra, literalmente, a necessidade de 

uma denominação mais ampla no que diz respeito ao Meio Ambiente e planeta que 

habitamos, a Terra, de maneira que estudos passaram a enfatizar questões da inter-relação 

Ciência – Tecnologia – Sociedade aos problemas socioambientais de ordem local e mundial, 

embora já houvesse uma vertente voltada para as questões ambientais. Segundo Lemos (2013, 

p. i), “caracteriza-se como um avanço mudar a abordagem CTS para CTSA no âmbito da 

alfabetização científica”. O “status” da letra “A” na sigla CTSA mostra, de forma declarada, e 

não mais oculta, que a educação ambiental tem importância e merece ser focada e discutida 

em sala de aula.  

Logo, como a formação para a cidadania encontra-se atrelada ao ensino de 

Ciências com uma visão que reflete os mesmos objetivos e pressupostos do movimento CTS, 

assuntos como preservação do Meio Ambiente, desenvolvimento tecnológico, ou associação 

de diferentes tecnologias que se propuseram mas que, ao invés de solucionar, provocaram 
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mais problemas nos processos de produção, vida pessoal ou social, causando impactos 

ambientais, entram e enriquecem as salas de aula para discussão com os estudantes.  

Dessa forma, precisamos destacar a importância do papel do professor no 

desenvolvimento também de uma educação ambiental, qualificando os estudantes, fazendo-os 

identificar e compreender, apropriando-se dos conhecimentos das Ciências da Natureza, com 

reflexão, conduta crítica e determinada postura diante das situações e contextos apresentados, 

como problemas socioambientais e a ideia de sustentabilidade. 

Uma vez engajado na inter-relação Ciência – Tecnologia – Sociedade - Ambiente, 

o ensino, com base nos ideais do movimento CTS, tem como objetivos valorizar uma 

orientação social no ensino de Ciências, promover a interdisciplinaridade e a 

contextualização. De acordo com Silva e Marcondes (2015), nos últimos anos, o ensino com 

esses objetivos vem sendo defendido por pesquisadores e educadores da área, como caminho 

para abordagem de conceitos, uma vez que possibilita uma aprendizagem significativa dos 

conhecimentos científicos com criticidade e no contexto social em que os estudantes se 

encontram.  

Membiela (1997) afirmava que o ensino com uma abordagem na inter-relação CTS 

promove a alfabetização científica e tecnológica dos estudantes, para o exercício da cidadania, 

no âmbito pessoal e social, tornando estes aptos a participarem dos processos de tomada de 

decisão relacionados à Ciência e Tecnologia, na busca de um mundo melhor.  

No Brasil, preocupados com a questão da alfabetização em Ciências, autores de 

referência como Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) contribuem para esta pesquisa com 

suas premissas para o processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Suas linhas de 

pensamento baseiam-se na abordagem CTSA. Eles preservam o uso e a interpretação de 

situações do cotidiano, que são significativas para os estudantes, como temas relevantes de 

estudo que, articulados à conceituação científica, devem estruturar o conteúdo programático 

de ensino.  

Em seus escritos (artigos científicos e livros publicados), Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) problematizam o desafio de educar os estudantes, propiciando 

desenvolvimento humano, cultural, científico e tecnológico com condições para enfrentarem 

as necessidades do mundo contemporâneo, como desdobramento familiar, drogas, violência 

dos mais diversos tipos, e desafios como as aceleradas transformações no mundo do trabalho 

e em meio às Tecnologias. Assim como outros educadores, que apostam na educação como 

instrumento base de formação, se apoiam nos pressupostos e nas concepções da abordagem 

CTSA e propõem um tipo de ensino para todos, de maneira que o conhecimento das Ciências 
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seja o mais próximo possível do mundo contemporâneo dos estudantes, considerando uma 

interface com outras disciplinas, sua relevância social e produção histórica.  

Dessa maneira, são apontadas relevâncias com relação ao papel do professor e 

mudanças no processo de ensino-aprendizagem, para que os objetivos da abordagem CTSA 

sejam atingidos, de maneira que se possa preparar os estudantes, para fazer uso do 

conhecimento apreendido e desenvolver neles um sentimento solidário de buscar o que é 

melhor para si próprios e para sua comunidade.  

Sobre o professor, de acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011), esse 

possui papel fundamental, pois contribui com seus saberes, valores e experiências nesse 

processo de mudança social, que visa a formação dos estudantes por meio de conteúdos e 

habilidades, pensamento e ação, que implicam em escolhas, valores e compromisso ético.  

Com relação ao processo de ensino-aprendizagem, Delizoicov, Angotti e 

Pernambuco (2011) evidenciam que o conteúdo científico ensinado no ambiente escolar 

precisa se tornar formativo, levando-se em consideração as características dos estudantes e as 

finalidades do que se ensina. Com isso, é necessário utilizar métodos e procedimentos de 

ensino específico, que promovam ação e decisão coletiva, resultando na construção do 

conhecimento, lembrando que a questão do saber é resultado dessa construção. Mais do que 

dominar seria interessante que os estudantes compreendessem que os saberes são resultados 

de uma investigação.  

Essa postura investigativa é que dá significado em ensinar e aprender. O professor 

então precisa ser problematizador. Deve provocar nos estudantes o desejo pela pesquisa, pelo 

desvelamento da “razão de ser”, como diria Freire (1983). Porém, para tal, os autores da 

abordagem CTSA descrevem que o professor necessita de saberes (conhecimento pedagógico, 

específico e do trabalho), conforme já apresentamos anteriormente e práticas além da sua 

especialidade, esclarecendo a necessidade da formação continuada desse profissional. 

Santos e Schnetzler (2015, p. 55) relatam que “existe hoje uma preocupação mundial 

com os fins da educação científica”, visto que trabalhos como “ensino de Ciências para 

sociedade”, “ensino de Ciências para vida”, “ensino de Ciências para progresso”, “ensino de 

Ciências para problemas persistentes”, “ensino de Ciências e da tecnologia para 

desenvolvimento”, de pesquisadores de diferentes países, discutem a Educação Científica com 

pressupostos da abordagem CTSA. Os trabalhos têm mostrado como objetivo principal a 

necessidade do ensino das Ciências, na formação de cidadãos críticos, conscientes de seu 

papel e participação na sociedade, para que tomem decisões frente aos assuntos científicos, 
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tecnológicos e sociais, na tentativa de melhorarem a qualidade de vida, sendo inseridos na 

Educação Básica de maneira que tenham educação geral comum a todos. 

Isto posto, o ensino da Química requer a presença de professores comprometidos com 

a educação problematizadora, de forma colaborativa e responsável, para desenvolver, 

capacitar e formar os estudantes para o exercício da cidadania.  

A abordagem CTSA por professores em suas aulas possibilitaria, assim, uma 

aprendizagem significativa do conhecimento científico, com criticidade e no contexto social 

em que os estudantes se encontram para o exercício da cidadania, de maneira que estes se 

tornem aptos a participarem dos processos de tomada de decisão relacionados à Ciência e 

Tecnologia. 

Mediante os objetivos e características citadas acima, podemos entender que a 

abordagem CTSA tem relação com a pedagogia de Freire, pois assuntos como ensino 

multidisciplinar, contextualização de conteúdos, criticidade na aprendizagem, 

desenvolvimento da alfabetização para tomada de decisão resultando em estudantes mais 

conscientes, com uma concepção crítica para exercício cidadania, estão presentes tanto nas 

obras do pedagogo quanto nos trabalhos que envolvam a abordagem e nas DCNEB. 

Dando continuidade ao desenvolvimento da temática dessa investigação, o capítulo a 

seguir traz-nos uma reflexão sobre a questão do uso das tecnologias e seus reflexos no campo 

educacional. 
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CAPÍTULO 2 EDUCAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

 

O desenvolvimento acelerado de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) desde, ao menos, a segunda metade do século XX, vem provocando mudanças na esfera 

da produção, na socialização, na subjetividade e em variadas dimensões da vida dos sujeitos 

em sociedade. No que diz respeito à Educação, diante dos diversos assuntos, uma 

preocupação volta-se para a forma como estão sendo preparados os estudantes para 

enfrentarem os desafios do cotidiano e questões do mundo que os cercam. Segundo Almeida e 

Valente (2011), políticas governamentais e pesquisas vêm incentivando o uso de diferentes 

recursos didáticos, principalmente os provenientes das tecnologias (rádio, TV, vídeo e, mais 

recentemente, computadores, internet, games, etc.) com o objetivo de proporcionar um 

processo de ensino-aprendizagem, que contribua na formação de estudantes críticos e que 

atenda às necessidades do mundo atual que os cerca, devido ao avanço das tecnologias. 

Todavia, será que o uso das tecnologias realmente tem contribuído na formação de nossos 

estudantes? Para o mercado? Para o trabalho?  

Voltado para esta temática, em “A Máquina está a serviço de quem?”, Freire 

(1984) tratou do uso das tecnologias, levando o leitor a algumas reflexões ao final do texto. 

Explica que não é contra as máquinas, visto que estas podem promover criatividade, refletem 

o avanço da ciência e da tecnologia, incentivando novas buscas de desenvolvimento, e 

defende os computadores como algo extraordinário. Mas, nos questiona sobre alguns 

incômodos, como: a favor de quem, ou para quem as máquinas são desenvolvidas? Para quem 

os computadores são úteis nas escolas? O educador nos chama a atenção sobre a ação humana 

com relação a esses recursos e seu papel na educação. 

Porém, os incômodos levantados por Freire (1984) com relação às Tecnologias no 

ensino não são de hoje. Em um levantamento feito pelas pesquisadoras Peixoto e Araújo 

(2012), por exemplo, em periódicos classificados como nível A” no Qualis da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e grupo de trabalho “Educação e 

Comunicação”, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 

(ANPEd), apontaram trabalhos desde 1997 que puderam evidenciar as tecnologias aparecendo 

como artefatos para uso, tipo recurso didático, ou como recurso político-pedagógico. Nos 

trabalhos em que a tecnologia aparece como recurso didático, a visão expressa é bem 

“otimista” (2017, p. 260), pois a tecnologia é mostrada como solução de vários problemas no 

espaço escolar, incluindo a questão da teoria e prática, facilitando o processo ensino-
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aprendizagem, em que professor seria mediador desse processo frente aos alunos. Nos 

trabalhos em que a tecnologia aparece como recurso político-pedagógico, são desenvolvidas 

reflexões que vão além do âmbito escolar. Há uma preocupação maior com o coletivo, com as 

consequências do uso das tecnologias e com a sociedade. 

Ferreira, Rosado e Carvalho (2017) também realizaram um estudo com esta 

temática, por meio de levantamento de artigos de revistas qualificadas como “A”, do Qualis 

da Capes Educação 2013, com objetivo de identificar as tendências das ideias sobre a 

Tecnologia na Educação. Identificaram que o número de artigos na área de Tecnologia e 

Educação vem crescendo, principalmente depois de 2011, o que pode ser explicado pelo 

avanço e expansão da Internet e pela inserção dos recursos tecnológicos no ambiente escolar, 

a partir das políticas de governo, a fim de integrar as tecnologias na educação. Provavelmente 

foram essas questões que fomentaram pesquisas e reflexões de pesquisadores interessados, 

acerca dessa temática.  

Dentre as abordagens apresentadas por Ferreira, Rosado e Carvalho (2017), assim 

como o levantamento feito por Peixoto e Araújo (2012), muitas pesquisas continuam 

apontando para uma visão “otimista” das tecnologias, enquanto artefato no processo de ensino 

-aprendizagem. Entretanto, somos alertados para uma visão reflexiva e crítica com relação à 

presença das tecnologias na educação, visto que, dependendo do contexto de uso, por 

exemplo, a tecnologia poderia promover diferentes tipos de formação dos sujeitos, 

desfavorável com a formação de uma sociedade democrática, apontando-nos, assim, uma 

visão não tão “otimista” desses recursos.  

Em“Psicologia da Educação Virtual: aprender e ensinar com as tecnologias da 

informação e da comunicação”, Coll et al. (2010) destacam as TIC pelas diferentes 

possibilidades de informar e comunicar, num tempo quase que imediato entre sujeitos. Mas, 

mais recentemente por serem ferramentas para pensar, aprender, conhecer e compreender o 

mundo, promovendo um novo cenário, enquanto protagonistas no processo de ensino. São 

apresentadas como ferramentas motivacionais, transformadoras de modalidades educacionais 

(imitação, recitação, ensino a distância, etc.), e como imediatas em solucionar problemas, 

como os do processo de ensino-aprendizagem escolar.  

Em meio a tantas questões, Coll et al. (2010) ressaltam as TIC quanto às suas 

potencialidades, principalmente com relação à internet, que possibilitou aproximação dos 

sujeitos com próprios sujeitos e o mundo em que vivem. Contudo, os autores chamam atenção 

para reflexões acerca de onde se inicia e onde termina a ação da escola, pois não se pode 
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esquecer que cabe a ela servir ensinando, mostrando aos alunos os valores do mundo e no 

mundo, interagindo e resolvendo questões, à medida que vão sendo apresentadas.  

Compartilhando dessas mesmas ideias, Selwyn (2011) menciona que as TIC se 

caracterizam por contribuírem com a superação de obstáculos, ultrapassando barreiras, 

possibilitando novas formas de participação e engajamento no mundo por parte dos sujeitos. 

Segundo ele, no caso da Educação, normalmente se associa as TIC com expectativas de 

processo de mudanças e melhorias no processo ensino-aprendizagem. Mas, chama nossa 

atenção ao mencionar que não podemos olhar estes recursos como parte já integrante da 

escola, de uma maneira tão simples, sem uma prévia avaliação quanto ao uso desses recursos 

no processo ensino-aprendizagem. Ou seja, devemos prestar atenção nas práticas e atividades 

desenvolvidas a partir das TIC, nos conceitos e opiniões formadas pelos sujeitos e nas 

relações sociais e estruturais às quais se encontram ligadas. 

 Com essas ideias, portanto, podemos dizer que o uso das TIC nos processos e 

nas práticas pedagógicas está diretamente relacionado com o que podemos chamar de 

aprendizagem do sujeito que, segundo Selwyn (2011), ocorre de forma continuada e infinita. 

O sujeito, a partir da exploração das percepções, compreende um determinado significado, 

pensa a respeito e o relaciona com outros significados, em meio à realidade em que vive.   

Dessa forma, as ideias desenvolvidas pelos autores nos levam a refletir, enquanto 

pesquisadores da área de Educação que, por mais ricas que sejam as TIC, enquanto recurso no 

processo ensino-aprendizagem escolar, não podemos deixar de nos atentar aos objetivos 

educacionais e na formação de nossos estudantes. Apoiada nas “Lições de Freire” 

(GADOTTI, 1997), vimos que o processo de ensino–aprendizagem em ambiente interativo a 

partir de recurso audiovisual, não seria positivo quando utilizado de forma acrítica. Ou seja, o 

conhecimento, enquanto ferramenta essencial para intervir no mundo, deveria ser colocado 

frente aos estudantes como algo a ser “construído” (p. 5), de maneira “integradora” (p. 5), e 

“interativa” (p. 5), como algo que não está pronto, que precisa ser buscado e não reproduzido. 

Dessa maneira, estariam inseridos na história, nas questões problemáticas do mundo (questões 

sociais, políticas, econômicas e educacionais), à medida que fossem sendo apresentadas, no 

contexto de cada um, pois assim poderiam interferir como sujeitos e não como objetos no 

mundo. 

Estudos realizados em escolas de Ensino Fundamental e Médio de diversos países, 

nas últimas duas décadas, mostraram avanços com relação à incorporação das TIC em todos 

os níveis da educação, segundo Coll et al. (2010). Contudo, os estudos também indicaram 

que, em países como a Espanha e os latinos–americanos, entre outros, a entrada desses 
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recursos em salas de aula das escolas ainda é limitada, além do fato de que, com raras 

exceções, a capacidade efetiva atribuída a esses recursos de mudar a dinâmica do processo 

ensino-aprendizagem fica muito abaixo das potencialidades atribuídas, de inovar e 

transformar.  

Não queremos aqui desmerecer o papel das TIC, enquanto recurso utilizado nas 

escolas, ainda mais considerando as diferentes possibilidades de uso, dependendo de um 

contexto. Mas, não gostaríamos de deixar de dizer que concordamos com Peixoto e Araújo 

(2012), quando descrevem que “as tecnologias são construtos sociais” e que não podem ser 

simplesmente vistas como “fruto lógico de um esquema de desenvolvimento do progresso 

técnico” (p. 264). Ou seja, as TIC participam e contribuem com a formação da sociedade, 

numa interação que é dinâmica e recíproca, mas resultante de uma orientação estratégica. 

Também gostaríamos de ressaltar que no campo educacional ainda temos algumas questões 

como a dificuldade do desenvolvimento da teoria e a prática, que continua sendo um 

problema para os usuários (professores e alunos), assim como a “imposição de normas” num 

mundo em que as tecnologias estão presentes (2012, p. 264). 

No Brasil, observamos que as TIC passam aos poucos a serem adotadas como 

artefatos importantes e fundamentais em diferentes campos, como na educação escolar, 

enquanto recurso e meio didático, que vem aumentando ao longo dos anos. Preocupados com 

essa adoção que inclui o acesso e uso de computadores, equipamentos portáteis, redes de 

comunicação, etc., em 2005, o Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 

Sociedade da Informação (Cetic) foi criado contando com um grupo de mais de 200 

especialistas da academia, organizações sem fins lucrativos e órgãos do governo, que 

colaboram voluntariamente com o objetivo de apresentar indicadores e desenvolver pesquisas 

sobre o acesso e uso das TIC no Brasil, que contribuam no desenvolvimento da Internet no 

país. O Cetic é um departamento do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR 

(NIC) que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet do Brasil (CGI). 

A tabela 2, abaixo, mostra-nos os tipos e a quantidade de recursos tecnológicos 

disponíveis em 939 escolas públicas e privadas consultadas no ano de 2013, ano mais recente 

desse levantamento até então.  

 

 

http://www.nic.br/
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Tabela 2. Proporção de escolas públicas e privadas de áreas urbanas por disponibilidade de recursos 

tecnológicos em funcionamento no Brasil em 2013 (%) 

                   

Percentual (%) Impressora TV 
Videocassete 

DVD 
Datashow 

Câmera 

digital 
Retroprojetor Filmadora  

 

 

Celular 
(Escola) 

TOTAL 99 98 92 86 81 68 47 30 

REGIÃO 

Norte 100 92 88 82 71 44 42 34 

Centro-

Oeste 
98 98 90 95 89 68 51 

35 

Nordeste 99 98 88 75 71 61 29 
27 

 

Sudeste 98 98 94 88 84 73 57 31 

Sul 99 98 93 94 91 78 49 25 

Fonte: Cetic, Pesquisa sobre a Proporção de escolas por quantidade de equipamentos em funcionamento 

–TIC Educação 2013. 
6
 (Elaboração própria) 

 

Sobre a infraestrutura das TIC nas escolas públicas e privadas de áreas urbanas, os 

indicadores sugerem que estão equipadas e que há certa variedade de recursos (oito itens) 

disponíveis, relevantes no processo de ensino-aprendizagem. Variam desde os não tão 

antigos, como TV, videocassete, retroprojetor e filmadora, até mais “novos”, como 

impressora, câmera digital e celular, presentes no ambiente escolar. Percebemos que o celular 

está em menor escala, comparado aos outros recursos. De uma maneira geral, as regiões 

Sudeste e Sul superam as demais, em média, com relação à disponibilidade dos recursos. O 

índice percentual alto da disponibilidade de impressora (99%), TV (98%), videocassete/DVD 

(92%) e Datashow (86%) comparado aos demais recursos, nos levou a observar que as escolas 

possuem mais equipamentos de recurso visual e auditivo, possibilitando fazer mais uso de 

imagem e som, como recurso pedagógico no processo ensino-aprendizagem. Para estas 

escolas e no ano que foi feito levantamento pelo Cetic (2013), notamos a ausência de 

computares e consequentemente da limitação ao acesso às redes de comunicação.  

Entretanto, segundo Costa (2014), vale lembrar que o fato de termos escolas 

equipadas ou com diferentes recursos tecnológicos, não significa que ofereçam um ensino, 

com vistas à formação para cidadania. Muitas vezes esses recursos servem apenas para 

mascarar a realidade local das escolas. Essa questão contrapõe-se ao que um montante de pais 

pensa sobre isso, visto que muitos valorizam muito uma escola com certa qualificação em 

recursos tecnológicos. Ou seja, uma escola que invista em recursos tecnológicos (novos e 

                                                           
6
 Disponível em: < https://www.cetic.br/tics/educacao/2013/escolas/D20/>. Acesso em: 20 dez. 2017 

https://www.cetic.br/tics/educacao/2013/escolas/D20/
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atualizados), para auxiliar no processo ensino – aprendizagem, vida social e prática de seus 

filhos. Escolas com essa característica tornam-se locais atraentes para esses pais.  

O uso das TIC no campo educacional deve ser feito, sim, mas de forma que 

enriqueça e favoreça o processo ensino-aprendizagem, até pelas potencialidades oferecidas, 

de maneira construtiva e crítica, com uma concepção de educação não “bancária”, conforme 

reflexão feita em Freire (1983). Também não podemos deixar de considerar os objetivos 

educacionais, a relação educando-educador nesse processo, a “práxis” e o meio coletivo, pois, 

segundo Freire (2001), a educação pode ser vista como algo que tem particularidade de 

coletividade, de maneira que o conhecimento prévio de cada um seja considerado. 

