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RESUMO 

 

 

O desenvolvimento de uma nação ou até mesmo o desenvolvimento de uma região 
começa pelas melhorias na educação, tanto no espaço físico das nossas escolas, 
materiais didáticos, merenda escolar, como por uma sólida formação inicial e 
continuada de seu corpo docente. Com base nessa reflexão, este estudo tem como 
tema principal a formação de professores de química, buscando verificar como a 
formação inicial e continuada podem contribuir para qualificar a prática pedagógica 
dos professores de química do Ensino Médio da Regional de Videira, destacando a 
importância e o papel dos referidos profissionais como transformadores críticos da 
realidade educacional, os desafios docentes na atualidade e currículo, 
especialmente a relação teoria/prática proporcionada na disciplina de Química do 
Ensino Médio da Regional de Videira – SC a partir de contribuições de autores como 
Tardif e Pimenta. A metodologia da dissertação é constituída da pesquisa de 
natureza básica, utilizando o método da pesquisa-ação. Conclui-se que o 
investimento em formação de professores, especialmente da área de química, 
alcança uma mudança concreta em aplicação de conceitos aliados à prática, 
especialmente quando desfrutam de novos processos metodológicos, cuja condição 
é favorecida na formação continuada que propicia espaços para aliar teoria e 
prática, ofertando condições objetivas para que tais profissionais possam trabalhar 
com segurança e eficiência dentro da realidade escolar. 
 
Palavras-chave: Formação continuada. Ensino de Química. Ensino Médio. Regional 
de Videira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
The development of a nation and even regional development begins with 
improvements in education, both in the physical space of our schools, teaching 
materials, school meals, and solid initial and continuing education. Based on this 
reflection, this study has as its main theme the training of chemistry teachers, whose 
main objective is to analyze how initial and continuing training can contribute to 
qualify the pedagogic practice of high school chemistry teachers in the Regional of 
Videira, highlighting the importance and the role of these professionals as critical 
transformers of the educational reality, the teaching challenges in the present time 
and curriculum, especially the theory/practice relationship provided in the discipline of 
High School Chemistry of the Regional of Videira - SC from the contributions of 
authors such as Tardif and Chili. The methodology of the dissertation is constituted of 
the research of basic nature, using the research-action method. It is concluded that 
investment in teacher training, especially in the field of chemistry, achieves a 
concrete change in application of concepts associated with practice, especially when 
they enjoy new methodological processes, whose condition is favored in the 
continuous formation that provides spaces to ally theory and practice, offering 
objective conditions for these professionals to work safely and efficiently within the 
school reality. 
 
Keywords: Continuing education. Chemistry teaching. High school. Regional of 
Videira. 
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INTRODUÇÃO 

 

Pode-se observar, na atualidade, um relevante avanço científico e tecnológico 

que gerou reflexos nos setores da sociedade e, em especial, na educação. 

Tradicionalmente, as ciências naturais, como a Física, a Geologia, a Biologia e a 

Química estão à frente desse desenvolvimento científico, utilizando a tecnologia nas 

diferentes áreas do conhecimento, contribuindo para a melhoria da qualidade de 

vida, para a compreensão dos fenômenos naturais e com as práticas educativas. 

O final do século passado e o início deste século foram marcados por grandes 

transformações, tanto no meio social como nos meios de comunicação, colocando a 

escola em cheque (DELIZOICOV; ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2002). Ela, que tinha 

sua base apoiada em disciplinas (currículo tradicional), estava se distanciando dos 

discentes e dos problemas do mundo (MARCANO; SCHNETZLER, 2007; ROCHA, 

2012).  

As exigências da realidade social da escola, as expectativas de formar os 

discentes para que possam atuar na sociedade de forma crítica e criativa, e a 

relevância social dos conteúdos de ensino são alguns dos muitos desafios 

enfrentados pelos docentes na atualidade. A direção do processo de ensino requer, 

portanto, o conhecimento de princípios e diretrizes, métodos, procedimentos e 

outras formas organizativas. 

Não podemos esquecer que a melhoria da qualidade na educação está 

essencialmente atrelada ao perfil da formação dos professores. De acordo com a 

Rede Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, em seu catálogo 

de 2006: 

É preciso pensar a formação docente (inicial e continuada) como momentos 
de um processo contínuo de construção de uma prática docente qualificada 
e de afirmação da identidade, da profissionalidade e da profissionalização 
do professor (BRASIL, 2006, p. 15). 

  
 

Dessa maneira, é necessário que o professor se desprenda das práticas às 

quais está acostumado em sala de aula, buscando novas estratégias para ministrar 

suas aulas, até mesmo de modo interdisciplinar, seja na organização dos planos de 

curso, seja nos debates sobre temáticas de interesse para a comunidade escolar.  

No contexto do ensino de ciências, diversos autores apontam que os 

ambientes educacionais enriquecidos pelas Tecnologias Digitais da Informação e 
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Comunicação (TDIC) têm grande potencial para viabilizar a reaproximação entre 

escola e discente, tendo em vista as possibilidades de oferecer riqueza de 

informações e diversidade de formas de apresentação do conhecimento, o que 

auxilia a compreensão de fenômenos difíceis de serem visualizados (STRUCHINER; 

GIANNELLA, 2005). 

No que diz respeito ao ensino de Química, especificamente, Hennig (1994, p. 

96) comenta que “apesar de existirem mestres entusiasmados por seu trabalho e 

inúmeros recursos com possibilidade de serem utilizados, a realidade mostra que o 

Ensino de Química continua deficiente”. Não se quer afirmar com isso que o ensino 

seja de baixa qualidade; apenas que não acompanha a evolução que ocorre nos 

tempos atuais nos demais setores da sociedade.  

Para formar discentes críticos e autônomos no meio em que estão inseridos, 

é necessário formar o professor para fazer a mediação com este discente, ou seja, 

tem-se que transformar os docentes que nela trabalham, buscando-se, 

ininterruptamente, a formação continuada, que tem por objetivo incentivar a 

apropriação dos saberes pelos professores, visando à autoria, à autonomia e a uma 

prática crítico-reflexiva, envolvendo o cotidiano da escola, a socialização dos 

saberes, a relação ação-reflexão-ação, a participação do professor em atividades 

interdisciplinares, o trabalho coletivo e o compromisso com a mudança.  

E essas competências e habilidades precisam ser trabalhadas pelo professor 

também com seus discentes, para que eles possam ir além do currículo prescrito, e 

que, alicerçados no conhecimento, possam compreender o seu contexto, refletir sua 

realidade, estabelecer relações, e sentirem-se capazes de buscar o novo e de 

propor mudanças (ALMEIDA; VALENTE, 2011). 

A vivência como professor de Química há 18 anos, despertou o desejo em 

pesquisar como os professores de Ensino Médio da Regional de Videira1 estão 

realizando o ensino de Química. Além disso, teve-se interesse em saber se esses 

professores, após a graduação, continuaram se qualificando para aprimorar sua 

prática pedagógica. Estarão utilizando a tecnologia para fazer simulações de 

fenômenos químicos? Estarão utilizando os laboratórios para realizar experiências? 

Estarão relacionando o ensino de Química com o cotidiano dos discentes? Como 

                                            

1 A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina é constituída por 35 Regionais. A 9ª 
Regional é Videira, que por sua vez é constituída por 7 municípios: Videira, Arroio Trinta, Fraiburgo, 
Iomerê, Pinheiro Preto, Salto Veloso e Tangará. 
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estão utilizando os temas transversais? Qual o motivo da falta de docentes da área 

de Química nas escolas? Como os profissionais veem a importância da formação 

continuada? 

O Mestrado Interdisciplinar em Desenvolvimento e Sociedade constitui-se em 

espaço propício para a execução do aqui proposto, pois o mesmo visa ao 

desenvolvimento Regional do Meio-Oeste Catarinense, tendo em vista que essa é, 

segundo Pegoraro (2015), uma das regiões do estado catarinense que apresenta 

baixos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH). 