O uso de recurso tecnológico no ensino de conteúdos da Química fizeram Melo e 

Melo (2014) observar em sua pesquisa, realizada em Campina Grande – PB, que a maioria 

dos alunos do Ensino Médio (cerca de 90%) tinha dificuldades de compreensão apenas com o 

livro didático. Essa observação tornou a proposta de uso de recursos tecnológicos, como o 

computador, positiva e bem aceita, já que concebeu uma inovação com resultados positivos. 

O computador foi utilizado como um grande facilitador na sala de aula, promovendo 

progresso no processo de ensino-aprendizagem. As aulas tornaram-se mais interessantes, 

representando um modo de estudar mais atrativo, fácil e acessível, segundo o pesquisador.   

O exemplo de Melo e Melo (2014) permite-nos dizer que as TIC podem 

contribuir, auxiliando o professor no processo ensino-aprendizagem. Com este exemplo, 

percebemos que o computador não substituiu o professor, apenas o auxiliou. O computador 

funcionou como um meio para ensino dos conteúdos da Química e facilitador da 

aprendizagem. Foi um meio interativo e atrativo, que favoreceu este processo, tornando o 

momento mais interessante e prazeroso para os estudantes.  

 Tomando o exemplo anterior de base, temos Fiscarelli (2008) que conta que os 

recursos didáticos, antes simples artefatos, passaram a ser objetos determinantes para novas 

práticas educacionais, interferindo diretamente no que é ser bom professor e no que é dar uma 

boa aula e até na definição de uma boa escola. O bom professor passou a ser aquele que 

diversifica as atividades em salas de aula, faz uso de recursos tecnológicos como recursos 

didáticos, tornando-as mais interessantes e estimulantes para os estudantes.  

Entretanto, levando-se em conta que os recursos não são iguais, nem muito menos 

padronizados e que variam de uma escola para outra dentro de um contexto em que os usos 

pelos professores e estudantes são de formas variadas, torna-se extremamente difícil uma 

análise confiável do uso desses recursos, na melhoria e no aperfeiçoamento do processo de 

ensino-aprendizagem e, consequentemente, na formação dos nossos alunos. 
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Coll et al. (2010) mostraram preocupação com relação a essa heterogeneidade de 

recursos, vistos como recursos didáticos utilizados em sala de aula, durante o processo de 

ensino - aprendizagem, considerando o contexto de uso como ferramenta de comunicação e 

transmissão de informação. Mas, também relataram que o uso efetivo das TIC por parte dos 

professores e estudantes é que determinará os respectivos impactos, em sua maior ou menor 

capacidade de transformar o ensino, e, portanto, a aprendizagem. 

Necessita-se, então, que os professores avaliem como as TIC podem favorecer no 

processo de ensino-aprendizagem dos nossos estudantes, já que podem contribuir num 

universo bastante amplo, conforme já foi dito, principalmente se levarmos em consideração os 

mais recentes canais de comunicação e a Internet
7
, uma ferramenta importante de busca de 

informações.  

Sobre essa questão, Lemgruber (2009, p. 16) alerta-nos que, “pensando em 

educação, hoje enfrentamos o risco de nos perdermos, não mais na dificuldade de encontrar 

uma saída, mas – perigo maior em labirintos abertos como a Internet – no excesso de 

informações”. Diante de tanta informação e pensando na qualidade do ensino e da educação, é 

papel do professor definir e fazer uso relevante das TIC enquanto realiza suas atividades 

(LEMGRUBER, 2009). 

A Internet é vista hoje como principal recurso para entretenimento, principalmente 

para público infantil e adolescente, e que, por ser uma importante ferramenta de busca, acaba 

facilitando o acesso às informações (COSTA, 2014). Dessa forma, vê-se a possibilidade de 

um novo meio/espaço para aprendizagem na escola, onde este, por ser considerado um lugar 

de troca, de interação e de promoção de conhecimento, não pode ficar alheio a essa realidade. 

A tabela a seguir mostra, em valor percentual, indicadores da “Proporção de escolas públicas 

e privadas por utilização da internet pelos professores em atividades de ensino – 

aprendizagem”, onde, de forma majoritária, professores das escolas das diferentes regiões do 

país, utilizam a Internet para promoverem ensino. As regiões Centro-Oeste e Sul destacam-se 

sem muita diferença nessa utilização, com 91% e 95%, respectivamente. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Segundo Costa (2014), a Internet seria definida como uma rede de computadores interligados, que 

compartilham informações, como: música, leitura, jogos, notícias, negócios, Ciências, arte, como fonte 

importante de informações e serviços.  
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Tabela 3. Proporção de escolas públicas e privadas de áreas urbanas por utilização da internet pelos professores 

em atividades de ensino - aprendizagem no Brasil em 2013(%) 

Percentual (%) Sim Não 

TOTAL 86 14 

REGIÃO 

Norte 86 14 

Centro-Oeste 91 9 

Nordeste 76 24 

Sudeste 89 11 

Sul 95 5 

Fonte: Cetic, Pesquisa sobre a Proporção de escolas por utilização da internet pelos professores em 

atividade de ensino-aprendizagem – TIC Educação 2013.
8
 (Elaboração própria) 

 

O excesso de informações e a possibilidade de nos perdermos em meio a estas, 

conforme Lemgruber (2009) nos alerta, requereu que as escolas avaliassem e tomassem 

medidas sobre o uso das TIC, perante sua finalidade de utilização, enquanto ferramenta 

técnica e pedagógica. Conforme a tabela 4, questões como tipo de informação acessada, 

tempo de uso dos computadores, segurança de acessibilidade e o desenvolvimento de 

atividades para atender o currículo, foram levados em consideração pelas escolas, 

preocupadas com a utilização na Internet. 

Tabela 4. Proporção de escolas públicas e privadas de áreas urbanas por medidas utilizadas em relação aos 

equipamentos no Brasil em 2013 (%) 

Percentual (%) 

Proibição de 

acesso a 

sites com 

conteúdo 

adulto 

(violência, 

pornografia) 

Restrição ao 

número de 

horas que o 

aluno pode 

usar o 

computador 

Necessidade 

do professor 

agendar 

horário para 

utilizar o 

laboratório 

de 

informática 

Permissão para 

que o aluno 

utilize os 

computadores 

fora de seu 

horário de aula, 

mas dentro do 

horário de 

funcionamento 

da escola. 

Restrição a 

jogos 

eletrônicos nos 

computadores 

da escola 

(vídeo games, 

etc.) 

Existência do 

conhecimento 

obrigatório de 

Informática e 

habilidades 

para os alunos 

no currículo 

escolar 

TOTAL 82 40         58 56 65 21 

REGIÃO 

Norte 71 46        53 56 56 14 

Centro-

Oeste 
81 39         59 53 63 10 

Nordeste 66 34         46 47 47 20 

Sudeste 90 39       62 54 73 23 

Sul 91 48       72 80 77 26 

Fonte: Cetic, Pesquisa sobre Proporção de escolas por medidas utilizadas em relação aos 

equipamentos.- TIC Educação 2013.
9
 (Elaboração própria) 

                                                           
8
 Disponível em: < https://www.cetic.br/tics/educacao/2013/escolas/D28/>. Acesso em: 20 dez. 2017. 

9
 Disponível em:  < https://www.cetic.br/tics/educacao/2013/escolas/D17/>. Acesso em: 20 dez. 2017.  

https://www.cetic.br/tics/educacao/2013/escolas/D28/
https://www.cetic.br/tics/educacao/2013/escolas/D17/
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Notamos, a partir dos dados numéricos, uma preocupação com relação ao 

“conteúdo” e “tempo de acesso”. Conteúdos que contemplam violência e pornografia são 

proibidos. Sobre o tempo de uso do computador, registrado em horas, 40% das escolas em 

média possuem essa preocupação. Jogos, de uma maneira geral, chamam bastante atenção, 

mais dos jovens, despertam determinação para vencer e um espirito de disputa entre os 

usuários, podendo desenvolver também discórdia e até dependência de uso. Logo, vale a 

preocupação e é muito importante a restrição, que de acordo com tabela está na média de 

65%. As escolas do Sudeste e do Sul são as mais preocupadas com essa questão, segundo os 

dados, pois apontam 73% e 77%, respectivamente. Uma observação a ser feita é com relação 

ao conhecimento obrigatório de informática e às habilidades dos alunos com relação ao 

currículo, que se resumem a 21%. 

Portanto, os dados da tabela acima apontam, de uma maneira geral, em algumas 

regiões para mais, outras para menos, certa preocupação com a formação de seus alunos, visto 

que proíbem acesso a alguns sites, controlam acesso e permissibilidade de acesso aos 

computadores e restringem uso dos jogos. Entretanto, visto que apenas 21% atende o que é 

exigido, a obrigatoriedade de os alunos terem conhecimento de informática e desenvolver 

habilidades, conforme o currículo escolar exige, percebemos pouco importância a essas 

questões. Ou seja, que tipo de alunos essas escolas estão formando? E de que maneira essas 

ferramentas tecnológicas (computador, vídeo game, etc.) têm contribuído com a formação 

deles? 

Costa (2014) e Fiscarelli (2008) defendem o uso dos recursos tecnológicos, 

enquanto recursos didáticos na educação escolar. Segundo esses autores, as TIC têm a 

intenção de estimular nossos alunos à busca da informação, a partir do despertar da 

curiosidade, à reflexão e geração de conhecimento, tanto individual quanto coletivo. Ou seja, 

nesta perspectiva o foco do uso das TIC no processo ensino-aprendizagem chega para 

modificar as práticas educacionais. 

Porém, independente desses recursos, dentro da condição de ensino que está 

sendo promovida, o professor tem o seu papel e com isso precisa ter seus objetivos bem 

definidos, para que possa contribuir enquanto educador no processo de ensino-aprendizagem 

de seus alunos, para formar cidadão, conforme vimos no Capítulo 1 desse trabalho. Dessa 

forma, mediante determinado conteúdo programático, o professor precisaria definir quais e de 

que maneira as TIC, enquanto ferramentas auxiliares, seriam utilizadas, para contribuir nesse 

processo. O fator tempo também deve ser levado em consideração, para cumprimento do 
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currículo escolar. Aliás, este é um dos grandes problemas educacionais: a extensão do nosso 

currículo escolar. 

A questão de o professor ser protagonista desse processo está de acordo com a 

opinião de Costa (2014), que diz que a prática desse profissional e sua postura fazem toda 

diferença, de maneira que nenhum projeto de Governo referente à educação dará certo se os 

professores não se dispuserem a mudar, mediante o que estiver sendo proposto. As mudanças 

propostas devem ser vistas como um fator necessário e importante e não como algo imposto, 

diante da evolução das tecnologias na sociedade, presente nos últimos anos.  

Embora o uso das tecnologias na educação, no processo de ensino-aprendizagem e 

de formação dos estudantes, nos mais diferentes níveis (Ensino Fundamental, Ensino Médio e 

Ensino Superior), esteja sendo tema preocupante e consequentemente objeto de estudo e 

reflexão entre educadores, nossa pesquisa limitar-se-á a fazer análise dessa temática apenas no 

caso de formação dos estudantes do Ensino Médio.  

Sobre Políticas Públicas de TIC, segundo Almeida e Valente (2011), no Brasil, os 

primeiros movimentos para introdução de TIC na educação básica ocorreram em 1970, 

mediante interesse de professores pesquisadores. Mas, somente em 1989 foi criado o primeiro 

Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe), em âmbito nacional, representando 

avanço na democratização das ações, com a participação de organismos públicos federais e 

estaduais, universidades, ensino técnico, educação especial e básica. Porém, a carência de 

recursos e a mudança constante de gestores implicaram na necessidade de mudanças. Dessa 

forma, em 1997 o MEC criou o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo), 

voltado, como os demais projetos anteriores, para a prática de projetos interdisciplinares. 

Neste período, passou-se a olhar o Currículo de outra maneira, não mais só pelo seu conteúdo 

disciplinar, mas considerando enquanto conhecimento a ser adquirido. A insuficiência de 

recursos financeiros gerou dificuldades na aquisição de artefatos tecnológicos previstos, 

dificultando a gestão, e necessitando nova reestruturação. Três aspectos compuseram o 

desenvolvimento do ProInfo: disponibilidade de computadores e recursos digitais em 

ambientes próprios; preocupação com a formação de gestores e professores; disponibilidade 

de conteúdos, ambiente virtual e recurso digital multimídia, envolvendo portal do professor, 

TV escola, etc. 

Em 2007, o ProInfo passou a ser chamado de Programa Nacional de Tecnologia 

Educacional, com objetivo de promover uso pedagógico das TIC com artefatos como tablets, 

computadores de mesa, lousas digitais, etc., nas escolas de Ensino Básico.  
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Em resumo, esses movimentos dentre outros, que não iremos especificar aqui, 

ocorreram voltados para a escola pública, e pautados na ideia de implantar a integração das 

TIC na sala de aula, para auxiliar no processo ensino-aprendizagem, e não como uma 

disciplina a mais na grade, como a informática por exemplo. Ou seja, o objetivo não era que 

dessas tecnologias fossem tratadas como um conteúdo a mais, ou mesmo um conjunto de 

conhecimentos, ou habilidades relacionadas à manipulação dessas. 

Embora o objetivo maior dessas políticas seja a prática pedagógica com recursos 

tecnológicos, como o computador, juntamente com os saberes da prática, algumas 

dificuldades como o trabalho do professor, a realidade das escolas, como as de Ensino 

Fundamental da rede pública de São Paulo e a proposta curricular que não eram analisadas, 

dificultavam colocar em prática o que foi aprendido. Ou seja, embora tenhamos Políticas 

Públicas e uma prática pedagógica que incentivam o uso dos artefatos tecnológicos, enquanto 

recursos didáticos, seu uso efetivo não ocorre pela dificuldade ou até desconhecimento por 

parte dos professores, conforme explica Fiscarelli (2008).  

 2.1 TIC e Currículo do Ensino Médio 

  

As Tecnologias são algo que fazem parte da sociedade, segundo Costa (2014). 

Dessa forma, seria muito pouco provável uma regressão com relação a essas ferramentas, 

inclusive na área educacional, visto que as políticas públicas têm incentivado bastante com 

programas de Governo. Por outro lado, o que se tem observado é que o avanço das TIC, a 

facilidade da acessibilidade aos meios de comunicação e a velocidade da troca de informação 

entre os sujeitos têm promovido em nosso cotidiano certa alienação e, em alguns casos, 

dependência, podendo levar ao isolamento de todos, ou até mesmo escravidão, sob alguns 

aspectos. A humanidade necessita então de um equilíbrio, de certo discernimento e, 

consequentemente, impor-se um limite no uso das TIC e de seus conteúdos, se levarmos em 

consideração os aspectos que têm a nos oferecer. 

Deve-se atentar então para o uso dessas ferramentas dentro do contexto escolar, de 

forma que favoreça a aprendizagem dos estudantes, porém não sendo vistas como “salvadoras 

da pátria” (COSTA, 2014, p. 30). Essa visão coincide com a colocada por Selwyn (2011) e 

Coll et al. (2010).  

Hoje sabemos e já aceitamos que as tecnologias fazem parte do cotidiano das 

pessoas e inclusive de diálogos rotineiros. A preocupação passa a ser, então, com o tipo de 

leitura feita pelos nossos estudantes. Dessa forma, evidenciamos que orientemos nossos 
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estudantes, enquanto usuários dos recursos tecnológicos. É necessário que saibam ler e 

interpretar de forma crítica as mensagens das mídias, acessadas no dia a dia, e explorar as 

possibilidades de aprendizagem que possam vir proporcionar. Ou seja, a capacidade de uso 

dessas tecnologias requer competências que precisam ser desenvolvidas. 

Almeida e Valente (2011) relatam que alguns consideram as tecnologias como 

neutras, e a integração dessas ao currículo como sendo algo bem simples, já que se fará 

apenas uma mudança na forma de se transmitir os conteúdos. Mas essas pessoas se esquecem 

e não refletem sobre as linguagens transitadas nas mídias, e desconsideram que currículo 

efetivo envolve a trilogia prática pedagógica desenvolvida em sala de aula – professor – 

aluno, na qual estão envolvidos os conhecimentos científicos. As mídias interferem nos 

modos de expressar-se e relacionar-se com o mundo, podendo interferir no desenvolvimento 

do currículo.  

As mídias requerem diferentes habilidades, relacionadas aos tipos de letramento: 

letramento digital (uso de tecnologias digitais), visual (uso a partir de imagens), informacional 

(uso a partir da procura e de informações), ou múltiplos letramentos, conforme a literatura.  

Pois, a forma e o conteúdo de uma determinada informação sofrem transformação, quando 

representadas por uma determinada mídia (ALMEIDA; VALENTE, 2011). Logo, torna-se 

importante saber identificar as funcionalidades e modos de representação, para que se faça 

correta interpretação. 

Almeida e Valente (2011) explicam que este conceito de letramento foi 

introduzido por pesquisadores de diferentes áreas, como da linguística e educação, como 

forma de esclarecer diferentes níveis de obtenção da leitura e escrita. Resumidamente falando, 

os sujeitos alfabetizados sabem decodificar os sinais gráficos do idioma, porém sem 

criticidade, de forma superficial. A leitura é feita com dificuldade e a escrita é simplória, a 

partir de textos simples, com frases curtas. Já os letrados são vistos como aqueles que, além 

da capacidade da leitura, possuem capacidade de escrever e aplicar seus conhecimentos em 

práticas sociais. 

 Ao reconhecer que as tecnologias requerem novas habilidades e, 

consequentemente, o uso de novos letramentos, de acordo com Almeida e Valente (2011), 

criam-se então novos desafios para os participantes do e no processo ensino-aprendizagem, 

professores e alunos, com relação ao uso dos artefatos tecnológicos, enquanto recursos 

didáticos (e-mail, redes sociais, internet). Porém, já vimos que o resultado esperado, pelo 

argumento inovador do uso desses recursos no ambiente escolar, na prática, nem sempre é 

alcançado. 
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“Letramento digital” é uma expressão que, segundo Almeida e Valente (2011), 

tem a ver com “domínio das tecnologias digitais” (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 23), de 

maneira que o sujeito é capaz de utilizá-las em práticas sociais. 

Um dos grandes desafios dos professores nesse século tem sido com certeza 

integrar os novos recursos didáticos, as novas tecnologias, ao currículo, de maneira que essas 

proporcionem, enquanto ferramenta motivacional e potencializadora, conhecimento 

interessante aos estudantes. 

Para tentar entender melhor esta dificuldade, recorremos aos dados do CETIC 

(2013), que nos mostrou que, dos professores entrevistados, em nível nacional, 26% não 

receberam qualquer capacitação para o uso de computadores ou internet em atividades, e que 

11% não responderam ou não sabiam se tinham sido capacitados para tal.  

 

Tabela 5. Proporção de escolas públicas e privadas de áreas urbanas por faixas de número de professores que 

receberam capacitação para uso de computadores e internet em atividades de ensino – aprendizagem no Brasil 

em 2013 (%) 

Percentual (%) Nenhum De 1 a 20 De 21 a 40 
De 41 a 

mais 

Não sabe/ Não 

respondeu 

TOTAL 26 29 19 14 11 

REGIÃO 

Norte 24 31 24 12 9 

Centro-Oeste 7 30 36 14 13 

Nordeste 41 32 12 7 8 

Sudeste 26 27 17 15 15 

Sul 15 31 26 24 5 

Fonte: Cetic, Pesquisa sobre proporção de escolas por faixas de números de professores que 

receberam capacitação para uso de computador e internet em atividades de ensino-aprendizagem. TIC Educação 

2013.
10

 (Elaboração própria) 

 

Os dados apresentados na tabela 5 dimensionam as palavras de Costa (2014), que 

defende que os professores precisam passar por um processo de capacitação para poderem 

falar sobre os conteúdos, utilizando as TIC de forma correta e concreta, perante os estudantes. 

Para tal, precisam estar abertos a esse processo, a fim de melhorar sua prática pedagógica, 

visto que seu papel é de agente dessa transformação na escola. “[...] a estreita passagem do 

anterior para o novo é, ainda, responsabilidade dos professores” (COSTA, 2014, p. 51). 

A integração das TIC ao currículo não tem sido nada fácil, por isso existem alguns 

grupos estudando o assunto, mostrando os benefícios dessa integração, mediante 

                                                           
10

 Disponível em: <https://www.cetic.br/tics/educacao/2013/escolas/D29/>. Acesso em: 20 dez. 2017. 
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características como quantidade de informação disponível, facilidade de busca, organização 

apresentada e atratividade das ferramentas, conforme Almeida e Valente (2011). Segundo 

esses grupos, alguns professores desenvolvem atividades construtivistas, dentro de ambientes 

de aprendizagem, com uso das tecnologias de mídia (mais sofisticado) e tradicionais. Porém, 

esses espaços se tornam insignificantes se o professor não tiver conhecimento da 

potencialidade dessas ferramentas, e/ou não for capaz de identificar os conhecimentos, valores 

e sentimentos expressos pelos estudantes para intervir e promover a aprendizagem.  

Professores que acreditam ser os responsáveis e admitam ser “protagonistas” 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 23) das suas práticas, compreendem as TIC como modo de 

produção e utilizam-nas enquanto recursos didáticos de forma crítica e construtiva, 

reconhecendo seus alunos como sujeitos de sua própria aprendizagem. Juntamente com seus 

alunos, desenvolvem atividades ativas, permitindo estabelecer uma relação com as questões 

do cotidiano.   

Nossos estudantes precisam então estar motivados para aprender, a partir de 

estímulos. Com relação a isso, as ideias de Costa (2014), Almeida e Valente (2011) vão ao 

encontro com os pensamentos de Freire (1983), que defende desenvolvimento de condições 

para que possamos ter estudantes com pensamentos autônomos, críticos e coerentes com os 

assuntos. O papel dos estímulos seria o de despertar curiosidade, a partir de determinadas 

questões, com perguntas planejadas que exigissem uma determinada linha de pensamento, 

sobre o que era criticado ou proposto.  

Dessa maneira, seria necessário que os professores conhececem as TIC, enquanto 

recursos didáticos e soubessem das suas especificidades e como utilizá-las. Explorar suas 

funcionalidades permitiria mudanças e quem sabe melhoria no ensino-aprendizagem. Dessa 

forma, a criação de ambientes de aprendizagem interativos poderia impulsionar novas formas 

de ensino, interagindo com conhecimento, num contexto local ou global, propiciando diálogo 

entre os sujeitos, a representação do pensamento, a busca e seleção de informações e 

construção do conhecimento (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Contudo, a preparação desses profissionais é um grande desafio para atender às 

necessidades do uso desses recursos ao currículo. Embora as tecnologias estejam chegando 

nas escolas a partir de laptops individuais, com uma conexão com a rede internet para 

interface, câmeras e vídeos digitais, e professores tenham sido treinados pelos programas do 

Ministério da Educação (ProInfo, TV Escola, Rádio Escola, etc.), a problemática continua, 

pois, as TIC são usadas de forma isolada, os professores não interagem para troca de 
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informação e experiência, e grande parte desse ferramental não é incorporado às práticas 

pedagógicas (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

2.2 Por que ainda não há uma integração das TIC com Currículo? 

 

A presença e o uso dos artefatos tecnológicos na sala de aula, infelizmente, não 

atingem as expectativas. Ainda há uma desintegração entre as TIC e o que é praticado em 

termos de currículo. Um dos argumentos mais comuns para isso acontecer, de acordo com 

Almeida e Valente (2011), é a falta de estrutura nas escolas públicas, devido às más condições 

de trabalho: tem-se uma quantidade insuficiente de máquinas para os usuários e a rede de 

comunicação com a internet é muito ruim. Mas há outras razões, como: o fato dos recursos 

tecnológicos não estarem totalmente acessíveis nas escolas, nem nos lares; o rápido avanço 

das TIC, que o professor não consegue acompanhar; a formação inadequada dos professores e 

o consequente despreparo na utilização dos recursos inovadores; a estrutura e o 

funcionamento dos sistemas de ensino, que limitam as novas formas de organização e a falta 

de apoio ao professor diante do novo. Contudo, essas condições inadequadas nas escolas 

podem não ser fator preponderante para a desintegração das TIC do processo ensino-

aprendizagem, pois escolas particulares que dispõem desses recursos numa proporção 

adequada, não utilizam, necessariamente, esses recursos integrados às atividades em sala 

deaula. O mesmo foi observado em países com alto índice de desenvolvimento econômico, 

social e tecnológico, de acordo com dados da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), remetendo a concluir que o fato de aumentar os 

recursos tecnológicos nas escolas não implica em criar oportunidades de uso dessas no 

processo ensino-aprendizagem (ALMEIDA; VALENTE, 2011).          

A rápida velocidade com que os recursos tecnológicos avançam parece-nos 

atropelar, como uma avalanche. Dessa forma, fica difícil o professor acompanhar essa 

evolução, apropriar-se desses recursos e integrá-los às atividades pedagógicas em suas aulas. 

Almeida e Valente (2011) apontam estudos, como o da Apple Classroom of 

Tomorrow (ACOT), entre os anos de 1985 e 1995, que mostrou que essa apropriação por 

parte dos professores demanda tempo, já que acontece em cinco fases e não é tão simples 

assim: 

Fase 1: Exposição ou entrada: nesta fase o professor tem contato inicial com os 

recursos tecnológicos; 
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Fase 2: Adoção: professor faz uso do teclado e acessa alguns softwares 

educacionais; 

Fase 3: Adaptação: início da integração do computador às atividades (produção de 

textos, tabelas, etc.), melhorando eficiência com relação a estas;              

Fase 4: Apropriação: os professores mudam sua atitude em sala de aula, utilizam 

as potencialidades das ferramentas tecnológicas de maneira adequada, promovendo 

interdisciplinaridade e trabalhos colaborativos; 

Fase 5: Inovação: nesta fase os professores têm a oportunidade de 

experimentarem novos padrões do uso das tecnologias, em diferentes contextos, adequando o 

potencial de cada recurso utilizado, exigindo mudança de atitude e prática perante os alunos, 

de maneira que todos se tornam aprendizes. 

Outro estudo apontado por Almeida e Valente (2011) que vale destaque foi o 

desenvolvido pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), em 2002, que apresenta um modelo como proposta para desenvolvimento do 

professor em quatro fases: 

Fase 1:  Habilidades e conhecimentos iniciais: o professor conhece as tecnologias 

e desenvolve habilidades, devido às tarefas pessoais e profissionais, desde a edição de textos, 

tabelas, envio de e-mails, etc. 

Fase 2: Aplicação das TIC na área de especialização: Professor melhora sua 

prática, a partir do uso das TIC; 

Fase 3: Integração das TIC para melhorar a aprendizagem: professor conhece as 

funcionalidades dos recursos tecnológicos. Passa a adequar, fazendo uso, para melhorar a 

aprendizagem mútua (professor – aluno); 

Fase 4: Transformação Pedagógica: professor e alunos utilizam as TIC em 

conjunto, no desenvolvimento de atividades, promovendo aprendizagem coletiva e individual. 

Com relação à Fase 4 apresentada pela UNESCO, vale ressaltar que essa prática 

conjunta, que permite desenvolver atividades e, por consequência, um aprendizado coletivo e 

individual, vai totalmente contra a prática do ensino chamado tradicional, que enfatiza ensino 

por transmissão e de maneira instrucional.   

De fato, são muitos os obstáculos enfrentados pelo professor durante a 

apropriação dos recursos tecnológicos.  

  Os cursos de formação de professores sobre o uso das TIC na educação 

concentram-se mais nos aspectos tecnológicos, pois partem do pressuposto que os professores 

já sabem como proceder. Alguns cursos se preocupam somente com questões pedagógicas, de 
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maneira que as TIC estão presentes como mero suporte para informação, desconsiderando 

aspectos importantes como modo de pensar, buscar informação e construir conhecimento. De 

um jeito ou de outro, o ideal é que os conhecimentos técnico e o pedagógico não sejam 

separados um do outro, devem crescer juntos, já que o domínio das técnicas acontece pela 

necessidade do pedagógico. Quando o professor se sente mais seguro sobre as questões 

técnicas, fica mais fácil dele buscar as TIC e dedicar-se a estas no desenvolvimento de 

atividades, de maneira que estas motivem, despertem curiosidade e facilitem o processo 

ensino-aprendizagem (ALMEIDA; VALENTE, 2011).          

Logo, o uso das TIC como recurso pedagógico, na construção de conhecimento 

com os estudantes, requer conteúdo específico, processo de construção de conhecimento, 

intervindo nesse processo e domínio de recursos tecnológicos, implicando em um maior 

compromisso na formação do professor/educador. O professor é um aprendiz constante, de 

maneira que, além dos conhecimentos pedagógicos e técnicos, precisa aprender e interagir 

com as TIC, percebendo que são mais do que ferramentas, para fazer tarefas mais rápidas. 

(ALMEIDA; VALENTE, 2011). Ou seja, um desafio permanente...  

Almeida e Valente (2011) mostram que nossas condições são favoráveis para 

integração das TIC às atividades curriculares, visto que os profissionais da área possuem uma 

boa noção do currículo, os recursos tecnológicos (hardware e software) seriam de qualidade e 

as pesquisas mostram os benefícios do uso desses recursos no processo ensino-aprendizagem, 

favorecendo a formação de sujeitos que atendam ao mundo. Mas, embora se tenha tudo isso, 

nem mesmo em outros países temos a evidência de uma mudança concreta. As mudanças, 

quando apontadas, são pontuais e promovidas de forma individual, de maneira que não 

resplandece nem nas instituições nem muito menos no sistema educacional. Dessa forma, 

algumas considerações precisam ser apontadas para que esta integração entre Tecnologias e 

Currículo ocorra. 

A primeira consideração a ser feita diz respeito às reformas educacionais, que são 

feitas para os professores, mas não pelos professores. Dessa maneira, recentes reformas como 

PCN e a inclusão das TIC nas escolas costumam não produzir tantos benefícios. A outra 

consideração diz respeito às mudanças propostas e que foram implementadas, de forma 

pontual, não permitindo desenvolvimento de uma nova visão no processo educacional. Como 

exemplo, podemos citar os ambientes em sala de aula tradicional, que não fazem uso das TIC 

integrada ao currículo. Em muitas escolas, de uma maneira geral, as TIC são vistas somente 

como uma ferramenta tecnológica, quando devem ser enxergadas como ferramentas 
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cognitivas, que possibilitam a expansão do raciocínio, com busca de informações e na solução 

de problemas a partir dessas (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

Portanto, quando falamos de uma nova visão da escola, que requer inovação visto 

que na visão de muitos educadores e estudiosos esta é tida como falida, não devemos nos 

limitar somente à inclusão de TIC. Nem mesmo quando se trata de fornecer um laptop para 

cada estudante (ALMEIDA; VALENTE, 2011). A inclusão de TIC, somente e propriamente 

dita, como o uso desses laptops, não inova escola alguma. Apenas as ferramentas tecnológicas 

é que foram substituídas. 

As mudanças para uma escola inovada incluem aspectos didáticos e pedagógicos, 

mediante processo ensino-aprendizagem, a partir da resolução de problemas, em cima do 

cotidiano, com contextualização e objetivando a formação de sujeitos reflexivos e críticos. 

 Dentro dessas mudanças, no caso dos estudantes, as TIC podem ser utilizadas 

para buscar informações e resolver questões, além de ser ferramenta de comunicação, com 

troca de ideias e como ferramenta de representação e de obtenção de resultados, favorecendo 

este sujeito no seu próprio processo de busca, de aprendizagem e de formação. Para os 

professores, o uso das TIC, no sentido de expor e explanar as ideias, é bastante construtivo 

visto que é a partir dos resultados encontrados pelos estudantes. Essa intervenção é 

fundamental frente aos estudantes, para que eles possam progredir a partir do seu despertar 

curioso, de quererem continuar nesse processo de busca (novas situações). Caberia ao 

professor mostrar a ferramenta apropriada para cada tipo de função e operação, como busca 

de informação, representação do pensamento, produção colaborativa e coletiva e com 

registros. 

Finalizamos este capítulo chamando atenção para o fato de que o processo ensino-

aprendizagem, na formação dos estudantes para exercício da cidadania, não está diretamente 

relacionado ao uso de artefatos tecnológicos, enquanto recurso didático. Vai além, visto que 

no Capítulo 1 desse trabalho clarificamos que, conforme Freire (2001) e demais educadores 

da área de Ciências, como Santos e Schnetzler (2015) e Chassot (2014), cidadania se refere à 

participação de sujeitos na sociedade, evidenciando participação comunitária. Logo, esses 

alunos precisariam ter informação e ser conhecedores de temas e assuntos do mundo, e suas 

relações, inclusive com as questões sociais. Ou seja, nossos estudantes enquanto cidadãos 

precisariam conhecer e saber, para compreenderem melhor o próprio mundo, e assim poderem 

participar, transformando o mundo em que vivem. Dessa forma, podemos dizer que as TIC 

seriam apenas um meio para a abordagem do conhecimento, considerando serem artefatos ou 

ferramentas para uso.  
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Sobre a utilização das TIC nesse processo, vimos que não é tão simples nem 

“milagroso”, como relatam alguns autores, pois, segundo as pesquisas e reflexões aqui 

colocadas por Selwyn (2011) e Coll et al. (2010), requer algo mais que simplesmente prover 

esses recursos e dar acesso aos usuários, professores e alunos. Como defendem Almeida e 

Valente (2011), as ferramentas tecnológicas precisam estar integradas aos processos 

educacionais, agregando valores aos estudantes, no processo ensino-aprendizagem, para 

formação de cidadãos conscientes e participativos com as questões do mundo e no mundo. 
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CAPÍTULO 3 CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA E O CAMPO 

  

Nos capítulos anteriores, apresentamos conceitos e ideias que nortearam o 

presente trabalho. Dessa forma, antes de passarmos para a discussão da metodologia adotada, 

dados coletados, sua análise, aproveitamos para relembrar ao leitor o objetivo e as questões de 

estudo tratadas na pesquisa que conduzimos. 

 A presente pesquisa teve como objetivo geral “analisar as falas de professores de 

Química sobre formação para a Cidadania, considerando a disponibilidade das TIC em uma 

instituição de referência em Cursos Técnicos”. Pretendíamos identificar a relação que os 

professores estabeleciam entre o ensino da Química e a formação para cidadania dos 

estudantes, qual o papel das TIC nessa relação e como pensam que contribuem com essa 

formação em suas aulas. 

Os professores do Curso Técnico em Química do Campus Rio de Janeiro do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) foram os 

selecionados para esta investigação. A escolha desses, nessa instituição, deveu-se, 

inicialmente, ao fato de ser pública, de referência, pelos seus 74 anos de tradição, 

principalmente na área da Química, no estado do Rio de Janeiro, e por promover Cursos 

Técnicos integrados ao Ensino Médio, nível de ensino dessa investigação. 

Esta pesquisa pode ser caracterizada como qualitativa, pois, conforme Alves-

Mazzotti e Gewandsznadjer (1998), esta abordagem está relacionada à natureza do objeto de 

estudo, a um levantamento de dados e à compreensão destes dentro de um determinado grupo 

social, de maneira que o raciocínio teórico e os procedimentos de seleção, coleta e avaliação 

dos dados, obtidos na pesquisa proposta, sejam vistos de forma primordial e coesa.  

Moreira e Caleffe (2008) explicam que, no início de cada pesquisa, é necessário 

definir como os dados serão coletados e os registros serão feitos, para posterior reflexão e 

retirada de conclusões. Dessa forma, três elementos foram levados em consideração: as 

técnicas de coleta de dados, a seleção dos sujeitos participantes e a análise dos dados 

coletados. Dentre as inúmeras indagações levantadas ao longo desta pesquisa, uma delas foi 

quanto à decisão da escolha da técnica da coleta de dados mais adequada a ser aplicada. 

Decidimos adotar os seguintes procedimentos, que, conforme Silva e Menezes (2005), são 

tradicionais para pesquisas qualitativas: a análise de documentos e a aplicação de 

questionários, de maneira que um complemente o outro, diante do universo a ser pesquisado e 

mediante o objetivo que pretendemos alcançar. 



67 
 

Seguimos, com algumas adaptações, orientações de Silva e Menezes (2005) para a 

pesquisa de campo. Eles recomendam quatro etapas consecutivas, dependentes entre si, porém 

uma não sendo pré-requisito da outra, conforme abaixo: 

a) 1ª Etapa: esta etapa inicial é de Apresentação. Funciona como uma espécie de 

cartão de visita. Consiste no contato formal e apresentação às autoridades da 

instituição. Nesta etapa, faz-se uma breve introdução e esclarecimento da 

pesquisa ao setor responsável. No caso, a Direção de Ensino. Nesta etapa foi 

feita uma análise para caracterização física da instituição, quanto à localização, 

espaço físico, mobiliário, contingente de alunos, professores e demais 

funcionários, turmas, infraestrutura tecnológica, condições de trabalho, etc.; 

b) 2ª Etapa: é a etapa de aproximação da investigação. É a etapa Exploratória. Nesta 

etapa, os documentos solicitados à instituição, quando entregues, são analisados 

pelo pesquisador. Também é quando se confirmam o contingente e quais 

professores desejam participar e contribuir com a pesquisa.  

c) 3ª Etapa: é a que exige mais paciência e determinação por parte do pesquisador, 

já que depende de terceiros para dar continuidade à pesquisa. Consiste na 

aplicação dos questionários e no recolhimento desses respondidos.  

d) 4ª Etapa: é a etapa de Fechamento, em que se faz a análise dos dados recolhidos, 

a análise de conteúdo.  

 

A etapa de Apresentação consistiu em visitas ao instituto, ao longo do segundo 

semestre de 2017. Durante esta etapa, me apresentei como pesquisadora e esclareci minha 

proposta de trabalho à Direção de Ensino do Campus Rio de Janeiro. Ainda que de maneira 

breve, pois todos estavam sempre apressados por conta de seus compromissos e horários a 

cumprir, pude falar com alguns professores de Química pelos corredores, sobre a pesquisa, o 

objetivo investigado e ter retorno da disponibilidade de alguns em quererem participar. A 

ideia principal era “criar” uma empatia entre eu, enquanto pesquisadora, e os professores, os 

pesquisados, para que se sentissem mais à vontade na hora de contribuírem, ao responderem 

os questionários. Dados sobre a caracterização física da instituição, contingente de 

professores, alunos, funcionários terceirizados, servidores e demais informações foram 

fornecidas via mensagem eletrônica (e-mail) pela Secretaria da Direção de Ensino do Campus 

em questão. Os dados aqui mencionados são de 2014, quando foi feito o último levantamento. 

A coleta de dados foi feita no final do segundo semestre de 2017, em realização 

da segunda e terceira etapas, respectivamente.  

Antes da aplicação dos questionários na terceira etapa, destacamos que foi feto um 

teste piloto com três professores da área. 
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A etapa Exploratória consistiu no pedido, recebimento e análise dos seguintes 

documentos: Projeto Pedagógico Institucional (2014) e a Matriz Curricular do Curso Técnico 

em Química Integrado ao Ensino Médio (2012). A Secretaria da Direção de Ensino do 

Campus Rio de Janeiro ajudou-nos muito fornecendo estes documentos, pois o site do IFRJ 

não estava devidamente atualizado com estas versões, na ocasião. 

Sobre o contingente de participantes, nosso contexto envolvia professores de 

Química Básica e Química Analítica, do Curso Técnico aqui relatado. Diante disso, 

recorremos mais uma vez à Secretaria da Direção de Ensino do Campus estudado, que 

solicitamente nos encaminhou uma listagem contendo os 35 nomes desse contingente.  

Com vistas a obter respostas mais rápidas, a nosso pedido, a Coordenadora do 

Curso Técnico em Química enviou um e-mail aos 35 professores, explicando a proposta da 

pesquisa e como responder às perguntas sobre a mesma, bastando clicar em um “link”. Cada 

professor participante, ao clicar, abriria o questionário eletrônico para ser respondido. Este 

questionário sofreu várias revisões e, conforme acordado, foi encaminhado à Direção de 

Ensino do Campus, para conhecimento, antes de ser aplicado. Vale ressaltar que o arquivo 

gerado foi desenvolvido por meio da ferramenta Google Forms
11

, para que, posteriormente, se 

pudesse exportar e fazer o trabalho de análise das respostas com Software Excel. O e-mail 

enviado apresentava uma data limite para devolução das respostas: cerca de duas semanas
12

. 

O envio do e-mail pela Coordenação do curso objetivava a otimização de tempo de ambas as 

partes, professor participante e pesquisadora, em responder os questionários e no retorno de 

respostas, respectivamente. Dessa forma, as respostas recebidas pela pesquisadora também 

poderiam ser trabalhadas mais facilmente por já estarem em arquivo eletrônico. Mas, como o 

índice de retorno dos respondentes foi nulo, decidimos então imprimir o questionário e coletar 

as respostas o mais rápido possível, visto que já estávamos no final do segundo semestre do 

ano letivo escolar. Ou seja, antes do término do período letivo, tínhamos que conseguir os 

dados para análise. Num curso de dez dias úteis, conseguimos que 14 professores de Química 

participassem da pesquisa. 

O questionário (Apêndice A) foi dividido em duas partes, com um total de 15 

questões, para que não ficasse muito extenso nem cansativo. Dessas questões, oito são 

fechadas e sete são abertas ou semiabertas. As questões da primeira parte foram para traçar as 

características dos participantes, com informações como idade, sexo, tempo de serviço no 

magistério, horas dedicadas ao ensino, etc. Já as questões da segunda parte foram 

                                                           
11

 Disponível em: https://www.google.com/forms/about/. Acesso em: 15 nov. 2017. 
12

 Período de respostas: entre 9 out. e 22 out. 

https://www.google.com/forms/about/
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exploratórias. A questão 15, sobre aceitarem ser entrevistados por cerca de 20 min, foi feita 

com intuito de complementar os dados coletados a partir dos questionários respondidos. Mas, 

não houve tempo para tal. As atividades previstas (provas de segunda chamada, finais e 

entrega das notas) para o segundo semestre de 2017 estavam por ser finalizadas e precisavam. 