Sabe-se que, sem pesquisa e sem educação não se constrói um país forte, 

mas, antes disso, é necessário resolver problemas locais para proporcionar um 

maior desenvolvimento regional. Por isso, a interdisciplinaridade faz-se tão relevante 

pois possibilita a aproximação entre segmentos como administração, engenharia, 

educação, entre outros. Especificamente em relação ao referido trabalho realizado 

nesta dissertação, a interdisciplinaridade consiste na associação de conhecimentos 

da formação de professores de química. Justamente aí reside também o seu caráter 

inovador na região: devido à falta de profissionais nessa área, a formação de 

professores de química contribuirá no processo educacional e no desenvolvimento 

na Regional de Videira. 

O trabalho  desenvolvido traz discussões e algumas aplicações das TDIC no 

ensino de Química, exemplos práticos realizados por diversos pesquisadores no 

Brasil que poderão ser utilizados no ensino de Química na Regional de Videira. 

O problema proposto no presente trabalho propõe verificar a formação 

continuada dos professores de Química da Regional de Videira. Ao saírem dos 

cursos de licenciatura, os professores passam a atuar nas escolas com pouca ou 

nenhuma prática prévia em sala de aula. Por essa razão, acabam reproduzindo suas 

aulas conforme foram formados, recorrendo usualmente aos programas, apostilas, 

anotações e livros didáticos que seus professores utilizavam quando cursavam o 

Ensino Médio. Desse modo, mantém-se um círculo vicioso de um ensino de Química 

nas escolas, sem inovações metodológicas e tecnológicas. Ao lado dessa formação 

inicial dos professores nos cursos de licenciaturas, tem-se pouca ou nenhuma 

formação específica na área de Química. Acompanhar essa problemática como 

professor de Química despertou o interesse em pesquisar: como a formação 

continuada pode contribuir para qualificar a prática pedagógica dos professores de 

Química do Ensino Médio da Regional de Videira? 
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Para isso, foi realizada uma pesquisa-ação, através da qual foi investigada a 

realidade dos professores que ministram as aulas de Química na Regional de 

Videira. A partir dessa investigação, houve planejamento e execução de um curso 

de formação dos professores. Foi desenvolvido um questionário com 17 questões e 

aplicado a 12 professores que ministram aulas de Química na Regional de Videira. 

Analisou-se quantos professores são formados em Química, quais as metodologias 

de ensino, a importância da química no cotidiano. Comentou-se sobre o uso de 

software de química em sala de aula e experiências nos laboratórios de Química, 

caso existam nas escolas onde lecionam.  

O curso de formação ocorreu na Gerência Regional da Educação – GERED. A 

pesquisa sobre a formação dos professores de Química do Ensino Médio da 

Regional de Videira tem como objetivo geral verificar como a formação inicial e 

continuada, a fim de melhorar a prática pedagógica dos professores de química do 

Ensino Médio da Regional de Videira. O primeiro objetivo específico identifica a 

importância e o papel dos professores como transformadores críticos da realidade 

educacional; o segundo, formação continuada dos professores de química do Ensino 

Médio; o terceiro, identificação da realidade pedagógica do ensino de química na 

regional de videira e a atividade de capacitação dos professores de química.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 A IMPORTÂNCIA E O PAPEL DOS PROFESSORES COMO 

TRANSFORMADORES CRÍTICOS DA REALIDADE EDUCACIONAL 

 

Este capítulo é um estudo bibliográfico o qual apresenta a importância e o 

papel dos professores como transformadores críticos da realidade educacional. 

Abordando os desafios da profissão dos docentes na atualidade, relata brevemente 

sobre a importância dos novos saberes práticos e teóricos e, por fim, aborda a 

questão do currículo. A educação enfrenta um processo contínuo de mudanças que 

procuram seguir a perspectiva neoliberal do novo milênio. Nesse seguimento, o 

professor vem exercendo um papel imprescindível no processo de transformação 

social. 

A aprendizagem dos discentes deve ser uma das metas fundamentais de todo 

o profissional que esteja comprometido com a educação e formação de uma prática 

pedagógica apropriada e necessária para poder alcançá-la. Portanto, Paulon (2005, 

p. 9) afirma: 

[...] um professor sozinho pouco pode fazer diante da complexidade de 
questões que seus alunos colocam em jogo. Por este motivo, a constituição 
de uma equipe interdisciplinar, que permita pensar o trabalho educativo 
desde os diversos campos do conhecimento, é fundamental para compor 
uma prática junto ao professor. 

A experiência profissional do professor contribui para a formação do saber 

ocasionada pela experiência, advinda dos eventos pessoais e das relações 

interpessoais, pois “[...] ensinar supõe aprender a ensinar, ou seja, aprender a 

dominar progressivamente os saberes necessários à realização do trabalho docente” 

(TARDIF, 2002, p.20).  

Também já afirmava Freire (1997, p. 25): "Não há docência sem discência, as 

duas se explicam, e seus sujeitos, apesar das diferenças que os conotam, não se 

reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar, e 

quem aprende ensina ao aprender". 

Dessa forma, o docente precisa refletir suas ações e o seu papel no 

aprimoramento da sua prática educacional, sendo necessária a análise dos 

conceitos didático-pedagógicos e metodológicos. Da mesma forma, buscar um 

ajuste pedagógico ao momento atual, reafirmando assim a sua função renovadora e 

idealizadora de conhecimentos, tendo em pauta o resultado de suas ações em saber 

concreto. 
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Pimenta et al. (2013, p. 147) afirmam: 

[...] a construção do saber didático dá-se não só pela pesquisa, mas 
também pela experiência dos professores, ou seja, daquilo que fazem e do 
que podem vir a fazer na escola. A prática dos professores é rica em 
possibilidades para a constituição da teoria. Contém saberes que advêm da 
ação direta, da intuição, do bom senso, da capacidade pessoal de 
julgamento, do poder de decisão.  

É nesse sentido que Veiga (2007, p. 36) se manifesta a esse respeito:  

O professor estrutura, ao longo do processo de construção do percurso 
profissional, o espaço pedagógico que expressa o saber do seu ofício, 
criado no contexto da trajetória e que resulta de uma pluralidade de 
saberes: os saberes relativos às ciências da educação e das ideias 
pedagógicas, os saberes curriculares, relativos à seleção dos 
conhecimentos acadêmicos ligados ao ensino e os saberes da experiência, 
oriundos da prática profissional, construídos individualmente ou na 
socialização do trabalho. 

Verifica-se, assim, que a profissão exige dos professores que se 

comprometam num processo de desenvolvimento continuado ao longo da carreira 

profissional, a fim de que possam acompanhar as mudanças tecnológicas e renovar 

os saberes no campo do conhecimento, as competências e as expectativas no 

ensino e na aprendizagem. 

Na visão de Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003, p. 268): 

Nas várias esferas da sociedade, surge a necessidade de disseminação e 
internalização de saberes e modos de ação (conhecimentos, conceitos, 
habilidades, procedimentos, crenças, atitudes), acentuando o poder 
pedagógico dos vários agentes educativos na sociedade e não apenas nas 
tradicionais formas familiar e escolar. A docência, entendida como o ensinar 
e o aprender, está presente na prática social em geral e não apenas na 
escola (Libâneo, 1998). Em síntese, fala-se de uma sociedade 
genuinamente pedagógica. 

Para tal redirecionamento, é preciso estar alerta às mudanças exigidas do 

profissional da educação: ele deve estar sempre aberto aos conhecimentos 

produzidos na área educacional, o que fortalece sua permanência no campo 

profissional. Além disso, existe a necessidade de criar novas estratégias de ensino-

aprendizagem.  