Os professores, embora tenham sido solícitos em preencher a questão dizendo “sim”  

A fim de não expor nem comprometer os professores participantes, preferimos 

manter o anonimato. Com isso, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

exigido pelo Comitê de Ética - Plataforma Brasil (Anexo D), em que o participante e 

respondente deveria identificar-se e fornecer seu endereço, foi colocado na parte inicial do 

questionário (Apêndice A), como modo de apresentação da pesquisa. O fato de receber e 

responder às perguntas do questionário foi considerado como “aceite” de participação.  

Uma vez realizada a coleta dos dados, partimos então para a análise desses dados 

(etapa de Fechamento), que, de acordo com Bardin (1977), abrange três polos cronológicos: 

pré-análise, que é a organização propriamente dita do material, para um posterior plano de 

análise; a exploração do material, caracterizada por ser “longa e fastidiosa” (p. 101), pois 

consiste essencialmente em formular regras, codificar e enumerar; e, por fim, o tratamento 

dos resultados obtidos e interpretação destes. 

Para trabalhar esses dados, foi elaborada uma tabela dinâmica com auxílio das 

ferramentas do Software Microsoft Excel. As respostas de cada participante foram digitadas 

em linhas horizontais da tabela, enquanto que as perguntas e os desdobramentos feitos aos 

participantes foram digitados em linhas verticais (colunas). O início dessa etapa não foi 

difícil, porém bastante trabalhoso. 

Conforme Caleffe e Moreira (2006), o tempo gasto para se trabalhar os dados 

coletados tem sua importância e deve ser utilizado de maneira cuidadosa, para reduzir risco de 

possíveis erros e a análise estar confiável. Na opinião de Alves-Mazzotti e Gewandsznadjer 

(1998), a análise dos dados é um processo trabalhoso, pois implica em resumir, organizar e 

interpretar os dados que, em pesquisas qualitativas como esta, geram normalmente um grande 

número. Com base nesses autores, os dados agora tabelados foram demoradamente 

contabilizados e separados em categorias (quando possível), calculando proporções e valores 

absolutos, para então fazer a interpretação dos resultados encontrados. 

A validação dos resultados encontrados foi efetuada a partir do processo de 

triangulação, que, de acordo com Moreira e Caleffe (2008), consiste no uso de mais de um 

método para coletar dados dentro de um mesmo estudo, que no caso dessa pesquisa foi a 

análise documental e a aplicação do questionário. 
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3.1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro 

(IFRJ) foi criado mediante a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e Portaria Nº 04, de 

06 de janeiro de 2009, na tentativa de resgatar um compromisso de socializar o conhecimento 

científico e tecnológico a partir de seu aparato cultural e tecnológico junto à sociedade. Esta 

lei transformou o antigo Centro Federal de Educação Tecnológica de Química (CEFET de 

Química), com a integração do Colégio Agrícola Nilo Peçanha, em Instituto Federal.
13

   

O IFRJ caracteriza-se por oferecer Educação Básica e Superior, pluridisciplinar e 

multicampi, especializada na formação profissional e tecnológica em diferentes modalidades: 

na pesquisa, na inovação e na extensão.  

O ensino é público, gratuito e supostamente de qualidade para todas as idades em 

Cursos Técnicos (Presenciais, Educação a Distância e Educação de Jovens e Adultos), de 

Graduação, de Pós-Graduação e de Extensão. 

O ingresso em cada um dos tipos de curso varia, com um determinado processo 

seletivo específico. Para concorrer a uma vaga do Ensino Médio e Técnico Integrado ou aos 

Cursos Técnicos Concomitantes/Subsequentes, os interessados precisam passar por um 

processo seletivo composto por provas, conforme Edital
14

 divulgado no segundo semestre 

anualmente. Para os Cursos de Graduação, a seleção dos participantes é feita via Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM). O processo de seleção para os Cursos de Pós-

Graduação consta de prova, entrevista e análise de currículo. São disponibilizadas vagas 

também para o Plano Nacional de Formação de Docentes para a Educação Básica (PARFOR), 

em editais de transferência externa e reingresso para professores da educação básica, em 

exercício, que queiram oportunidade de cursar a primeira ou a segunda graduação, quando 

não habilitados. 

O IFRJ teve sua origem na Era Vargas, em 1943, durante a 2ª Guerra Mundial. A 

turma inicial era composta por 24 alunos, no Curso Técnico em Química Industrial (CTQI), 

na Escola Nacional de Química do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro 

                                                           
13

 Disponível em: <http://www.ifrj.edu.br/instituicao/historico>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
14

 O edital encontra-se disponível em: <www.ifrj.edu.br>. Acesso em: 16 nov. 2017. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm
http://www.ifrj.edu.br/instituicao/historico
http://www.ifrj.edu.br/
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(UFRJ). Passou por diversas transformações, se expandiu com demais unidades e teve várias 

denominações, devido às políticas públicas.
15

 

Atualmente o IFRJ possui 15 campi em funcionamento (Campus Arraial do Cabo, 

Campus Belford Roxo, Campus Duque de Caxias, Campus Engenheiro Paulo de Frontin, 

Campus Mesquita, Campus Nilópolis, Campus Niterói, Campus Paracambi, Campus 

Pinheiral, Campus Realengo, Campus Avançado Resende, Campus Rio de Janeiro, Campus 

São Gonçalo, Campus São João de Meriti e Campus Volta Redonda), de maneira que cada um 

desses é dirigido por um Diretor Geral, nomeado pelo Reitor, para um mandato de quatro 

anos, após consulta à comunidade. Contudo, se algum Campus possuir mais de cinco anos de 

implantação, a nomeação de um Diretor Geral será possível somente após autorização do 

MEC. Cada Campus possui sua própria estrutura, contando obrigatoriamente com a Direção 

de Ensino
16

.  

Nossa pesquisa de campo foi realizada no Campus Rio de Janeiro do IFRJ, que está 

situado em local considerado privilegiado, no bairro da Praça da Bandeira. É uma região 

cercada de vias rodoviárias e ferroviárias, o que facilita as idas e vindas dos usuários, das 

diversas regiões. Esta localização justifica a procura heterogênea de estudantes que desejam 

ingressar nos cursos oferecidos neste Campus.  

Visando atender um número cada vez maior de estudantes, o IFRJ vem ampliando seu 

espaço e área de atuação a partir de ensino profissional de qualidade, voltado para a 

necessidade do mundo do trabalho. Segundo informações do Projeto Pedagógico Institucional 

(IFRJ, 2015), em 1970 o atual Campus Rio de Janeiro chamava-se Maracanã e contava com 

273 estudantes e instalações de 457,81 m
2
, com cinco salas de aula e um laboratório. Nos dias 

de hoje, conforme informação passada por e-mail pela Direção de Ensino do Campus, conta 

com 1500 estudantes e instalações de 6.743,08 m
2
, distribuídas em um espaço com um prédio 

de cinco pavimentos, com elevador, conforme apresentamos no Apêndice B. Em resumo, o 

Campus Rio de Janeiro é composto por um prédio, dividido em salas administrativas (25), 

salas de aula (27), laboratórios e ambientes tecnológicos (32), auditório (1), salas de 

professores, quadra poliesportiva, espaços para atendimento aos alunos, espaço de 

convivência, espaço de alimentação e instalações sanitárias, femininas e masculinas, sendo 

que alguns possuem condições de acessibilidade adaptadas. 

                                                           
15

 Disponível em: <http://www.ifrj.edu.br/instituicao/historico>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
16

 Informação disponível em: <http://portal.ifrj.edu.br/acesso-a-informacao/criacao-estrutura-e-organizacao>. 

Acesso em: 16 nov. 2017. 

http://www.ifrj.edu.br/instituicao/historico
http://portal.ifrj.edu.br/acesso-a-informacao/criacao-estrutura-e-organizacao
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Todos os espaços são climatizados, oferecendo assim mais conforto aos usuários. 

Os fechados, como as salas e os laboratórios, possuem ar condicionado. Os abertos, como a 

quadra esportiva, possuem exaustor. 

Com o número atual de alunos, este campus encontra-se no seu limite de 

ocupação. Ou seja, a entrada de novos alunos implicaria na necessidade de abrir novas turmas, 

construir novas salas de aula e laboratórios.  

Sobre infraestrutura tecnológica ou multimídia, o último registro também foi feito 

em 2014. Mas, de acordo com a Secretaria da Direção de Ensino do Campus, estes números 

pouco variaram desde 2014. Os tipos e a quantidade de recursos foram encaminhados por e-

mail, conforme tabela abaixo:  

Tabela 6. Infraestrutura tecnológica do IFRJ (2014) 

Recursos 

Quantidade de recursos para uso 

Administrativo 

Quantidade de recursos para uso 

dos alunos 

Computador 124 66 

Notebook ou Laptop 16 19 

Dispositivos Móveis 0 0 

TV 12 1 

Retroprojetor 5 0 

DVD 7 0 

Vídeo Cassete 1 0 

Impressora 15 0 

Copiadora 0 0 

Antena Parabólica 1 0 

Quadro Interativo 0 12 

Projetor Multimídia 11 27 

Tela de proteção 5 1 

Webcam 0 0 

Equipamento de Vídeo 

Conferência 
1 0 

Scanner 2 0 

 

Fonte: Informações cedidas pela Secretaria da Direção de Ensino do Campus Rio de Janeiro via e-mail 

em 15 dez. 2017 (Elaboração própria) 
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Os números da tabela anterior são consideráveis para nossa pesquisa, pois temos 

como saber os diferentes tipos de recursos e a quantidade de cada um desses disponibilizados 

por este Campus. Se compararmos os tipos de recursos aqui mencionados com os levantados 

pela pesquisa Cetic (2013), percebemos que este Campus é relativamente típico e semelhante, 

visto que possui basicamente todos os tipos de recursos tecnológicos apresentados pelas 

escolas públicas e privadas de áreas urbanas participantes. A exceção ficaria apenas quanto à 

câmera digital, pois não aparece na listagem enviada pela Secretaria. 

Infelizmente não temos uma relação da distribuição dos recursos tecnológicos por 

ambiente do Campus. Mas, com base nas visitações e se fizermos uma simples associação 

entre os números e os ambientes de ensino-aprendizagem, como as salas de aula, os 

laboratórios, sala de leitura e a biblioteca, percebemos que há uma preocupação com a 

organização e distribuição nesses ambientes. O laboratório de informática (25), a sala de 

leitura (15) e a biblioteca (19) são os ambientes com maior quantidade de computadores, 

quantidades compreensíveis se partirmos do pressuposto que os alunos são os usuários em 

maioria e que os dois últimos ambientes mencionados são de estudo, busca de informação, 

pesquisa e interação. Quando as turmas são grandes, duplas ou trios de alunos compartilham 

os recursos. No caso do laboratório de informática, o número grande de computadores e de 

quadros interativos (12) deve-se ao fato das aulas serem coletivas, com atividades sendo 

desenvolvidas em paralelo por todos na classe. Diferentemente dos demais laboratórios e salas 

de aula, que possuem em média uma a duas máquinas, levando-nos a presumir que estas são 

praticamente de uso didático e restrito aos professores e, no caso dos laboratórios, também 

dos técnicos e monitores, envolvidos no processo ensino-aprendizagem, com os alunos. 

Podemos incluir também os Projetores Multimídia distribuídos nesses ambientes de 

aprendizagem, como recurso de uso didático e restrito a esses profissionais.  

O campus Rio de Janeiro caracteriza-se por oferecer cursos integrados e 

concomitantes, ou subsequentes
17

, voltados para o Ensino Médio, cursos de educação de 

jovens e adultos (a partir de 18 anos) e de educação a distância. Tem como proposta promover 

a educação profissionalizante e tecnológica em áreas de pesquisa, inovação e extensão. 

                                                           
17

 Os cursos integrados são voltados para quem deseja cursar o Ensino Médio e Ensino Técnico Profissional 

juntos. Normalmente ingressam estudantes concluintes do 9º ano Ensino Fundamental.  Ao final do curso, o 

participante receberá o Certificado do Ensino Médio e o Diploma do Curso Técnico.  Os cursos 

concomitantes/subsequentes são voltados para quem está cursando, ou já tenha concluído Ensino Médio no IFRJ, 

ou em outra instituição de ensino. O estudante receberá ao concluir Ensino Médio e o Curso Técnico, o Diploma 

do Curso Técnico realizado. Disponível em:<https://portal.ifrj.edu.br/acesso-a-informacao/perguntas-

frequentes#posgrad-um >. Acesso em: 02 set. 2018. 

https://portal.ifrj.edu.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes#posgrad-um
https://portal.ifrj.edu.br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes#posgrad-um
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Ganhou conceito quatro no relatório de avaliação externa do MEC, em uma escala que varia 

entre um e cinco, na oferta da Educação Superior no Instituto
18

. Possui convênios com 

empresas (ex. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA e Nortec Química, 

ambas no Rio de Janeiro) e coopera com instituições nacionais (ex. Universidade Federal 

Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ, em Seropédica, e Universidade Federal Fluminense - UFF, 

em Niterói) e internacionais (ex. Niagara College, no Canadá e Universidad Nacional de Villa 

María, em Córdoba) no desenvolvimento de pesquisas e ensino.  

De acordo com o site do IFRJ (2017), nosso Campus de estudo, especificamente, 

funciona nos turnos da manhã, tarde e noite, oferecendo à comunidade: 

- Sete Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio (presencial): 

. Curso Técnico em Alimentos; 

. Curso Técnico em Biotecnologia; 

. Curso Técnico em Laboratório de Farmácia; 

. Curso Técnico em Meio Ambiente; 

. Curso Técnico em Química; 

. Curso Técnico em Química (modular); 

. Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática (PROEJA). 

- Três Cursos de Graduação: 

. Curso Superior em Graduação em Ciências Biológicas com habilitação em 

Biotecnologia; 

. Curso Superior de Tecnologia em Processos Químicos; 

. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. 

- Quatro Cursos de Pós-Graduação: 

. Especialização em Ensino de Ciências - Ênfase em Biologia e Química; 

. Especialização em Segurança Alimentar e Qualidade Nutricional; 

. Mestrado em Ciências dos Alimentos (Convênio UFRJ); 

. Mestrado e Doutorado em Bioquímica e Biologia Molecular (programa 

Multicêntrico de Pós-graduação). 

Embora o campus Rio de Janeiro ofereça todos estes cursos, nossa pesquisa se 

restringiu ao levantamento e análise dos dados coletados de professores de Química do Curso 

Técnico em Química, integrado ao Ensino Médio, para atender nosso objetivo.  

                                                           
18

 O site do IFRJ foi alterado em 22 de novembro de 2017, com esta notícia. Disponível em: 

<http://portal.ifrj.edu.br/ifrj-e-conceito-4-avaliacao-mec-0>. Acesso em: 16 jan. 2018.  

http://portal.ifrj.edu.br/ifrj-e-conceito-4-avaliacao-mec-0
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Segundo a Matriz Curricular do Curso Técnico em Química Integrado ao Ensino 

Médio (2012), documento cedido gentilmente por uma servidora da Secretaria do Ensino 

Médio do campus, o objetivo do curso é:  

Formar profissionais técnicos de nível médio do EIXO TECNOLÓGICO Controle e 

Processos Industriais, na habilitação Técnico em Química, de acordo com 

princípios educativos, científicos e sociais e com os requisitos do mundo do 

trabalho, consoante com as demandas da região. (2012, p. 1). 

 

Ainda segundo o documento, a caracterização de quem conclui o curso é de 

profissionais que apresentem competências e habilidades para atuação em laboratórios de 

controle, de pesquisa e desenvolvimento, e como operadores de controle de processos 

industriais. 

O Curso Técnico em Química tem duração de quatro anos, dividido em oito semestres, 

ou períodos, sequenciais, com total de 3.861 horas para curso técnico (com teoria e prática), e 

mais 480 horas referentes ao estágio curricular (somente prática). Ou seja, não existem 

termalidades parciais, como em cursos de graduação, por exemplo. Os que finalizam o curso 

recebem certificado de conclusão do Ensino Médio, juntamente com diploma de Técnico em 

Química, após concluir o Seminário do Estágio Curricular. 

O público alvo do curso é: estudantes oriundos do 9º ano do Ensino Fundamental, os 

que por ventura já tenham concluído o Ensino Médio e profissionais da área de Química não 

qualificados, que desejam se qualificar. 

Ao longo dos semestres do curso, os estudantes têm aulas de: Língua Portuguesa e 

Literatura Brasileira, Artes, Sociologia, Geografia, Filosofia, Matemática, Física, Biologia, 

Educação Física, Informática Básica, Inglês, Microbiologia, Processos Orgânicos, Processos 

Inorgânicos, Operações Unitárias, Análise Instrumental, Tratamento de Dados, Metrologia, 

Instrumentação Industrial, Processos Bioquímicos, Meio Ambiente e Processos Industriais, 

Corrosão, Inglês para Fins Específicos, QSMS, Língua Espanhola, Educação Física e mais 

quatro tipos diferentes de Química Básica (Química Geral, Química Orgânica, Química 

Inorgânica e Físico – Química), conforme previsto na grade curricular do próprio curso. 

Pela descrição do documento da Matriz (2012), observamos que o currículo do curso 

em questão tem como base disciplinas científico-tecnológicas, caracterizando assim o ensino 

para uma formação bastante específica, voltada para a Química ou áreas afins. Dessa maneira, 

não temos como afirmar perante este documento que os professores ou que o IFRJ tem ou não 

tem preocupação com a formação dos alunos para exercício da cidadania.  

Sobre o quantitativo de professores de Química do Curso Técnico em Química, o 

Campus Rio de Janeiro possui 35 professores, distribuídos entre a Química Básica (Química 
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Geral, Química Inorgânica, Química Orgânica e Físico-Química) e a Química Analítica 

(Química Qualitativa, Química Quantitativa e Análise Instrumental). Desse contingente, 14 

professores aceitaram participar e contribuíram respondendo ao questionário da nossa 

pesquisa. 

Assuntos como os princípios orientadores para ensino, pesquisa e extensão, as 

necessidades do mundo do trabalho, concepções do currículo, avaliação, inclusão, acesso e 

permanência na instituição, estão comentados no PPI do IFRJ, que se encontra atualmente 

disponível no site do IFRJ, permitindo que futuros alunos interessados e a comunidade de 

cidadãos acessem o documento. Para os futuros alunos, ressaltamos a importância de 

acessarem esse documento, antes de se inscreverem no processo seletivo para os Cursos 

Técnicos oferecidos nos campi. Porém, na ocasião em que fomos acessá-lo para leitura e 

análise, verificamos que o site da instituição não abria o documento. Diante da situação, 

comunicamos nossa necessidade de acessar o PPI junto à Secretaria da Direção de Estudos do 

Campus Rio de Janeiro e solicitamos então que nos enviasse o arquivo, via e-mail. 
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CAPÍTULO 4 APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE DADOS 

 

Antes de apresentarmos nossas considerações a partir da análise dos dados coletados, 

relembramos o objetivo e as questões de estudo dessa pesquisa.  

O objetivo desta pesquisa consistiu em analisar a fala de professores de Química sobre 

a formação para cidadania, considerando a disponibilidade das TIC em uma instituição de 

referência em Cursos Técnicos. A investigação desdobrou-se nas seguintes questões de 

estudo, exploradas no contexto do Curso Técnico em Química do Campus Rio de Janeiro do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia: 

1. Que relação os professores de Química estabelecem entre o ensino da Química e a 

formação para cidadania dos estudantes? 

2. Que uso fazem das TIC nessa relação? 

3. Como os professores de Química acreditam que contribuem com a formação para 

cidadania em suas aulas? 

Com a proposta de discutir a formação para a cidadania dos alunos pelo olhar dos 

professores do Curso Técnico em Química, foram realizados procedimentos metodológicos 

para que se pudesse obter dados que possibilitassem alcançar o objetivo e que tentassem 

responder às questões de estudo. Assim, examinamos o Projeto Pedagógico Institucional - PPI 

(IFRJ, 2015) para ter uma compreensão mais geral da proposta pedagógica da instituição e 

aplicamos um questionário junto a 14 professores de Química. O documento analisado foi 

disponibilizado via e-mail pela Secretaria da Direção de Ensino do Campus Rio de Janeiro em 

15 dez. 2017.  

A seguir, apresentaremos a análise documental do PPI e das falas dos professores de 

Química, que responderam às perguntas do questionário, a nosso convite. 

4.1 Análise do Projeto Pedagógico Institucional 

A versão do PPI (IFRJ, 2015) a que tivemos acesso contempla 118 páginas, datado 

com “março de 2015”, com “validade entre 2014 – 2018”. Diante dessas informações, 

consideramos que o documento estava atualizado e válido para acesso e uso.  

Nas primeiras duas páginas do documento têm uma breve “Apresentação”, assinada na 

ocasião pelo Reitor, Paulo Roberto de Assis Passos, em que o PPI é apontado como um 

documento integrado ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que expressa o que é 

o IFRJ, suas referências e seus deveres para e pela comunidade. Não é apresentado como um 

documento “fechado”, nem muito menos completo, devido à necessidade permanente de ser 
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atualizado, com as mudanças e a dinâmica da sociedade. É consolidado “como instrumento 

que contribui significativamente para a identidade institucional ao delinear as políticas, 

princípios e as diretrizes pedagógicas para o IFRJ” (IFRJ, 2015, p. i).   

Feita a “Apresentação”, o documento descreve a “Missão do IFRJ”, os princípios 

norteadores da concepção de educação.  