De acordo com Nóvoa (1992, p. 25). 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimento 
ou de técnicas), mas sim por um trabalho de reflexividade crítica sobre as 
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por 
isso, é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da 
experiência. 
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Uma vez mais, observa-se nas palavras dos autores que os saberes docentes 

desenvolvem-se no ambiente de trabalho e indicam que os saberes vindos da 

experiência ou da prática pedagógica são conseguidos em função das diversas 

situações vivenciadas e interiorizadas pelos mesmos. 

Na concepção de Tardif (2002, p. 102):  

É aqui, a nosso ver, que os saberes da história de vida e os saberes do 
trabalho construídos nos primeiros anos da prática profissional assumem 
todo o seu sentido, pois formam, justamente, o alicerce das rotinas de ação 
e são, ao mesmo tempo, os fundamentos da personalidade do trabalhador.  

É, assim, imprescindível investir nos processos formativos dos professores 

para contribuir com a democratização, proporcionando mais flexibilidade na 

organização e desenvolvimento dos estudos.  

Scheibe (2010, p. 991) afirma que “[...] é importante buscar a superação da 

formação continuada com base em cursos rápidos e sem conexão com o projeto 

político-pedagógico da escola, para promover a reflexão permanente do professor”.  

O professor deve ser um eterno aprendiz em busca de uma formação 

profissional contínua. 

De acordo com Becker (2001, p.109),  

[...] é preciso que o professor desenvolva o hábito de pensar e de escrever 
(domínio que possui características próprias e não se reduz à mera cópia, 
mas exige reflexão e compreensão) e construa estruturas de assimilação 
capazes de operar em um certo nível de abstração e complexidade que o 
permita formular um quadro teórico articulado a um problema e hipóteses de 
pesquisa que o auxiliem na conquista de novas possibilidades de 
articulação dos fazeres teóricos e práticos (praxis).  

Como todos os profissionais, os professores precisam estar constantemente 

se atualizando, pois segundo Becker (2001, p. 110), “[...] quem ensina o faz porque 

pesquisa; caso contrário, não tem o que ensinar”.  

O que os saberes profissionais mostra é que eles são fortemente 
personalizados, ou seja, que se trata raramente de saberes formalizados, 
de saberes objetivados, mas sim de saberes apropriados, incorporados, 
subjetivados, saberes que é difícil dissociar das pessoas, de sua 
experiência e situação de trabalho. Essa característica é um resultado do 
trabalho docente (TARDIF, 2014, p. 57). 

Configura-se o professor como figura fundamental, uma vez que: 

É ele que tem de compreender o funcionamento do real e articular sua visão 
crítica dessa realidade com suas pretensões educativas, a qual define e 
reformula, em virtude de contextos específicos. Isso significa definir o 
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trabalho do professor como intelectual e não como técnico executor. 
Diferentemente dos paradigmas positivistas que operam uma tripla 
dicotomia – entre meios e fins, reduzindo a solução de problemas a uma 
dimensão técnica; entre a investigação e a prática, reduzindo esta última a 
uma aplicação de teorias; e entre saber e fazer, reduzindo a ação ao uso de 
procedimentos técnicos adequados –, a investigação que toma a prática 
como critério de verdade entende que teoria e prática são indissociáveis 
(PIMENTA et al., 2013, p. 149). 

De acordo com Machado (2005, p. 30): “[...] a formação continuada é um dos 

aspectos importantes para reunir a teoria e a prática no contexto profissional”, na 

qual os professores “[...] consigam, a partir da prática, aliando-a à teoria, 

proporcionar os momentos de ensino e aprendizagem mais claros e interessantes 

aos alunos”. 

Segundo a afirmação de Mileo e Kogut (2009, p. 4948): “Cabe ao professor 

manter-se qualificado, uma vez que o mercado de trabalho busca o profissional 

melhor qualificado, flexível e disposto para enfrentar os desafios a ele proposto, 

visando uma melhoria na educação e no ensino”. 

Portanto, na atualidade, somente a formação inicial não é satisfatória para 

garantir a qualificação dos professores. Há uma busca dos novos saberes práticos e 

teórico para serem desenvolvidos em sala de aula; há sempre novas técnicas de 

ensino e aprendizagem. 

 

1.1 A IMPORTÂNCIA DOS NOVOS SABERES PRÁTICOS E TEÓRICOS  

 

A formação continuada traz implícita a ideia da existência de uma formação 

anterior, relacionando-se, assim, à atualização de conhecimentos, aperfeiçoamento 

da prática.   

A formação inicial refere-se ao ensino de conhecimentos teóricos e práticos 
destinados à formação profissional, completados por estágios. A formação 
continuada é o prolongamento da formação inicial visando ao 
aperfeiçoamento profissional teórico e prático no próprio contexto de 
trabalho e ao desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além 
do exercício profissional (LIBÂNEO, 2004, p. 227).  

Na atualidade, é possível constatar que professores qualificados e um clima 

escolar voltado para o sucesso dos discentes são aspectos que podem determinar o 

reconhecimento da eficácia de uma escola, pois: 

A educação permanente, ou educação continuada, é entendida como um 
processo que se desenvolve ao longo da vida humana, em oposição à ideia 
de que a educação seria uma atividade própria de uma fase da biografia 
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individual. Esse conceito parte do pressuposto de que o processo de 
aprendizagem é contínuo e transcende a escolarização formal, envolvendo 
práticas educacionais formais, não formais e informais, desenvolvidas por 
diferentes instituições através de diferentes metodologias, em diferentes 
momentos da vida do indivíduo, o que integra as aprendizagens realizadas 
e a sua visão de mundo (LUZ; JESUS, 2006, p. 60). 

A educação continuada se dá por meio de cursos de ampliação e atualização 

de conhecimentos específicos e técnico-pedagógicos. Os autores afirmam que “[...] 

as pesquisas mostram que as escolas que, de modo formal ou informal, se 

constituem em espaços de formação permanente de seus profissionais apresentam 

melhor desempenho” (LUZ; JESUS, 2006, p. 49).  

A capacidade de construção do saber é reivindicada pela singularidade das 

situações localmente contextualizadas que os professores experimentam no seu 

cotidiano profissional e, como tal, deverá ser potenciada não só na formação inicial, 

mas também na formação contínua de professores. 

Por conseguinte, de acordo com o que afirma Jardim (2009, p. 4): 

As escolas atuais necessitam de líderes capazes de trabalhar e facilitar a 
resolução de problemas em grupo, capazes de trabalhar junto com os 
professores e colegas, ajudando-os a identificar as necessidades de 
capacitação e adquirir as habilidades necessárias e, ainda, serem capazes 
de ouvir o que os outros têm a dizer, delegar autoridade e dividir o poder. 

Em relação a essa questão, Hattie (2009, p. 22) esclarece que “[...] nem todos 

os professores são eficazes, nem todos os professores são especialistas, e nem 

todos os professores têm efeitos poderosos sobre os alunos”. 

De acordo com Lopes e Silva (2014, p. 4):  

Os professores que fazem uma diferença significativa na aprendizagem dos 
alunos fazem-na ainda muito mais em situações em que os alunos têm 
dificuldades de aprendizagem. Isto implica que a convicção do professor 
deve ser de que todos os seus alunos aprendam.  

Devido à dificuldade da capacidade de concentração, há dias em que os 

discentes podem melhor corresponder à expectativa escolar de ensino e 

aprendizagem, já em outros dias, apresentam-se dispersivos, parecendo ter 

esquecido tudo o que já haviam aprendido. 

Para Fonseca (1995, p. 12), a criança com dificuldade de aprendizagem: 

Trata-se de uma criança normal que aprende de uma forma diferente, a qual 
apresenta uma discrepância entre o potencial atual e o potencial esperado. 
Não pertence a nenhuma categoria de deficiência, não sendo sequer uma 
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deficiência mental, pois possui um potencial cognitivo que não é realizado 
em termos de aproveitamento educacional.  