Em seguida, encontramos a “Estrutura de Gestão do IFRJ”, a lista de “Autoridades” 

que compõem a “Comissão de Elaboração do PDI” e os “Dados Institucionais”. Numa 

segunda parte do documento, encontramos o “Sumário”, que apresenta o PPI dividido em 

cinco capítulos: “A Sociedade e a Educação Profissional”, “Caracterização Institucional”, 

“Dimensão Político Pedagógica”, “Estrutura Educacional” e as “Referências”.  

O Capítulo 1, “A Sociedade e a Educação Profissional”, discorre sobre globalização e 

as mudanças na área da cultura, tecnologia, economia, ambiental e social, que são cada vez 

mais profundas. Diante desse contexto, expõe que cabe à Educação Escolar formar e dar 

condições aos sujeitos, para que compreendam e intervenham nessa nova realidade, com 

alguns valores como a ética, solidariedade, coletividade e respeito, dentre outros. Apresenta a 

Lei n
o
 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que promoveu a expansão da Rede Federal de 

Educação Profissional, Ciência e Tecnologia, criando os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. No caso, o Instituto Federal Fluminense (IFF) e o IFRJ.  

O Capítulo 2, “Caracterização Institucional”, descreve um breve histórico sobre a 

instituição e seu crescimento no mercado educacional, do qual destacamos que em fevereiro 

de 1942, conforme Decreto-Lei n
o 

4. 127, foi criada a Escola Técnica de Química (ETEQ), 

que teve seu funcionamento efetivado em 1945, com a criação do 1º Curso Técnico em 

Química Industrial, de acordo com Decreto-Lei n
o
 8.300.  

O Capítulo 3, “Dimensão Político Pedagógica”, contém informações importantes 

como: tipo de aluno que se deseja formar no IFRJ e quem é responsável por essa formação. 

Define o mundo do trabalho e suas exigências, o papel da educação e em particular da 

educação profissional, as políticas públicas para esta última modalidade de ensino, os 

princípios que orientam o ensino, projetos de pesquisa e extensão, currículo versus 

desenvolvimento do saber, os métodos de avaliação propostos, as oportunidades criadas para 

inclusão, acesso e permanência em uma instituição. 

O Capítulo 4, “Estrutura Educacional”, apresenta características e descreve a 

Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, o Ensino de Graduação, o Ensino 

de Pós-Graduação e Pesquisa, Educação a Distância, Cursos de Extensão e Atividades que 

envolvem a Pesquisa no IFRJ.  
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No anseio de tentar identificar “como” o IFRJ pretende formar cidadãos críticos, 

atentaremo-nos mais especificamente para alguns pontos, como os princípios e o currículo 

que orientam o ensino dessa instituição, mencionados no Capítulo 3. Dessa forma, sobre a 

formação do aluno do Curso Técnico em Química, o que o PPI nos sinaliza a respeito? 

Inicialmente, levantamos no documento inteiro a ocorrência da palavra “Cidadania”. A 

palavra apareceu nove vezes, e na busca e variações entre Cidadã/Cidadão apareceram 14 

vezes, em 118 páginas, sugerindo pensar que a instituição possui preocupação com formação 

para o exercício da cidadania. 

Em nossa leitura, não encontramos no PPI uma definição ou conceituação feita pelo 

IFRJ para essa palavra. Encontramos caracterização, avaliação, comentários e orientações 

enquanto exercício de cidadania. Um bom exemplo da palavra “Cidadania” está na página 41, 

onde aparece “condicionada à qualificação de uma formação técnico-científica, para 

participação nas decisões” (IFRJ, 2015, p. 41). Sobre essa condição, Chassot (2014) defende 

que cidadania só pode ser exercida, em sua plenitude, se o cidadão ou cidadã tiver acesso ao 

conhecimento científico com criticidade, ou seja, um conhecimento contextualizado e 

reflexivo. Outro exemplo está na página 45, que menciona que “a prática educativa deve 

desenvolver senso crítico do estudante em relação ao mundo e ao seu pleno exercício de sua 

cidadania”. Este segundo exemplo remete-nos à perspectiva de educação problematizadora 

proposta por Freire (1983), sendo fundamental que a curiosidade com relação às questões do 

mundo seja despertada e problematizada. Pois, enquanto cidadãos é importante que os 

estudantes saibam dialogar e questionar, refletindo com criticidade sobre o que está sendo 

ensinado. Contudo, não afirmamos aqui que o PPI, necessariamente, promoveria uma 

educação problematizadora. Mas verificamos indícios a esse respeito. Até porque as 

variações, “Cidadã” / “Cidadão” estão no texto de maneira a apontar que seria “objeto” de 

finalidade de formação, conforme encontramos exposto na maioria dos exemplos. 

Segundo o documento, tradicionalmente podemos dizer que esta instituição contribui 

com a formação de profissionais de diferentes áreas, voltada para a Ciência e Tecnologia, com 

intenção de que a aprendizagem seja crítica e contextualizada. 

Considerando não ser possível acompanhar a evolução em totalidade da Ciência e 

Tecnologia, e com a preocupação em formar estudantes com conhecimento científico e 

tecnológico moderno, o PPI (IFRJ, 2015) desdobra a ideia de formar profissionais que 

consigam atuar em diferentes áreas, e não em uma específica, para a realização de atividades 

mecânicas, promovendo ensino reflexivo, na busca da capacidade de interpretar e 

compreender as questões sociais, para intervir e transformar. A prática de atividades 
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mecânicas e a de formar profissionais instrumentais estão ultrapassadas.  Segundo as DCN, o 

mundo do trabalho passa a ser referência, de maneira que o elemento essencial de formação 

humana do cidadão é que deve ser buscada, permitindo aprimoramento da visão de mundo e 

do exercício da cidadania (BRASIL, 2013). 

Durante a leitura e interpretação textual do PPI, ficou claro que, para o IFRJ, a relação 

entre conhecimento e mundo do trabalho é uma condição para desenvolvimento de um ensino 

de qualidade, pelo qual os conteúdos trabalhados devem ser contextualizados de maneira inter 

e transdisciplinar, com reflexão e intervenção na realidade atual, objetivando uma formação 

mais significativa. Com isso o IFRJ pretende promover senso crítico do estudante com o 

mundo e para pleno exercício da cidadania, sendo capacitado para as inovações tecnológicas.  

A preocupação com o Meio Ambiente, a Ética e a Responsabilidade Social também 

são apontados no PPI como princípios orientadores para o ensino, visto que, com relação ao 

Meio Ambiente, a visão agora é com desenvolvimento sustentável e é necessário propiciar 

este tipo de conscientização pelos estudantes para que possam vir a ter mais qualidade de vida 

e responsabilidade com o coletivo. Sobre a Ética e a Responsabilidade Social, são 

fundamentais para desenvolver valores e tentar minimizar as desigualdades sociais. 

A marca da instituição em relacionar Ciência, Tecnologia e Cultura com a Sociedade, 

o acompanhamento da evolução das Ciências e da tecnologia e das questões sociais, com 

promoção de aprendizagem crítica e contextualizada, um ensino inter e transdisciplinar e 

princípios como a preocupação com o Meio Ambiente, a Ética e a Responsabilidade Social 

poderiam ser relacionadas aos pressupostos da abordagem CTSA, conforme apresentamos no 

Capítulo 1 desse trabalho, que visa promover uma aprendizagem significativa dos 

conhecimentos científicos, de forma crítica e no contexto social em que os estudantes se 

encontram para o exercício da cidadania, de maneira a participarem dos processos de tomada 

de decisão relacionados à Ciência e Tecnologia. Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

problematizam o desafio de educar os estudantes, propiciando desenvolvimento humano, 

cultural, científico e tecnológico, para que enfrentem os problemas do mundo (corrupção 

política, drogas, família, desmatamento, química suja, etc.) e os desafios com as 

transformações no mundo do trabalho.  

O princípio da educação reflexiva e da participação ativa acabaria propiciando a 

capacidade de interpretar e compreender as questões sociais, e intervir para a construção de 

outras realidades. Para Freire (1979, p. 15), o compromisso da educação deveria ser o de 

promover “Conscientização”, como profissionais da área. “Conscientização” fundamenta a 

concepção de educação libertadora defendida por ele, que implica no desenvolvimento 



81 
 

permanente da consciência crítica em relação ao mundo, que consiste em conhecê-lo 

profundamente e este possa ser transformado por estes sujeitos. A aprendizagem crítica, 

colocada pelo PPI como um dos princípios de ensino, também foi mencionada por Freire 

(2001) na prática educativa, na formação para cidadania. Pois, segundo o autor, só se aprende 

o que é significativo, de maneira que assuntos da vida cotidiana devem ser trazidos para 

dentro da sala de aula e discutidos, despertando um olhar mais profundo do mundo, a partir de 

uma perspectiva crítica. 

A leitura do perfil do profissional apresentada no documento analisado assemelha-se 

ao que encontramos nas DCNEB (BRASIL, 2013) para a Educação Profissional Técnica de 

Ensino Médio, que coloca o mundo do trabalho como referência para a Educação Profissional, 

em que o elemento essencial de formação humana do cidadão é que deve ser buscado, para 

aprimorar sua visão de mundo. 

Não identificamos no documento como ou de que maneira seria esse processo de 

formação segundo o IFRJ. 

Sobre o currículo da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, conforme 

mencionamos anteriormente, de acordo com as DCNEB (BRASIL, 2013), este é da 

responsabilidade de cada instituição e deve se fundamentar na identificação das Tecnologias, 

enquanto tema de estudo, principalmente por conta dos danos causados ao Meio Ambiente, 

como base de formação profissional. Além disso, o conhecimento científico e tecnológico 

deve caminhar junto e com uma reflexão crítica, que envolva questões sociais e culturais. 

Com isso, fomos pesquisar sobre essas questões no PPI e encontramos que: 

[...]. As propostas curriculares desenvolvidas, nos diferentes níveis e mobilidades de 

atuação da instituição, buscam contemplar uma formação comprometida com o 

desenvolvimento da capacidade para solucionar problemas, para a tomada de 

decisão, para um aprendizado colaborativo/cooperativo, com responsabilidade 

social, exercício da cidadania e interesse em atuar em questões sociais. 

(IFRJ, 2015, p. 48). 

 

 Ou seja, percebemos, pelo texto acima, relevância em promover formação que 

desenvolva capacidade de intervenção, voltada para a tomada de decisão, com aprendizado 

coletivo, responsabilidade social, exercício da cidadania e interesse em participar das questões 

sociais. Para essa construção curricular, prevê-se adoção de novas práticas educativas, 

voltadas para as questões do mundo do trabalho e com novas tecnologias. Dessa forma, seria 

primordial que a metodologia de ensino do professor se voltasse para a reflexão crítica. 

De acordo com o PPI, sobre a questão do currículo há um planejamento construído 

pelo IFRJ, que seria desenvolvido de forma coletiva e democrática, em que todos os sujeitos 

envolvidos (professores, alunos, gestores, servidores e comunidade) se reuniriam para 
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discussões pedagógicas. Nessas reuniões, que seriam periódicas, a proposta seria discutir 

sobre educação, com ênfase no conhecimento científico, tecnologias e questões da sociedade. 

Com essa colocação encontrada no documento, identificamos aqui que há enfoque de 

discussão nas questões do movimento CTS, com uma tomada de consciência de situações 

atuais, de valores para a sociedade, onde a participação da população se faz presente. 

Entretanto, não possuímos elementos para dizer se essa prática ocorre de fato. 

Dando seguimento à nossa análise documental, fizemos uma busca da ocorrência da 

palavra “Tecnologia”, que apareceu 70 vezes, ao longo das 118 páginas. Este levantamento 

teve como intuito descobrirmos de que maneira a Tecnologia está sendo tratada no PPI, e seu 

uso na relação do ensino da Química com a formação dos alunos da instituição. 

“A palavra “Tecnologia” ou derivações como “Tecnologias”, “Tecnológica” e 

“Tecnológico” aparece no documento de três maneiras diferentes: (1) como nome próprio, por 

exemplo, nome da instituição, em título de Cursos Técnicos ou obras; (2) como temática de 

estudo (em sua maioria); (3) como artefato ou recurso tecnológico. Porém, consideraremos 

apenas as ocorrências dois e três, que são relevantes para o objetivo da pesquisa. Seguem 

abaixo alguns exemplos que comprovam nossa busca:  

 

Exemplo temática: “Os Institutos Federais orientarão os processos formativos, 

baseando-se na integração e na articulação entre ciência, tecnologia, cultura e 

conhecimentos específicos e no desenvolvimento da capacidade de investigação 

científica como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes 

necessários ao permanente exercício das práticas do mundo do trabalho [...]. ” (p. 

13). 

 

Exemplo temática: “Por isso, as questões que envolvem as inter-relações entre 

ciência, tecnologia e sociedade tomam uma dimensão política cada vez mais 

significativa. [...] (p. 41).” 

 

Exemplo temático: “E é a partir do reconhecimento dessas possibilidades que o 

IFRJ, à luz de seu projeto pedagógico, se propõe a desenvolver as diferentes ações 

que envolvem o currículo, conjugando conhecimento, cultura, ciência, tecnologia e 

o mundo do trabalho.” [...]. (p. 47) 

 

Exemplo artefato ou recurso tecnológico: “Assim, é importante atualizar os 

professores em relação às tecnologias da informação e da comunicação (TIC), aos 

processos de avaliação da aprendizagem, ao redimensionamento do currículo e das 

práticas pedagógicas e em outras questões relevantes ao processo educativo” [...] (p. 

83) 

 

Exemplo artefato ou recurso tecnológico: “A proposta do IFRJ não é se restringir ao 

oferecimento de cursos na modalidade a distância, mas sim possibilitar a utilização, 

de maneira ampla, dos novos recursos da tecnologia da informação e comunicação 

aplicados à educação.” (p. 106). 

 

Pela leitura e exemplos destacados anteriormente, o PPI sinaliza que, enquanto 

temática, a Tecnologia é fundamental como campo de estudo e de base para formação dos 
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estudantes do IFRJ, e que, assim como a Ciência, a Cultura e as questões da Sociedade, é um 

campo que precisa caminhar junto e integrado, no anseio de formar cidadãos, conforme a 

abordagem CTSA propõe, atendendo, assim, o que as DCN defendem, conforme discutimos 

no Capítulo 1 desse trabalho.  

Enquanto recurso/artefato, a Tecnologia foi identificada no PPI como necessária e 

fundamental. A montagem da tabela 6, Infraestrutura Tecnológica, serviu para mostrar uma 

base (tipo x quantidade) e a organização das TIC no IFRJ, pois pelas DCN é de 

responsabilidade total dos institutos federais fornecerem esses recursos necessários no 

processo de ensino-aprendizagem, principalmente nos cursos a distância. O PPI informa que, 

a partir das TIC, o IFRJ tem conseguido desenvolver ambientes educacionais colaborativos 

(via internet), como o Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem do IFRJ (AVEA), que 

apresenta dois ambientes, um para os Cursos Técnicos na Modalidade à Distância e outro para 

dar apoio às disciplinas presenciais de variados cursos. 

O documento apontou-nos que seria importante a questão da formação continuada dos 

professores, tanto para atuação científica, quanto para atuação pedagógica, estimulando o 

espírito investigativo, orientando o aluno no processo de aprender a aprender, com 

compromisso com as questões sociais. Também foi apontado que os professores precisam 

estar atualizados com relação às TIC, avaliação, conteúdo curricular, necessidade de novas 

práticas pedagógicas e demais quesitos relevantes no processo ensino-aprendizagem. 

Sobre o argumento de que os professores precisam estar atualizados com relação às 

TIC, Cool et al. (2010) e Selwyn (2011) são quem nos alertaram sobre isso. Cool et al. (2010) 

ressaltaram a potencialidade das TIC, mas chamaram nossa atenção para as instituições de 

ensino, já que caberia a elas ensinarem, mostrando as questões do mundo e no mundo. Selwyn 

(2011) apontou que, no caso da Educação, as TIC normalmente estão associadas às 

expectativas de mudanças e melhorias no processo de ensino-aprendizagem, mas que não 

poderíamos olhá-las como parte integrante da escola, de uma maneira tão simples. 

Precisaríamos fazer uma avaliação prévia dessas e do seu uso, nos conceitos e opinião 

formados pelos sujeitos e nas relações sociais e estruturais às quais se encontram ligadas.  

Em síntese, mediante o estudo relatado acima, entendemos que o PPI do IFRJ serviria 

de base e orientação aos professores, pois vimos que oferece orientações, com indícios no 

discurso do documento, para a formação de estudantes críticos, para participarem ativamente 

da sociedade. Dessa forma, o que os professores falam sobre suas concepções e práticas nessa 

direção? 
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4.2 Caracterização dos Professores do Curso Técnico em Química 

 

Antes de apresentar e discutir as falas, vamos apresentar uma caracterização dos 

professores participantes (perguntas de um a cinco do Apêndice A). A pesquisa foi realizada 

também por meio da aplicação de questionário (Apêndice A), durante a segunda quinzena do 

mês de novembro de 2017, com os professores de Química do Curso Técnico em Química do 

Campus Rio de Janeiro, do IFRJ, para conhecermos melhor e traçarmos um perfil pessoal, 

profissional e acadêmico desses participantes, que incluíram características como gênero, 

faixa etária, formação profissional, tempo de atuação no magistério e carga-horária semanal 

dedicada ao IFRJ.  

Para análise de algumas respostas, utilizamos o gráfico de barras (horizontal) para 

comparar dados. O uso de tabelas também foi feito, com o objetivo de sintetizar o máximo de 

dados em um único espaço. Dessa forma, não tivemos que ficar recorrendo sempre ao texto. 

Achamos que a representação visual facilitou nossas análises.  

Com a finalidade de protegermos a identidade dos professores que aceitaram 

participar, e mantermos a confidencialidade do processo de pesquisa, utilizamos uma 

combinação entre letra e números para indicar a autoria das falas ou respostas do questionário. 

Os professores são representados utilizando-se a letra “P”, seguida de um número que os 

difere dos demais colegas de profissão, variando entre um e quatorze. 

Dos professores participantes, nove são do sexo feminino e cinco do sexo masculino, 

mostrando certa feminização dos docentes no Curso Técnico. Essa questão do gênero dos 

participantes da pesquisa não acompanha a caracterização histórica e cultural dos professores 

que lecionam nos Cursos Técnicos ao longo dos tempos e no atual IFRJ, visto os dados da 

última Sinopse Estatística da Educação Básica (INEP, 2017) à época da elaboração desta 

pesquisa. De acordo com a referida Sinopse, dos 4243 professores que lecionam na Educação 

Profissional, 1908 são mulheres enquanto que 2335 são homens.  

Com relação à idade dos respondentes, caracterizamos os professores em algumas 

faixas, variando entre 21 e acima de 50 anos, conforme gráfico abaixo:  
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Gráfico 1. Faixa etária dos professores participantes 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

A análise destes dados indica-nos que entre os quatorze professores participantes da 

pesquisa, nove estão nas faixas-etárias compreendidas entre 30 a 40 anos e 41 a 49 anos, 

respectivamente, correspondendo aos dados da última Sinopse Estatística da Educação Básica 

(INEP, 2017), que mostra que, independente do gênero, a maioria do total de docentes do 

Ensino Profissional se encontra na faixa-etária entre 30 e 49 anos.  

Quanto à caracterização da formação acadêmica, temos a representação gráfica abaixo:  

 

 

Gráfico 2. Formação acadêmica dos professores participantes 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Dos 14 participantes, cinco responderam ser mestres e nove responderam ser doutores, 

ou seja, todos os participantes possuem ensino no nível Pós-graduação (Especialização, 

Mestrado, Doutorado), caracterizando ao nosso ver uma preocupação com a formação 

continuada, ou aumento de salário. Pelos dados da última Sinopse Estatística da Educação 
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Básica (INEP, 2017), à época da elaboração desta pesquisa, mais da metade dos professores 

da Educação Profissional possuem ensino nesse nível. Ou seja, dos 4.243 professores dessa 

modalidade, 2.200 são pós-graduados. 

Quanto ao tempo de atuação no magistério, independente da disciplina específica 

lecionada ou segmento de atuação de cada participante (permanência em sala de aula, 

laboratório ou aula externa), as respostas foram bem diversas. Observe o gráfico abaixo: 

 

 

 

Gráfico 3. Tempo de magistério dos professores participantes 
 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Sobre o tempo de magistério, temos Huberman (2017), que descreve o ciclo de vida 

profissional dos professores dividido em cinco fases, de maneira que não necessariamente são 

vividas sempre na mesma ordem, ou que devam ser vividas por todos os professores:  

1ª Fase: Fase da entrada (um a três anos de carreira); 

2ª Fase: Fase da estabilização (quatro a seis anos de carreira); 

3ª Fase: Fase da diversificação e continuidade na carreira (sete a 25 anos de carreira); 

4ª Fase: Fase da serenidade, afastamento afetivo e conservadorismo (25 a 35 anos de 

carreira); 

5ª Fase: Fase do desinvestimento (35 a 45 anos de carreira). 

Para Huberman (2007), como podemos observar entre a fase da entrada e a fase do 

desinvestimento temos em média cerca de 40 anos na carreira. Ou seja, com base nos 

conceitos do ciclo de vida dos docentes e a partir dos dados coletados, podemos expressar que 

dos 14 participantes, cinco se encontram entre a 1ª e 2ª fases, sete na 3ª fase, enquanto que 

dois professores se encontram na 4ª fase.  

Sobre a quantidade de horas semanais dedicadas ao IFRJ, considerando o tempo em 

sala de aula, laboratório e demais atividades em que esses professores atuam, identificamos 
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que seis responderam dedicar-se mais de 30 horas semanais ao IFRJ, o que nos leva a crer, 

pela quantidade de horas/dia, que atuam somente nessa instituição, o que influenciará 

diretamente em sua profissionalidade. Essa característica do cotidiano dos professores é muito 

importante porque influenciaria nas condições de ensino-aprendizagem para os estudantes. 

Pois, uma vez agente desse processo, o professor deveria conduzir suas práticas em ambiente 

de aprendizagem interativo, contextualizado, objetivando uma formação mais significativa, 

com desenvolvimento de senso crítico dos seus alunos com o mundo, para exercício de 

cidadania, conforme o documento PPI da instituição descreve (IFRJ, 2015). Observe o gráfico 

a seguir com os dados coletados: 

 

 

Gráfico 4. Quantidade de horas semanais dedicadas ao IFRJ 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

De acordo com os dados dos questionários, podemos caracterizar os professores 

participantes da nossa pesquisa como: a grande maioria é do sexo feminino (quase 64 %), tem 

idade média entre 30 e 49 anos, possuem pós-graduação, com tempo de atuação no magistério 

bastante diversificado, em que a maioria desses se encontra na fase da diversificação e 

continuidade na carreira, com uma carga horária semanal de trabalho dedicada ao IFRJ acima 

de 20 horas, exercendo a docência possivelmente como profissão única. 

4.3 Formação para Cidadania, Ensino de Química e Tecnologias: o que dizem os 

Professores?  

A segunda parte do questionário, iniciada pela pergunta seis (Apêndice A), foi 

dedicada às questões diretamente relacionadas ao objetivo da pesquisa.  

Como os 14 professores participantes representam uma amostra pequena, decidimos 

colocar todas as respostas, digitadas conforme a escrita de cada um deles, distribuídas em 

tabelas. Nessas tabelas encontram-se, então, além dos indicadores (respostas dos professores 
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nos questionários) ilustrativos, as categorias que foram criadas (em negrito) para interpretação 

e análise.  

Perguntamos no questionário (pergunta seis do Apêndice A) se “O Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) do IFRJ orienta sua(s) aula(s)? Por quê?”, com a intenção de identificar a 

familiaridade dos professores participantes com este documento, com os objetivos de 

educação e a formação proposta pelo IFRJ. Essa pergunta do questionário é considerada 

semiaberta, visto que os participantes responderam duas questões: se conheciam o documento, 

e se este os orientava em sua(s) aula(s). A tabela 7 nos mostra as respostas dos professores 

participantes distribuídas em categorias: 

Tabela 7. Respostas dos Professores à pergunta seis do questionário: O Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI) do IFRJ orienta sua(s) aula(s)? Por quê? 

Professores 

Respostas 

 

Quantidade 

Relacionadas a utilizarem o PPI:  

 Sim (P7) 

 Sim (P8) 

 Sim (P9) 

 Sim (P12) 

 

4 

Relacionadas a não utilizarem o PPI:  

 O que orienta minhas aulas é a ementa e as discussões e 

decisões da minha equipe, bem como minha experiência 

anterior. (P3) 

 Diretamente, acho que nenhum PPI. Mas indiretamente, várias 

ações são tomadas. (P4) 

 Não, pois não o li na íntegra, portanto, não posso afirmar. (P5) 

 Não (P6) 

 Não (P10) 

 Não (P14) 

 

 

 

 

6 

 

Relacionadas a desconhecerem o PPI:  

 Não. Não conheço. (P1) 

 Nunca me apresentaram o PPI ou houve discussão sobre o 

mesmo em 7 anos de trabalho na instituição. (P2) 

 Desconheço este documento. (P11) 

 Desconheço este documento. (P13) 

 

 

4 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Alguns participantes escreveram no questionário desconhecer o documento. 

Organizamos então em três categorias as respostas coletadas: quatro participantes afirmaram 

desconhecer o documento, seis responderam não utilizar o documento e quatro afirmaram 

utilizar o PPI como documento de orientação em sua(s) aula(s). Dessa forma, dos 10 
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professores que deram a entender que conhecem o PPI, quatro o utiliza (menos da metade) 

como documento orientador em suas aulas, levando-nos a inferir que os professores do IFRJ 

não têm o PPI como um documento relevante em suas práticas de ensino-aprendizagem no 

Curso Técnico de Química.    

Em seguida, fizemos a pergunta sete (Apêndice A) aos participantes: “A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e outros documentos mencionam a formação 

para a cidadania como um dos objetivos da educação nacional. O que seria "cidadania" para 

você?”. Vejamos a tabela abaixo, com as respostas dos professores participantes e as 

categorias criadas, a partir de indicadores: 

Tabela 8. Distribuição das respostas dos professores à pergunta sete do questionário: A Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e outros documentos mencionam a formação para a 

cidadania como um dos objetivos da educação nacional. O que seria “cidadania” para você? 

Professores 

Respostas 

 

Quantidade 

Relacionadas a algo específico:  

 Respeito ao aluno, ver o aluno como um cidadão. (P1) 

 O direito de ir e vir. Encontrar uma escola de qualidade, galgar 

uma perspectiva de futuro. (P4) 

 É tratar todos de forma igual, sem distinção da origem, classe 

social, etnia, gênero, credo, etc. (P9) 

 Agir com ética em prol do bem da sociedade. (P10)  

 Eu diria que se trata do exercício do papel de indivíduo 

enquanto parte de uma sociedade. (P13) 

 Cidadania seria o ato de integrar pessoas com objetivo de 

evoluirmos como seres humanos. (P14) 

 

6 

Relacionadas a Direitos e Deveres: 

 É saber se comportar perante a sociedade tendo a noção do 

conjunto de direitos e deveres que permeiam a sociedade. (P2) 

 A capacidade de ser cidadão, isto é, ter deveres e direitos e 

saber exercê-los, além de ter o respeito do Estado para esses 

direitos e deveres. (P3) 

 Exercer seus direitos e deveres em consonância com a 

sociedade (P5) 

 Cidadania é a relação entre direitos e deveres dos homens. (P7) 

 Prática de direitos e deveres (P8) 

 Aquele indivíduo capaz de reconhecer e praticar seus direitos e 

deveres perante a sociedade a qual está inserido. (P12) 

 Cidadania é a participação no dia a dia com respeito aos direitos 

e deveres de todos. (P11) 

 

 

 

 

7 

 

Não categorizado: 

 O termo cidadania é usado de modo equivocado pelos militantes 

com um viés social. (P6) 

 

1 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 
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Como essa era uma pergunta aberta, as respostas foram variadas dentro da nossa 

amostra. Isso ocorreu também pelo fato de “cidadania” ser considerado um “tema” nessa 

pergunta, que implicou em respostas que envolvessem componentes reflexivos, ideológicos, 

afetivos e emocionais. Em suas colocações, sete professores responderam dando a entender 

que “cidadania” estaria atrelada aos “direitos e deveres”, relacionando-os à prática e ao 

exercício desses valores enquanto sujeitos, no cotidiano e na sociedade em que se encontram. 

Thomas Marshall (1998) desenvolveu essa ideia de que “cidadania” estaria atrelada à 

participação dos sujeitos na política, com os chamados direitos e os deveres, que seriam as 

responsabilidades de cada um com o Estado. Para Freire (1979; 1983), “Cidadania” vai além 

da luta de efetivação de direitos e exercício de deveres, o que implica na participação ativa 

também para construção de justiça social, econômica e cultural.  Dessa forma, poderíamos 

dizer que as respostas dos professores estão mais voltadas para as ideias de Marshall. 

Na pergunta oito (Apêndice A), perguntamos “Em sua(s) aula(s), “Cidadania” é um 

tema abordado? Por quê? Como?”. 

 Como esta era uma pergunta aberta, e assim como a anterior, obtivemos respostas 

variadas, que categorizamos conforme exposta na tabela a seguir: 
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Tabela 9. Distribuição das respostas dos professores à pergunta oito: Em sua(s) aula(s), “Cidadania” é 

um tema abordado?  Por quê? Como? 

Professores 

Respostas 

 

Quantidade 

Relacionadas ao conteúdo curricular ou ementa: 

 Sim, de forma indireta. (P7) 

 Não, pois foco no conteúdo de ementa da disciplina. Em 

momentos pontuais abordo este tema, mas não frequentemente. 

(P10) 

 Sim. Não diretamente como ensino, mas praticamente no 

cumprimento de horário, do conteúdo e respeito mútuo. (P11) 

 Parcialmente sim. Por causa do tempo curto para abranger uma 

ementa de tamanho significativo. (P13) 

 

 

4 

Relacionadas a trabalhos em grupo/coletividade: 

 Sim. Principalmente ao orienta-lo em trabalho em grupo. (P8) 

 Sim. O trabalho coletivo faz com que os alunos tenham maior 

conhecimento do outro. (P9) 

 

2 

Relacionadas à abordagem CTSA: 

 Sim. Na maioria das vezes em conversas informais e em tom de 

reflexão com o objetivo de que os discentes tenham uma visão 

mais ampla sobre o mundo que os cerca e também sobre 

comportamento em sociedade respeitando ao próximo acima de 

tudo.  (P2) 

 De maneira indireta, normalmente relacionada ao exercício da 

profissão de técnico, em relação à postura que cada um tem de 

ter como pessoa. (P3) 

 Indiretamente quando falamos sobre responsabilidade, 

maturidade, ética e demais valores sociais. (P5) 

 Não abordo o tema cidadania segundo a filosofia do IFRJ. 

Abordo sob o ângulo da responsabilidade profissional, ética, 

interesse pela ciência. (P6) 

 Sim. Ensinamos diversos conceitos que mostram a diferença 

entre usar a química de forma favorável e de forma a 

prejudicar as pessoas e o Meio Ambiente, por exemplo. Resulta 

em implantar a ideia de direitos e deveres frente à sociedade. 

(P12) 

 Além do conceito de cidadania, tento falar com meus alunos 

sobre serem pessoas que podem mudar os rumos da nossa 

sociedade. (P4) 

 

 

 

 

 

 

6 

Negativas:  

 O tema específico não é abordado. (P1) 

 Não. Não vejo contexto. (P14) 

 

2 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Com exceção de dois professores, P1 e P14, todos os demais responderam que “sim”, 

que “Cidadania” é um tema abordado em suas aulas, o que sugere certa preocupação por parte 

desses profissionais quanto a este objetivo da educação (BRASIL, 1996). A leitura das 

respostas nos questionários para essa pergunta fez-nos criar quatro categorias, de maneira que 
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a maioria das justificativas nos indicou uma relação com as ideias da “abordagem CTSA”, 

visto que há associação de algumas palavras e termos relevantes presentes nessa abordagem, 

discutida no Capítulo 1, como: “reflexão”, “visão mais ampla do mundo”, “exercício da 

profissão”, “responsabilidade profissional”, “ética”, “Química”, “Meio Ambiente”, 

“Cidadania” e “Sociedade”. Destacamos a resposta do professor P12, que associou o ensino 

de química. Na categoria relacionada ao “conteúdo curricular ou ementa”, os professores P7, 

P10, P11 e P13 expuseram dificuldade em falar sobre “Cidadania”, por conta da quantidade 

de conteúdo e ementa que precisa ser cumprida por eles. Sugerem, assim, que não há espaço 

de tempo para tratarem de “Cidadania” nas aulas de Química.  

Sobre os conteúdos, como vimos anteriormente, Chassot (2014) investigou diferentes 

currículos e evidenciou a necessidade da reformulação desses, para a formação de cidadãos, 

com assuntos atuais, defendendo a ideia de que o ensino da Química deve ser útil, com novas 

técnicas de ensino, deixando essa disciplina mais atraente, sem perder a essência do seu 

conhecimento. Deixou então como sugestão aos professores da área, uma “lista de conteúdos” 

(p. 164, grifo do autor) com propostas de temas de ensino. Outros dois professores, P8 e P9, 

sugerem que o tema “Cidadania” seria estudado, em suas aulas, por meio de “trabalhos em 

grupo”, ou seja, não individualizado. Dessa forma, os alunos teriam a oportunidade 

deconhecer e conviver uns com os outros, falar, ouvir outras opiniões, compartilhar ideias e 

conhecimento. O que de acordo com Freire (2001), tem tudo a ver com Educação, pois, em 

grupo, os alunos têm possibilidade de trocar saberes considerando seu conhecimento prévio.  

Com base nas respostas dos professores, podemos considerar que, pelo menos uma 

parcela dos professores, ainda que ocasionalmente, aborda o tema “Cidadania” em sua(s) 

aula(s). 

A pergunta nove (Apêndice A) visou captar a compreensão de cada um deles a 

respeito do seu papel na formação para a cidadania. Perguntamos aos participantes: “Na sua 

opinião, sua(s) aula(s) contribuem com uma formação para "Cidadania" de seus alunos?  

Como?”. 

Organizando as respostas dos participantes, foi possível perceber que, unanimemente, 

tivemos respostas afirmativas. Ou seja, todos os professores participantes citaram contribuir 

na formação para cidadania de seus alunos. Entretanto, pelas respostas, percebemos que essa 

contribuição é feita de diferentes formas, o que nos fez separar os resultados em quatro 

categorias, conforme apresentamos na tabela 9 a seguir. Algumas palavras ou expressões 

identificadas nas falas foram realçadas, para ajudar nessa categorização. Apenas uma resposta 
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não foi categorizada, a do professor P6, que embora tenha justificado, não especificou “seu 

ponto de vista”, conforme a tabela abaixo. 

Tabela 10. Distribuição das respostas dos professores à pergunta nove: Na sua opinião, sua(s) aula(s) 

contribuem com uma formação para "Cidadania" de seus alunos?  Como? 

Professores 

Respostas 

 

Quantidade 

Relacionadas à Interpessoalidade:  

 Sim. Pelo exemplo e respeito ao aluno. (P1) 

 Sim. Por que mesmo depois que não dou mais aulas para eles, 

muitos continuam a me procurar pelos corredores para 

conversar sobre o tema. E percebo com o tempo uma mudança 

comportamental na maioria deles. (P2) 

 Sim, pois há um estabelecimento de regras e respeito para um 

convívio saudável. (P7) 

 Sim. Tento atuar justamente driblando conflitos e os ajudando 

quando aparecem. (P8) 

 Sim. Pois os alunos convivem com as diferenças existentes em 

sala de aula, além disso, o contato com os demais alunos faz 

com que haja maior troca entre eles. (P9) 

 Sim, pois as aulas promovem integração entre os alunos. (P14) 

 

 

 

 

6 

Relacionadas à abordagem CTSA: 

 Sim. Eu tento mostrar a importância daquilo que os alunos estão 

aprendendo e de como o conhecimento adquirido pode afetar a 

sociedade como um todo. (P3) 

 Contribuem. A maneira como apresento meus conteúdos 

(termodinâmica) é uma tentativa de fazer isso. (P4) 

 Sim, pois além do conteúdo podemos abordar através de 

exemplos e do diálogo situações do cotidiano e de alguma 

forma transpor os muros da escola. (P5) 

 Sim, pois o bom trabalho na profissão, com cuidado, ética e 

segurança também contribui na cidadania. (P10) 

 Tudo que é ensinado e praticado pelo aluno a fim de contribuir 

para seu crescimento pessoal e profissional, ao meu ver 

contribui para a formação da cidadania. Logo, a química está 

altamente envolvida. (P12) 

 

 

 

 

5 

Relacionadas ao cumprimento do currículo: 

 Sim. A disciplina no cumprimento do cronograma e conteúdo é 

cidadania. (P11) 

 De forma parcial, sim. Porque o tempo é curto para abordar uma 

quantidade significativa de conteúdo limita o tempo que poderia 

ser direcionado a discutir a química em um contexto mais 

social. (P13) 

 

 

2 

Não categorizada: 

 Sim, pelo ponto de vista do que é cidadania para mim. (P6) 

 

1 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Como pode ser observado, seis professores entendem que contribuir com a 

formação para a cidadania está relacionado à “interpessoalidade”, no dever e na preocupação 
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com o outro, o que certamente se relaciona à ideia de cidadania, mas a restringiria. Na 

categoria relacionada ao “cumprimento do currículo”, os dois professores se dividem entre 

achar que a forma como os conteúdos são apresentados, os próprios conteúdos, contribuem 

com a formação para a cidadania no caso do professor P11. No caso do professor P13, não 

seria possível essa formação como gostaria, porque “o tempo é curto para abordar uma 

quantidade significativa de conteúdo”. Com relação a essa preocupação, no Capítulo 1 desse 

trabalho mostramos Chassot (2014) que, com base em seus estudos, propôs um panorama 

sobre a construção do conhecimento em Química, mediante sua importância enquanto 

disciplina, seus propósitos, a partir do seu ensino útil, contextualizado, para efetivo preparo 

dos estudantes para o exercício da cidadania, em que o professor possui papel fundamental. 

As respostas dos professores P3, P4, P5, P10 e P12 foram relacionadas a uma 

outra categoria, à abordagem CTSA, conforme discutimos no Capítulo 1 da pesquisa, pois 

consiste no ensino do conhecimento científico enraizado em situações do cotidiano, que são 

significativos para os estudantes, como temas relevantes de estudo, voltados para questões 

sociais, que, articuladas ao conhecimento científico no caso, da Química, devem estruturar o 

conteúdo programático no processo ensino-aprendizagem.  

Assim, a análise de conteúdo desta questão sugere que todos os professores 

acreditam promover a formação para cidadania de seus alunos. Contudo, percebemos, por 

conta das respostas tanto para essa questão quanto sobre concepção de cidadania, que são 

variados os modos deles compreenderem cidadania e de como seria esta formação. 

Arriscaríamos escrever que, em linhas gerais, a análise sugere um distanciamento, pela 

maioria dos professores da amostra, da perspectiva CTSA e freireana.  

Passando para uma dimensão tecnológica, as páginas 216 e 229 das DCNEB 

(BRASIL, 2013) para Educação Profissional Técnica de Nível Médio expressam que:  

 

O desenvolvimento da tecnologia visa à satisfação de necessidades que a 

humanidade se coloca, o que nos leva a perceber que a tecnologia é uma extensão 

das capacidades humanas. [...] (BRASIL, 2013, p. 216). 

 

A revolução industrial, o taylorismo e o fordismo, de um lado, e a automação e 

microeletrônica, de outro lado, expressam momentos diferentes da história da 

tecnologia nos marcos da transformação da ciência em força produtiva, pelo trabalho 

humano. Definem, assim, duas características da relação entre ciência e tecnologia. 

Na primeira, tal relação se desenvolve basicamente com a produção industrial. Na 

segunda, esse desenvolvimento visa à satisfação de necessidades que a humanidade 

se coloca, o que nos leva a perceber que a tecnologia é, efetivamente, uma extensão 

das capacidades humanas. (BRASIL, 2013, p. 229). 

 

Observamos que as DCNEB definem a tecnologia como extensão da capacidade 

humana, a partir do conhecimento, para atender as necessidades da humanidade. Dessa 
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maneira, “Tecnologia”, assim como Trabalho, Ciência e Cultura, são campos ou temas que 

precisam caminhar juntos no diálogo escolar, com base nesse documento e segundo nosso 

entendimento. As próximas perguntas, 10 e 11 (Apêndice A), foram feitas aos participantes 

com base nas diretrizes. 

A pergunta 10 do questionário (Apêndice A) foi: “Em sua(s) aula(s) “Tecnologia” é 

um tema e/ou conteúdo abordado? Por quê? ”. A pergunta nos permitiria identificar três 

pontos: “Tecnologia” enquanto campo abordado, frequência e o porquê, quando mencionado 

pelos professores.  

Grifamos algumas palavras e expressões que achamos importantes, nas respostas dos 

professores participantes, que nos ajudaram a criar cinco categorias, conforme a tabela 11 a 

seguir: 
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Tabela 11. Distribuição das respostas dos professores à pergunta 10 do questionário: “Em sua(s) 

aula(s) “Tecnologia” é um tema e/ou conteúdo abordado? Por quê?”. 

Professores 

Respostas 

 

Quantidade 

Relacionadas ao conteúdo curricular:  

 Sim. Todo conteúdo que eu possa relacionar, eu relaciono com 

o que estou falando. (P1) 

 Quando possível, porém nem sempre, visto que leciono 

conteúdos mais básicos, no entanto, as comparações entre 

passado e futuro permeiam as discussões. (P5) 

 Sim, mas de forma limitada. Porque existem bons conteúdos 

digitais que auxiliam na aprendizagem, mas tem muita coisa 

sem conteúdo confiável. (P13) 

 Sim, pois muitas inovações tecnológicas se relacionam muito 

com a matéria. (P14) 

 

 

 

4 

Relacionadas à abordagem CTSA: 

 Sempre. A evolução da tecnologia afeta o trabalho em si, afeta 

o modo como o conhecimento é transmitido e adquirido, afeta a 

compreensão do mundo. (P3) 

 Sim. Vivemos numa era da informação. Saber usar a tecnologia 

a favor do conhecimento é fundamental. (P4) 

 Sim. Devido aos avanços nas Ciências, os temas atuais de 

tecnologia são abordados em contraponto com o ensino 

tradicional. (P9) 

 Sim. Porque tecnologia faz parte do desenvolvimento científico 

do aluno. (P11) 

 

 

 

4 

Relacionadas à Química com a formação técnica:  

 Sim. Por que ensino química para formar cidadãos, mas também 

para formar técnicos de excelência. (P2) 

 Em minhas aulas de química os temas abordados têm a ver com 

técnicas. Os alunos têm que aprender técnicas de laboratório, 

para se tornarem aptos a enfrentar desafios no mercado de 

trabalho. (P4) 

 Sim frequentemente, pois lidamos com técnicas de analisar. 