O risco está em o professor não perceber tais casos, não proporcionando um 

ensino que propicie melhor aprendizado ao discente. 

Na mesma linha de raciocínio, Deuschle, Donicht e Paula (2009) afirmam que  

não se pode exigir a mesma atuação de todos os discentes, cada um é diferente e 

possuem formas específicas de assimilar conhecimento. 

 “[...] pois a ênfase é na realidade do aluno, nos seus problemas psicológicos”. 

O professor que não é diretivo, apenas poderá auxiliar o discente, facilitando seu 

processo de aprendizagem, uma vez que acredita que ele aprende por si mesmo 

(BECKER, 2001). 

De acordo com Hunt (2010, p. 61), algumas pesquisas mostram que “[...] as 

expectativas do professor sobre a capacidade de aprendizado da criança 

influenciam muito no desempenho acadêmico”.  

O professor que deseja auxiliar os discentes solucionando ou minimizando os 

problemas de linguagem reconhece, então, que só por meio de um trabalho paciente 

e constante poderá prestar à criança a ajuda que ela tanto necessita. 

Na concepção de Tardif (2003, p. 267) 

A disposição do professor para conhecer seus alunos como indivíduos deve 
estar impregnada de sensibilidade e de discernimento a fim de evitar as 
generalizações excessivas e de afogar a percepção que ele tem dos 
indivíduos em um agregado indistinto e pouco fértil para a adaptação de 
suas ações.  

O papel dos professores é envolver os discentes no desafio da aprendizagem. 

Um dos maiores desafios do professor é em relação à diversidade dos discentes, de 

modo que ele consiga criar um clima na sala de aula que permita envolvê-los na 

aprendizagem. Para isso, os objetivos de aprendizagem precisam ser conhecidos e 

entendidos pelos discentes (LOPES; SILVA, 2014). 

Becker (2008, p. 72) ensina que 

O conhecimento não é uma cópia da realidade. Para conhecer um objeto, 
para conhecer um acontecimento não é simplesmente olhar e fazer uma 
cópia mental, ou imagem, do mesmo. Para conhecer um objeto é 
necessário agir sobre ele. Conhecer é modificar, transformar o objeto, e 
compreender o processo dessa transformação e, consequentemente, 
compreender o modo como o objeto é construído.  
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Ou seja, a atuação do professor na sala de aula deve caracterizar-se por 

práticas e atitudes que se constroem na relação dialética entre a teoria de ensino e 

as características da prática, do contexto real do desenvolvimento. Na concepção de 

Nascimento (2009, p. 267), uma educação crítica baseia-se na compreensão de que 

é necessário conhecer os objetos para criticá-los: 

[...] deve ter como base uma aprendizagem que desafia ou desequilibra as 
formas usuais de pensamento dos alunos, enfocando o uso potencial de 
recursos cognitivos por derivação de memorização para compreensão e 
para reflexão. Essa Educação Crítica deve ser vista como uma forte aliada 
da formação cidadã, da construção de um conhecimento refletido e não 
somente integrado as formas usuais e esperadas de pensamento e da 
inserção de um indivíduo ativo e crítico no mundo de questões científicas, 
tecnológicas e sociais que presenciamos hoje. 

O papel do professor é de mediação entre discente e conhecimento que deve 

ser trabalhado e estruturado, isto é, precisa idealizar estratégias de ensino que 

ensinem a aprender, no empenho de ajudar os discentes a pensarem de forma 

crítica, ou seja, é aprender outra vez a aprender como ensinar. 

Ainda, Nascimento (2009, p. 267) continua explicando que: 

[...] a Educação Crítica não é somente aquela que permite uma visão 
política e de cidadania ativa no contexto social, mas também aquela que 
promove uma visão significativa de conhecimento escolar (da linguagem 
científica) para seu uso criativo, imaginativo e transformador na e da 
realidade (e do próprio conhecimento escolar). 