(P10) 

 

 

 

3 

Não categorizadas: 

 Não de forma direta. (P7) 

 Raramente confesso ser uma falha minha como educador. (P8) 

 

 

 

2 

Não abordam o tema: 

 Não. (P12) 

 

1 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Pela tabela percebemos que com exceção do professor P12, os demais disseram que 

abordam “Tecnologia” em sua (s) aula (s). As justificativas nas respostas dadas sugeriram um 

equilíbrio entre os participantes da amostra por categoria. Uma parcela de quatro professores, 
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P1, P5, P13 e P14 associou “Tecnologia” ao conteúdo curricular desenvolvido em sua (s) aula 

(s). Uma segunda parcela, também de quatro professores, P3, P4, P9 e P11 justificou em suas 

respostas, falar da “Tecnologia” sugerindo uma correlação com as questões da abordagem 

CTSA.  Um exemplo está na resposta do professor P3, quando diz que “afeta a compreensão 

do mundo”. Três professores, P2, P4 e P10, afirmaram falar de “Tecnologia” associando o 

ensino de Química ao desenvolvimento de técnicas, ou à formação do técnico químico, 

contemplando a dimensão “técnica” da tecnologia no ensino dos alunos. Os outros dois 

professores, P7 e P8 não tiveram suas respostas categorizadas, por falta de justificativas. 

Sobre a frequência que esses professores abordam “Tecnologia” em suas aulas, esta 

foi bastante variável. Tirando o professor P12, que disse “não” abordar sobre o tema em sua 

(s) aula (s), cinco professores não informaram a frequência com que falam de Tecnologia, um 

professor escreveu “raramente”, outro, “frequentemente”, dois, “sempre” e quatro escreveram 

“sempre que possível”. Assim, a análise de conteúdo desta questão sugere que a maioria dos 

professores falam de “Tecnologia” em sua(s) aula(s). 

Gostaríamos de ressaltar que, pela leitura que fizemos no PPI, ficou claro para nós que 

a Tecnologia enquanto temática deveria ser desenvolvida na formação dos estudantes do 

IFRJ. Assim como a Ciência, Cultura e questões da Sociedade, o tema Tecnologia deve 

integrar as propostas das aulas dos professores, conforme discutido anteriormente, 

contribuindo com a formação para a cidadania.  

Perguntamos aos professores na questão 11, “Na sua opinião, os temas “Cidadania” e 

“Tecnologia” são relacionados em sua(s) aula(s)? Comente, por favor”. 

Com exceção do professor P1, que respondeu não relacionar esses temas, os demais 

afirmaram relacionar “Cidadania” e “Tecnologia” em sua(s) aula(s). Distribuímos as respostas 

dos professores em três categorias, conforme a tabela 12 a seguir: 
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Tabela 12. Distribuição das respostas dos professores à pergunta 11: “Na sua opinião, os temas 

“Cidadania” e “Tecnologia” são relacionados em sua(s) aula(s)? Comente, por favor.” 

Professores 

Respostas 

 

Quantidade 

Relacionadas à abordagem CTSA: 

 Sim. Os alunos têm direito a uma educação de qualidade, 

contato com novas tecnologias e, sobretudo direito a ampliar 

seus conhecimentos. (P11) 

 Sim. Sempre procuro fazer um link entre as tecnologias que nos 

cercam e como elas afetam nosso comportamento e pensamento 

em sociedade. (P2) 

 Sempre, pois a tecnologia pode afetar - para o bem ou para o  

mal - os direitos e os deveres do cidadão, seu modo de vida e os 

recursos ao seu dispor. (P3) 

 Como já mencionei sim. Falar de pilhas, por exemplo, e falar 

sobre como a bateria funciona, como recarrega... é 

termodinâmica pura! Ao mesmo tempo, o papel que temos em 

relação a sustentabilidade, descarte adequado de pilhas e 

baterias. Como podemos fazer isso diferente. Como 

reaproveitar materiais... (P4) 

 Qualquer ação do indivíduo em sociedade repercute aspectos de  

cidadania, com relação à tecnologia a mesma se faz sempre 

presente, ainda que de forma subliminar, mas indissociável da 

vida moderna. (P5) 

 Sim, pois cidadania está em tudo e tecnologia está muito 

presente no dia- a - dia dos alunos, sendo impossível dissociar 

aluno/tecnologia. (P7) 

 

 

 

 

 

 

6 

Sem comentários: 

 Sim. (P8) 

 Sim. (P9) 

 Sim. (P14) 

 

3 

Respostas evasivas:  

 Só tecnologia, quando o conteúdo abordado me permite fazer. 

(P1) 

 Sim, pois todos fazem parte da formação do indivíduo.  (P10) 

 Sim. Todos os fatores resultam na formação do cidadão, 

aprimoramento pessoal e profissional. (P12) 

 Sim. Desde que o ambiente de ensino seja propício para isso e 

inclua uma turma com maturidade o suficiente. (P13) 

 Sim. A educação em química no segundo grau abre uma porta 

para um universo de conhecimentos sobre a constituição da 

matéria de modo geral. E no curso técnico em química dá 

suporte e assistência para pesquisa no campo acadêmico e 

desenvolvimento de produtos. (P6) 

 

 

 

 

5 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

As respostas que sugerem aderência às propostas da abordagem CTSA expressam 

“Tecnologia” como tema de estudo e mencionam a importância de considerá-la nas aulas 
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como objeto de discussão de parte da vida dos alunos e coletividade. O Professor P4, por 

exemplo, relacionou a Química com o Meio Ambiente, e apresentou preocupação nessa 

relação e importância do nosso papel, ao escrever sobre descarte adequado, no caso das pilhas 

(ao que a resposta sugere, uma tecnologia) e sustentabilidade. A resposta do professor P2 

remeteu às questões sociais, ao citar “comportamento e pensamento em sociedade”, e o 

professor P3 argumentou que “a tecnologia pode afetar [...] os direitos e os deveres do 

cidadão, seu modo de vida e os recursos ao seu dispor”. Os grifos nas falas dos professores 

indicam-nos uma preocupação para que a Tecnologia seja problematizada como parte 

integrante da vida, retratando preocupação com questões sociais, comportamento diante da 

sociedade, direitos e deveres e na formação para o trabalho.  

Lamentamos que três professores que responderam relacionar “Tecnologia” e 

“Cidadania” em suas aulas não tenham justificado suas respostas. A categoria “Evasivas”, 

como o próprio termo sugere, não nos permitiu inferir se os temas vêm sendo, e por qual 

recorte, desenvolvidos na formação dos alunos.  

Seja enquanto tema de estudo ou artefato tecnológico, Selwyn (2011) defende um 

posicionamento crítico diante do uso da “Tecnologia” na educação, para ultrapassar o 

discurso otimista e “milagroso” que vem permeando a literatura da tecnologia educacional. 

Até porque o uso de artefatos no processo de ensino-aprendizagem irá depender muito do 

contexto no qual o estudante está inserido. Segundo o autor, sem essa visão, fica impossível 

compreender a função social da educação. Sob esse discurso otimista e “milagroso”, Coll et 

al. (2010) apresentaram-nos, em seus estudos, que, com raras exceções, a capacidade atribuída 

a esses recursos fica abaixo das suas potencialidades de inovar e transformar, como dizem 

algumas pesquisas. Por isso, a necessidade de um olhar crítico sobre as mudanças trazidas 

pelas “Tecnologias” como solução de todas as coisas, pode estar trazendo consequências não 

programadas, como a má formação dos estudantes. 

Para descobrir as formas de aprendizagem dos professores, com relação ao uso dos 

recursos digitais, fizemos a pergunta 12 (Apêndice A): “Quais itens abaixo se relacionam à 

sua aprendizagem quanto ao uso de recursos digitais? ”. 

As várias opções caracterizam uma pergunta fechada. Para esta pergunta, os 

participantes não tiveram número limite de marcação, poderiam selecionar várias formas de 

aprendizagem, mostrando-nos sua realidade.  
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Gráfico 5. Distribuição das respostas dos professores à pergunta 12: “Quais itens abaixo se 

relacionam à sua aprendizagem quanto ao uso de recursos digitais? ”. 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Pelo gráfico acima, considerando as quatro opções mais sinalizadas, observamos que a 

maioria dos professores respondeu ter aprendido “Sozinho”, com “Ajuda informal de outros 

professores”, vendo “Vídeos ou Tutoriais online” ou “Com outras pessoas”. Com relação às 

demais formas de aprendizagem, em ordem decrescente, temos: com “revista/textos 

específicos sobre a Internet” ou “alunos”. Um professor participante respondeu ter aprendido 

com “Formadores da Secretaria de Ensino”, dois responderam ter aprendido com “Grupo de 

Professores do IFRJ”, dois com “Cursos Específicos", dois com “Formadores de 

Organizações Externas à instituição”, dois com “Diretor da escola” e dois participantes 

informaram “Outros”. Observamos que nenhum professor respondeu “Com coordenador 

pedagógico”, nem “Com monitor ou responsável pela sala de informática da escola”.  

Fazendo uma correlação com os dados levantados pelo CETIC (2013), com o objetivo 

de identificar a infraestrutura, os usos e as apropriações das TIC nas escolas brasileiras 

(públicas e privadas), por meio da pratica pedagógica e da gestão escolar, identificamos que, 

considerando somente os professores da rede pública, a maioria também respondeu que 

aprende e se atualiza “Sozinho”, seguida de “outras pessoas tipo parentes e amigos”, “com 

ajuda informal de outros Professores” ou “Vídeos ou Tutoriais online”. Em ordem 

decrescente, os dados da pesquisa do CETIC (2013), nossa referência, mostraram as demais 

formas de aprendizagem: “Alunos”, “Revista/Textos específicos sobre a Internet” e “Com 

grupos de Professores da própria escola”, “Coordenador Pedagógico” e “Em cursos 
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Específicos”, “Formadores de organizações externas à instituição”, “Monitor ou responsável 

pela sala de informática da escola”, “Com diretor da escola” e um participante informou 

“Outros”. Logo, levando em consideração que a maioria dos professores respondeu 

“Sozinhos”, “Com outras pessoas” ou “Vendo vídeos ou tutoriais on line”, verificamos que a 

livre disponibilidade de conhecimento mudou a forma de pensar desses usuários em 

aprendizado, e que, no caso da nossa amostra de professores, predominaram o autodidatismo 

e o aprendizado coletivo. 

Vimos no Capítulo 2 dessa pesquisa que, segundo as DCNEB (BRASIL, 2013), o uso 

de tecnologias como artefato tecnológico é item necessário nos institutos federais, para 

promover os cursos. Dessa forma, com os dados apresentados no gráfico acima e com a 

correlação feita desses com os dados da pesquisa do CETIC (2013), atestamos que há uma 

preocupação por parte dos professores em recorrerem às formas de aprendizagem, no uso 

dessas ferramentas/artefatos tecnológicos. Pois, há uma exigência a ser seguida, há essa 

necessidade a ser suprida no que diz respeito às TIC, conforme leitura feita no Capítulo 3 do 

PPI, em que o professor continua tendo o papel protagonista para promover novas práticas 

pedagógicas no processo de ensino-aprendizagem, estimulando a investigação e com 

compromisso nas questões sociais. 

A pergunta seguinte, a de número 13 do questionário (Apêndice A), foi uma pergunta 

aberta, feita com o intuito de levantar, dentre os recursos disponibilizados pelo IFRJ, quais 

eram os utilizados pelos professores na(s) sua(s) aula(s) para promoverem o processo ensino-

aprendizagem. Embora não tenhamos pedido para justificarem suas respostas, alguns 

participantes tiveram essa iniciativa. Perguntamos: “Quais recursos digitais disponíveis no 

IFRJ você utiliza em sua(s) aula(s)?”. 
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Tabela 13. Distribuição das respostas dos professores à pergunta 13: Quais recursos digitais 

disponíveis no IFRJ você utiliza em sua(s) aula(s)? 

Professores 

Respostas 

 

Quantidade 

Relacionadas à utilização dos recursos digitais, porém sem 

justificativa:  

 Data show. (P1) 

 Projetores de imagens por computador, e-mails, arquivos 

disponíveis online. (P3) 

 Datashow. (P4) 

 Computadores, internet e datashow. (P5) 

 Computadores, internet e datashow. (P6) 

 

 

5 

Relacionadas à utilização dos recursos digitais, com preocupação com 

conteúdo: 

 Computador, internet e datashow. Acredito que a aula fica 

dinâmica, além de ganhar tempo para abordar outros conteúdos 

e questões. (P12) 

 Computador, internet e datashow. Porque são um bom 

parâmetro para seguir a ementa e porque são uma boa base 

teórica e prática. (P13) 

 

 

2 

Relacionada à utilização dos recursos digitais, com preocupação com a 

contextualização: 

 Notebook, projetor, aulas preparadas em power point, artigos 

extraídos da internet e vídeos ilustrativos extraídos da internet. 

(P2) 

 

 

1 

Relacionada à utilização dos recursos digitais, com foco no ensino: 

 Há inúmeras demonstrações de exemplos químicos e são 

apresentados, por exemplo, na internet, que por falta de tempo 

de aula ou mesmo materiais, não é possível apresentar no 

laboratório durante as aulas. (P9) 

 Computadores, internet e datashow, pois permite aulas mais 

eficientes e dinâmicas. (P10) 

 Computadores, internet e datashow. São recursos de qualidade. 

(P11) 

 

 

 

3 

Relacionadas à utilização dos recursos digitais, com foco no 

aprendizado: 

 Computadores, internet e datashow. Acho que enriquece o 

aprendizado. (P8) 

 

1 

Não utiliza recursos digitais: 

 Ainda não, por ser nova na instituição e estar em período de 

adaptação. (P7) 

 Não. (P14) 

 

2 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Os recursos citados pelos professores irão refletir nas atividades desenvolvidas por 

eles em sua(s) aula(s). Dos 14 professores participantes, uma minoria – apenas dois –  

responderam não usar recursos digitais em sua(s) aula(s), mas também não escreveram quais 
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recursos de outro tipo fazem uso. Dos que responderam fazer uso, alguns explicaram o porquê 

em suas respostas, o que foi interessante para melhor entendimento, definição e produção de 

categorias. Com base na Infraestrutura Tecnológica do IFRJ (Apêndice B), e a correlação feita 

com os dados da pesquisa do Cetic (2013), apresentados anteriormente nesse trabalho, 

averiguamos que o IFRJ possui infraestrutura tecnológica típica das demais instituições, o que 

justifica a revelação da maioria dos professores, no caso 12, utilizar os recursos. Como pode 

ser observado, a maioria respondeu utilizar computador, internet e datashow em sua(s) aula(s) 

e alguns desses justificaram alegando que o uso desses recursos “enriquece o aprendizado”, 

“tornam as aulas mais eficientes e dinâmicas”, e “ganha-se tempo para abordar outros 

conteúdos e questões”. Um respondente, o professor P11, afirmou serem “recursos de 

qualidade”. Com relação à internet, segundo os professores respondentes, ela é útil para 

buscar artigos, vídeos ilustrativos, arquivos on-line, enviar e-mail e fazer demonstração de 

experimentos que não são possíveis serem realizados em laboratórios por falta de material, ou 

que exijam grande demanda de tempo. Esses professores fazem parte do grupo que utiliza 

recursos digitais, integrando-os no processo de ensino-aprendizagem da Química, em suas 

aulas. 

Sabemos que a integração desses recursos ao currículo do curso não é uma tarefa fácil 

para os professores, conforme Almeida e Valente (2011). Também já foi colocado por 

professores, nessa pesquisa, que a quantidade de conteúdo específico a ser cumprida é imensa 

e que, segundo Chassot (2014), em muitos casos essa quantidade nem sempre é “útil” para 

vida e na formação de cidadãos. Dessa forma, os professores precisariam conhecer e saber das 

especificidades das ferramentas tecnológicas, enquanto recurso didático, quais conteúdos e de 

que maneira seria importante serem abordados e ensinados em suas aulas, para que não se 

restringissem, durante o processo ensino-aprendizagem, à transmissão e estímulo à 

memorização de conhecimento diante dos alunos.  

Dessa forma, gostaríamos de destacar que a utilização destes recursos por si só não é 

suficiente. Como já colocamos anteriormente, o papel do professor é fundamental para 

promover reflexão e uso crítico pelos sujeitos enraizados em valores compatíveis com uma 

visão de cidadania para além de direitos e deveres, ainda que sua efetivação seja importante.  

 Dentro da mesma temática, a pergunta seguinte, de número 14 do questionário 

(Apêndice A), foi: “No que diz respeito ao uso de computador e/ou internet com os 

estudantes, quais atividades você realiza? ”. Fizemos essa pergunta com o propósito de 

verificar a proporção de professores que fazem uso dos recursos tecnológicos em sua(s) 

aula(s). Com essa pergunta foi possível identificar também de que maneira ou com qual 
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propósito específico os participantes fazem uso desses recursos. Os participantes puderam 

escolher várias opções, conforme sua relevância. Não houve restrição na quantidade de 

opções a serem selecionadas. Construímos o gráfico abaixo segundo respostas assinaladas 

pelos professores:  

 

 

Gráfico 6. Distribuição das respostas dos professores à pergunta 14: “No que diz respeito ao uso de 

computador e/ou internet com os estudantes, quais atividades você realiza?”. 

Fonte: Dados provenientes do questionário aplicado em 2017 (Elaboração própria) 

 

Pelo gráfico, vemos a quantidade de professores que fazem uso do computador e/ou 

internet para uma determinada finalidade, e a indicação da atividade realizada com esses 

recursos digitais. Dos 14 professores, apenas um respondeu não fazer uso de computador e/ou 

internet com os alunos em sua(s) aula(s). Os demais professores marcaram pelo menos uma 

opção de uso. Em meio a tantas atividades, consideraremos as três mais realizadas, de acordo 

com os professores da amostra, para então fazer nossa correlação com os dados mencionados 

pela pesquisa apresentada pelo Cetic (2015).  

Dentre as atividades propostas, o gráfico aponta-nos que os professores participantes 

da pesquisa utilizam recursos para desenvolverem, principalmente: “Trabalhos sobre tema 

específico”, “Esclarecer dúvidas de alguns alunos individualmente” e “Promover aulas 

expositivas”. A “Produção de planilhas e gráficos” e a “Realização de exercícios” foram 

atividades citadas de maneira equivalente pelos professores da amostra. Em ordem 

decrescente, os professores citaram realizar “Trabalho em grupo”, “Pesquisa em Livros e 

Revistas”, “Produção de Texto/Desenho/Maquete”, “Interpretação de Textos” e “Debates e/ou 
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apresentações”. Nenhum professor da amostra informou desenvolver “Trabalho com jogos 

educativos”. 

Os dados apresentados pelo Cetic (2015), nosso referencial de representação nacional, 

estão com valor percentual, mas isso não interferirá em nossa análise. Consideraremos as três 

atividades mais citadas pelos professores, conforme abaixo.  

 

 

Gráfico 7 - Atividades realizadas com alunos, com uso de computador e/ou internet. 

Fonte: Centro regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação 

(Cetic), Pesquisa sobre Atividades realizadas com alunos com o uso de computador e/ou 

Internet – TIC Educação 2015. 
19

 

 

Pelos dados apresentados no gráfico da pesquisa do Cetic (2015), temos como 

atividades mais realizadas: “Realização de trabalhos sobre temas específicos”, seguida das 

opções “Solicitou trabalhos em grupo” e “Deu aulas expositivas”. A atividade menos citada 

foi “Produção de planilhas e gráficos”. 

Ao compararmos os dados do Cetic (2015) às respostas dos professores da amostra, 

percebemos que duas atividades, “Realização de trabalhos sobre tema específico” e  “Deu 

aulas expositivas”, estão citadas em ambas as pesquisas, dentre as mais realizadas pelos 

professores com alunos, sugerindo-nos pensar que o conhecimento específico de Química, ou 

o conteúdo curricular dessa disciplina precisa ser levados em consideração, por esses 

profissionais, no processo de ensino-aprendizagem, visto tamanho da ementa a ser atendida. 

Também não podemos deixar de dizer que o conhecimento específico é necessário e exigência 

do mercado de trabalho. Todavia, o fato dos professores participantes informarem fazer uso 

de recursos, ou ferramentas digitais em atividades no processo de ensino-aprendizagem, 

                                                           
19

 Disponivel em: <http://cetic.br/media/analises/tic_educacao_2015_coletiva_de_imprensa.pdf>. Acesso em: 2 

jan. 2018. 

http://cetic.br/media/analises/tic_educacao_2015_coletiva_de_imprensa.pdf
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conforme apresentamos no gráfico sete, não significa necessariamente que contribuem com a 

formação para a cidadania dos alunos do Curso Técnico. Teríamos que analisar o uso desses 

recursos digitais, o desenvolvimento das atividades junto aos alunos, no processo de ensino-

aprendizagem para formação de cidadãos.  

Diante do que apresentamos até então, defendemos a ideia, assim como nos apontaram 

Almeida e Valente (2011), de que os professores, enquanto sujeitos responsáveis pelo 

processo ensino-aprendizagem e na formação de cidadãos, deveriam fazer uso dos recursos 

digitais, propiciando um olhar reflexivo e crítico, na formação da consciência dos alunos, com 

relação às coisas do cotidiano e do mundo. Além disso, embora saibamos da dificuldade que é 

atender toda demanda disciplinar da ementa, engajada e voltada para a formação para 

cidadania, concordamos com alguns autores como, Pereira (2013) e Soares (2013), que 

defendem e concluem as pesquisas dizendo, que o uso dos artefatos digitais no ensino das 

Ciências é importante pelo fato de serem inovadores, despertando, assim, interesse dos 

estudantes em quererem aprender. Pois, conforme colocamos anteriormente, esse despertar 

tem sido mais um desafio para os professores, visto a dificuldade criada pelos próprios alunos, 

em pensarem que as Ciências são disciplinas desnecessárias de serem aprendidas, no período 

escolar. Todavia, o fato dos professores participantes informarem dominar ferramentas e fazer 

uso em atividades, conforme apresentamos no gráfico sete, não significa necessariamente 

contribuir com a formação para a cidadania dos alunos do Curso Técnico.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A formação para a cidadania é um dos objetivos da educação nacional prevista em 

documentos de referência, inclusive no ensino profissional. Ainda que possa ser 

compreendida a partir de distintas concepções e promovida sob diferentes práticas, seria 

fundamental para promover a participação ativa dos sujeitos nas questões sociais. Em 

compasso com a atualidade, as TIC, elemento marcante das últimas décadas, poderia ser 

contemplada em processos educativos comprometidos com a cidadania. 

Entendemos que as transformações provocadas pelo desenvolvimento tecnológico 

acelerado no mundo do trabalho e na vida cotidiana dos sujeitos precisariam ser objeto de um 

olhar crítico na educação, essencial para uma visão de cidadania comprometida com a justiça 

social. No que diz respeito às tecnologias, seria necessário ultrapassar o discurso otimista e 

“milagroso” para o processo de ensino-aprendizagem (SELWYN, 2011).  

Esta pesquisa partiu do pressuposto de que “Cidadania” e “Tecnologia”, tanto em 

relação à temática quanto ao uso de artefatos, deveriam estar presentes no contexto escolar 

visando uma formação para a cidadania inspirada na abordagem CTSA e em Freire (1979, 

1983). Após o estudo dos referenciais, fomos a campo para ouvir professores e recolher 

informações em uma instituição de destaque na educação profissional no Rio de Janeiro. 

Especificamente, o objetivo deste trabalho foi analisar a fala de professores de Química sobre 

a formação para cidadania, considerando a disponibilidade de TIC nesta instituição. 

A ação de coleta de dados, realizada no Campus Rio de Janeiro do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, considerou como ponto de partida a necessidade de 

estudar seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI), uma vez que seria um documento de apoio 

e orientação aos professores do Curso Técnico. Verificou-se que o documento expressa 

preocupação com a formação dos alunos para a cidadania, com um discurso alinhado à 

necessidade de contribuir com o desenvolvimento crítico dos estudantes para participação 

ativa em sociedade. O Projeto contempla a relevância tanto do uso de TIC no processo de 

ensino-aprendizagem quanto nas discussões sobre Tecnologia, enquanto temática e parte do 

desenvolvimento da humanidade. Entretanto, a maioria dos professores que compôs a amostra 

não utiliza o PPI da instituição. Entre os que conheciam o documento, apenas quatro 

professores o utilizam como orientador para suas aulas. Nesse sentido, entende-se que o PPI 

não seria considerado relevante para aulas daqueles professores. Não tendo o PPI como 

parâmetro, qual seria a compreensão de cidadania dos docentes?   
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Mediante a aplicação de questionários, identificamos que a maioria dos participantes 

(oito) relacionou cidadania a direitos e deveres, outros cinco expressaram questões específicas 

como ética, igualdade e integração social. Nenhum fez menção à participação ativa em 

sociedade visando justiça social (FREIRE, 1983). Vimos também que Cidadania seria um 

tema tratado pelos professores de Química em suas aulas, já que apenas dois disseram que não 

abordavam o tema. Entretanto, dos 14 participantes, apenas seis apresentaram justificativas 

que poderiam ser associadas à abordagem CTSA – um deles sugerindo que a mudança dos 

“rumos de nossa sociedade” pode estar nas mãos dos alunos. 

A abordagem CTSA defende o ensino do conhecimento científico enraizado em 

questões do cotidiano, com temas relevantes e significativos para os estudantes, voltados a 

problematizar questões da sociedade. Quando indagados sobre acreditarem contribuir com a 

formação para cidadania em suas aulas, embora todos os professores tenham respondido que 

“sim”, apenas cinco justificativas puderam ser aproximadas à visão defendida pela CTSA. 

Seis justificaram a contribuição por meio do relacionamento interpessoal, que também é 

importante, sem fazer qualquer relação com ensino de Química. Outros dois, apontaram que a 

formação para cidadania se daria pelo cumprimento do currículo. 

Sobre relacionarem Tecnologia e Cidadania nas aulas de Química, dos 14 professores 

que compuseram a amostra, oito apresentaram respostas evasivas ou não comentaram. Os 

demais apresentaram indícios em suas falas que remetem à abordagem CTSA. Ao final, pelas 

falas consideramos que a Tecnologia seria pouco discutida enquanto uma temática pertinente 

à formação para cidadania. Contudo, identificamos que os professores utilizam TIC em suas 

aulas. 

Seria necessário relembrar que esta pesquisa encontrou algumas dificuldades para sua 

realização, sobretudo, quanto ao acesso ao campo. Em princípio, seria realizada em outra 

instituição, que apresentou sinais indicando a autorização. Mas, após alguns meses, por 

questões internas, não permitiu a coleta de dados. Quando conseguimos autorização para o 

IFRJ, embora tenhamos sido bem recebidos na instituição, nos deparamos com a pouca 

disposição dos professores em participarem da investigação. Por esta razão, tivemos que optar 

pela aplicação de questionários (impresso), considerando que entrevistas não seriam 

possíveis, embora nos fornecessem informações mais aprofundadas sobre a problemática em 

estudo.  

Reconhecendo os limites impostos pelo principal instrumento de coleta de dados da 

pesquisa, a totalidade da análise sugere que a grande maioria dos participantes associa 

cidadania a direitos e deveres, de modo geral, ou a questões específicas, como relações 
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interpessoais. Talvez, por esta razão, apenas uma minoria expresse que a Educação em 

Química possa contribuir com a formação para cidadania por meio de princípios e questões 

que poderiam ser associadas à abordagem CTSA. Intriga-nos que uma visão de formação para 

cidadania menos referenciada na Educação em Química predomine entre os professores, nove 

deles doutores e outros cinco com mestrado. Vale lembrar, também, que os docentes atuam 

em uma instituição reconhecida e que teriam boas condições de trabalho e infraestrutura em 

comparação a outras instituições públicas do país. Assim, não se conclui esta pesquisa, mas 

abre-se nova problemática para futuras investigações.  
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Modelo do Questionário respondido pelos professores 

 

Questionário para Professores de Química do Instituto Federal do Rio de Janeiro 

Prezado (a) Professor (a). 

Meu nome é Catarina R. Wagner e sou discente do Programa de Pós-Graduação em 

Educação da UNESA, sob orientação da Prof.ª. Drª. Jaciara Carvalho. Gostaria de convidá-lo 

(a) a responder um breve questionário (abaixo), que levará apenas, cerca de 10 minutos e, 

desta forma, colaborar com minha pesquisa de mestrado. Sua participação é fundamental. 

A pesquisa visa analisar a opinião de professores de Química do Curso Técnico em 

Química do IFRJ sobre formação para Cidadania em suas aulas, considerando também 

questões relativas ao tema "Tecnologia" e ao uso de recursos digitais. Solicito, por gentileza, 

que responda a esse questionário até a data de 22 de outubro de 2017. 

Ressalto que suas respostas são anônimas e não serão repassadas à coordenação do 

Curso. Por favor, responda todas as questões. Ademais, esclareço que não existem respostas 

corretas ou erradas.  

Coloco-me à disposição pelo e-mail catarina.renice@gmail.com para qualquer 

esclarecimento que se fizer necessário. 

Obrigada! 

Catarina Renice G. Wagner 

I: Perfil 

 

1) Sexo:  

a) Feminino (  )   

b) Masculino (  ) 

c) Outro (  ) 

 

2) Idade:  

a) Menos de 21 (  )       

b) 21 a 29 anos (  )       

c) 30 a 40 anos (  )     

d) 41 a 49 anos (  )     

e) Mais de 50 anos (  )  
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3) Escolaridade: 

a) Técnico (  ) 

b) Tecnólogo (  ) 

c) Bacharel (  ) 

d) Licenciado (  ) 

e) Especialista (  ) 

f) Mestre (  ) 

g) Doutor (  ) 

h) Outro (  ) Qual? ___________ 

 

4) Tempo de magistério:  

a) Até 5 anos (  )    

b) 6 a 10 anos (  )    

c) 11 a 15 anos (  )   

d) 16 a 20 anos (  )   

e) 21 a 25 anos (   )   

f) 26 a 30 anos (  )  

g) Mais de 30 anos (  ) 

 

5) Quantas horas semanais, considerando aulas e demais atividades você dedica ao IFRJ? 

a)  Até 10 horas (  )    

b) 11 a 21 horas (  )    

c) 21 a 30 horas (  )   

d) 31 a 40 horas (  )   

e) Acima de 40 horas (   )   

 

II: Dados exploratórios 

 

6) O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFRJ orienta sua(s) aula(s)? Por quê? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7) A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e outros documentos 

mencionam a formação para a Cidadania como um dos objetivos da Educação 

nacional. O que seria “Cidadania” para você?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8) Em sua(s) aula(s), “Cidadania” é um tema abordado? Por quê? Como? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9) Na sua opinião, sua(s) aula(s) contribuem com uma formação para “Cidadania” de 

seus alunos?  Como? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10) Em sua(s) aula(s) “Tecnologia” é um tema e/ou conteúdo abordado? Por quê? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11) Na sua opinião, os temas “Cidadania” e “Tecnologia” são relacionados em sua(s) 

aula(s)? Comente, por favor. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12) Quais itens abaixo se relacionam à sua aprendizagem quanto ao uso de recursos 

digitais? 

 

a) Sozinho (  ) 

b) Com outras pessoas, como por exemplo parentes ou amigos (  ) 

c) Formadores da secretaria de ensino (  ) 

d) Contatos informais com outros professores (  ) 

e) Com vídeos ou tutoriais online (  ) 

f) Com alunos (  ) 

g) Com grupo de professores da própria escola (  ) 

h) Com coordenador pedagógico (  ) 

i) Em cursos específicos sobre computador e Internet (  ) 

j) Com formadores de outras organizações externas à escola (  ) 

k) Com monitor ou responsável pela sala de informática da escola (  ) 

l) Com diretor da escola (  ) 

m) Por meio de revistas e textos especializados sobre computador e Internet (  ) 

n) Outro (  ) 
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13) Quais recursos digitais disponíveis no IFRJ você utiliza em sua(s) aula(s)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14) No que diz respeito ao uso de computador e/ou internet com os estudantes, quais 

atividades você realiza:  

 

a) Trabalhos sobre temas específicos (  ) 

b) Trabalhos em grupo (  ) 

c) Aulas expositivas (  ) 

d) Realização de exercícios (  ) 

e) Esclarecer dúvidas de alguns alunos individualmente (  ) 

f) Debates e/ou apresentações (  ) 

g) Pesquisa em livros e revistas (  ) 

h) Interpretação de textos (  ) 

i) Produção de textos, desenhos ou maquetes (  ) 

j) Trabalho com jogos educativos (  ) 

k) Produção de planilhas e gráficos (  ) 

l) Não realizo atividades 

 

15) Você aceitaria participar de uma rápida entrevista presencial de 20 minutos? Se sim, 

informe um e-mail de contato, por favor: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Infraestrutura física e instalações acadêmicas do IFRJ (2014) 

Tipo de Espaço Descrição/Quantidade 
Quantidade de 

Computadores 

Quantidade de 

Pontos de Internet 

Administrativo Almoxarifado/1 1 1 

Administrativo Biblioteca/1 19 19 

Administrativo Coord. Apoio ao Ensino/1 2 2 

Administrativo Coord. de Extensão/1 3 3 

Administrativo Coord. De Gestão de Pessoas/1 3 3 

Administrativo Coord. de Integração Escola-Empresa/1 3 3 

Administrativo 
Coord. de Segurança e Administração de Ambientes 

Tecnológicos/1 
3 3 

Administrativo Coord. Geral de Administração /1 6 6 

Administrativo Coord. Pesquisa e Inovação /1 1 1 

Administrativo Coord. Suporte em Tecnologia da Informação (TI) /1 4 4 

Administrativo Coord. Técnico Pedagógica/1 4 4 

Administrativo Coord.de Serviços Gerais/1 1 1 

Administrativo Direção de Administração/1 1 1 

Administrativo Direção de Ensino/1 2 2 

Administrativo Direção Geral/1 1 1 

Administrativo Portaria/1 0 0 

Administrativo Prefeitura/1 2 2 

Administrativo Protocolo/1 1 1 

Administrativo Sala de Reuniões/1 0 1 

Administrativo Sala dos Motoristas/1 1 1 

Administrativo Secretaria de Ensino e Graduação /1 3 3 

Administrativo Secretaria de Pós-Graduação/1 4 4 

Administrativo Secretaria Direção Geral/1 2 2 

Administrativo Secretaria Ensino Médio e Técnico/1 4 4 

Administrativo Serviço de Saúde/1 1 1 

Auditório Auditório/1 0 1 

Espaço Espaço de Conveniência/1 0 0 

Espaço Ed. 

Física 
Coord. de Educação Física/1 2 1 

Gabinetes Estação trab. Para Professores/1 4 4 

Laboratório Análise Físico-Química de Alimentos/1 2 1 

Laboratório Análise Sensorial/1 1 0 

Laboratório Casa de Vegetação/1 1 0 

Tipo de Espaço Descrição/Quantidade 
Quantidade de 

Computadores 

Quantidade de 

Pontos de Internet 

Laboratório Hardware/1 5 5 

Laboratório Informática/2 25 25 

Laboratório Planta Piloto de Panificação/1 2 

1 
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Tipo de Espaço Descrição/Quantidade 
Quantidade de 

Computadores 

Quantidade de 

Pontos de Internet 

Laboratório Planta Piloto Proc. Vegetal/1 1 0 

Laboratório Planta Piloto Trat. Efluentes/1 1 0 

Laboratório Tecnologia das Fermentações/1 1 1 

Quadra Poliesportiva /1 0 0 

Sala Sala da Coordenação/1 2 2 

Sala Sala de Apoio aos Alunos/1 1 1 

Sala Sala de Leitura/1 15 2 

Sala Sala de Reunião/1 0 1 

Sala Sala do Acervo/1 2 2 

Sala Sala dos Coordenadores/1 2 1 

Sala Sala dos Professores/1 4 4 

Sala de Aula Musculação/1 0 0 

Sala de Aula Sala de Artes/1 1 1 

Sala de Aula Sala de Aula /1 1 1 

Sala de Aula Sala de Aula /1 2 1 

Sala de Aula Sala de Aula /1 0 1 

Sala de Aula Sala de Aula /2 2 1 

Sala de Aula Sala de Aula /2 2 1 

Sala de Aula Sala de Aula /4 0 1 

Sala de Aula Sala de Aula /6 0 1 

Sala de Aula Sala de Aula /7 0 1 

Sala NEDIC Núcleo Pesquisa em Ciências/1 4 - 

Fonte: Informações cedidas pela Secretaria da Direção de Ensino do Campus Rio de Janeiro via e-mail 

em 15 dez. 2017. (Elaboração própria) 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Carta de Apresentação da pesquisadora à Direção do IFRJ 
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ANEXO B – Carta de Autorização do IFRJ para desenvolvimento da pesquisa 
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ANEXO C – Documento de Aprovação da Pesquisa pelo Comitê de Ética 
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ANEXO D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

OBRIGATÓRIO PARA PESQUISAS CIENTÍFICAS EM SERES HUMANOS 

________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PARTICIPANTE DA PESQUISA 
Nome: 
........................................................................................................................................
.................................. 
Sexo: Masculino ( ) Feminino ( ) Data Nascimento: ........../........../........ 
Endereço:.......................................................................................................................
................................... 
Bairro:............................................................ 
Cidade:.................................................................................................... 
Telefone: (.....)......................................................... Email: 
............................................................................................ 
Título do Protocolo de Pesquisa: Formação para Cidadania a partir do Ensino de 

Química e de Tecnologias de Informação e Comunicação em um Curso Técnico do 

Ensino Médio. 

Subárea de Investigação: Educação 
 
Pesquisadora responsável:  
 
NOME: Catarina Renice Galvão Wagner 

E-mail: catarina.renice@gmail.com 

Instituição: UNESA 

Endereço: Av. Presidente Vargas 642 / 22o andar - Unid. Centro I - Presidente 

Vargas - Centro - RJ - CEP: 20071-001 

Telefone: (21)2206-9726 

 
Avaliação do risco da pesquisa: 
 
(x) Risco Mínimo () Risco Médio () Risco Baixo () Risco Maior 
 
 
Objetivos e Justificativa: 
 
O presente estudo tem como objetivo analisar a fala dos professores de Química 
sobre a formação para a cidadania, considerando a disponibilidade das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC), em um curso técnico integrado ao Ensino 
Médio, em uma instituição de referência no município do Rio de Janeiro. 
 
A revisão de literatura apresentada mostrou uma escassez de pesquisas com 
relação à temática conjunta da cidadania e o uso das tecnologias de informação e 
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comunicação em sala de aula, na abordagem dos conteúdos de Química, no Ensino 
Médio.  
 
A partir da lacuna encontrada e levando-se em conta que a Química é uma ciência 
natural, presente em nosso cotidiano, ou seja, importante e necessária na formação 
de cidadãos, esta pesquisa tem a pretensão de contribuir com a área de ensino de 
Química, investigando sobre a formação para cidadania, a partir do ensino de 
Química e das tecnologias de informação e comunicação, conforme as diretrizes 
nacionais nos orientam. 
 
Procedimentos: 
 
Decidiu-se adotar os seguintes procedimentos, tradicionais em pesquisas 
qualitativas: análise de documentos e a aplicação de questionários, de maneira que 
um complemente o outro, diante do universo a ser pesquisado e mediante o objetivo 
a ser alcançado. 
 
 
Riscos e inconveniências: 
 
O presente estudo trará risco mínimo aos participantes, professores de química do 
Curso Técnico em Química, visto que de forma alguma serão julgados pelas práticas 
pedagógicas no campus Rio de Janeiro do Instituto Federal do Rio de Janeiro 
(IFRJ). Caso o participante se sinta de alguma forma desconfortável diante de 
qualquer questão abordada, durante a apresentação da investigação e a aplicação 
do questionário, o pesquisador se compromete a conversar com o mesmo, a fim de 
minimizar este desconforto. Assim como esclarecendo dúvidas e atendendo às 
solicitações no que se refere aos procedimentos do estudo em questão. 
 
Potenciais benefícios: 
 
Este estudo tem a pretensão de contribuir com a área de ensino, investigando sobre 
a formação do estudante para o exercício da cidadania, a partir do ensino de 
Química e das tecnologias de informação e comunicação, conforme as diretrizes 
nacionais orientam. 
 
Informações Adicionais: 
 
Importante salientar, que o nome dos professores participantes não será revelado. A 
participação dos docentes não implicará em nenhum custo para eles.  
 
Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar 
em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – da Universidade Estácio de 
Sá, em horário comercial pelo e-mail cep.unesa@estacio.br ou pelo telefone (21) 
2206-9726. O CEP-UNESA atende em seus horários de plantão, terças e quintas de 
9:00 às 17:00, na Av. Presidente Vargas, 642, 22º andar.  
Para esta pesquisa, não haverá nenhum custo do participante em qualquer fase do 
estudo. Do mesmo modo, não haverá compensação financeira relacionada à sua 
participação. Você terá total e plena liberdade para se recusar a participar bem como 
retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 



131 
 

 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo: “Formação para cidadania a partir do 

ensino de química e de tecnologias de informação e comunicação em um curso 

técnico do Ensino Médio”. 

Os propósitos desta pesquisa são claros. Do mesmo modo, estou ciente dos 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que a 

minha participação é isenta de despesas. Concordo voluntariamente na minha 

participação, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos. 

Este termo será assinado em 02 (duas) vias de igual teor, uma para o participante 
da pesquisa e outra para o responsável pela pesquisa. 
 
Rio de Janeiro, _____ / _________________ / ______. 
 
   
    ____________________________           ______________________________     
 
   Assinatura do Participante da Pesquisa            Assinatura do Responsável da Pesquisa 

 

 

 

 

 

  