Na sociedade moderna, sabe-se que é a escola que constitui a instituição 

educativa, de integração e de socialização por excelência. 

Em relação ao papel da escola, faz-se mister considerar as atribuições que a 

ela são preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Fundamental (BRASIL, 1998b, p. 48), referindo-se ao tipo de indivíduo que pretende 

formar, estabelece suas finalidades. Traçam as diretrizes gerais para a organização 

curricular e definem o perfil de saída do discente em seu Art. 3º: 

Conforme o Art. 3º. I - As escolas deverão estabelecer como norteadores de 

suas ações pedagógicas:  

 
a. Os princípios éticos de autonomia, da responsabilidade, da solidariedade 
e do respeito ao bem comum;  
b. Os princípios de Direitos e Deveres da Cidadania, do exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática;  
c. Os princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade e da diversidade 
de manifestações artísticas e culturais.  
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III- [...] devem contribuir para a constituição de identidade afirmativas, 
persistentes e capazes de protagonizar ações autônomas e solidárias em 
relação a conhecimentos e valores indispensáveis à vida cidadã.  
[...] 
V- As escolas deverão explicitar em suas propostas curriculares processos 
de ensino voltados para as relações com sua comunidade local, regional e 
planetária, visando à interação entre a educação fundamental e a vida 
cidadã [...] constituindo sua identidade como cidadãos, capazes de serem 
protagonistas de ações responsáveis, solidárias e autônomas em relação a 

si próprios, às suas famílias e às comunidades (BRASIL, 1998b, p. 48).  
 

Seguindo tal lógica, (BRASIL, 1998b, p. 48), o documento mencionado 

preconiza que uma das funções da escola deve ser a de formar o cidadão, 

reportando a ele deveres e direitos; além disso, a imputação sucessiva da 

autonomia, de forma que os discentes sejam responsáveis por suas ações no 

contexto da escola e na sociedade a que pertencem, entendendo-se que instituição 

escolar trabalha de forma significativa para a formação do discente. 

A escola, enquanto espaço de encontro das diferenças, de convivência de 
diferentes culturas e de aprendizagem, constitui um desafio à educação e 
ao desenvolvimento integral de todas as crianças e jovens, migrantes ou 
autóctones, constituindo igualmente um fator de integração, de coesão e de 
enriquecimento pessoal e social (RAMOS, 2007, p. 233).  

A educação oferece às crianças e jovens oportunidades de adquirirem 

capacitação, desenvolverem sentido crítico e autoconfiança; à medida que 

vivenciam a experiência da diversidade e obtêm um conjunto de conhecimentos, 

aptidões, atitudes e valores fundamentais para negociarem igualdade de 

oportunidades na sociedade e desenvolverem práticas de cidadania. 

Nas palavras de Tardif (2003, p. 267): 

A aquisição da sensibilidade relativa às diferenças entre os alunos constitui 
uma das principais características do trabalho docente. Essa sensibilidade 
exige do professor um investimento contínuo e a longuíssimo prazo, assim 
como a disposição de estar constantemente revisando o repertório de 
saberes adquiridos por meio da experiência. 

Portanto, o papel da escola e o desempenho de seus profissionais devem 

consecutivamente renovar-se para melhorar sua qualidade, tendo em vista o 

discente como centro de toda a sua atuação. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 155)  

É fundamental que a elaboração dos currículos e materiais de ensino tenha 
em conta a diversidade de culturas e de memórias coletivas dos vários 
grupos étnicos que integram a sociedade, pois é importante a valorização 
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do ponto de vista dos grupos sociais para a compreensão dos processos 
culturais envolvidos na formação da população brasileira.  

Dessa maneira, considerando que o desenvolvimento profissional do 

professor se estrutura não só no domínio do que ele conhece sobre o ensino, mas 

também em atitudes do professor, relações interpessoais, competências ligadas ao 

processo pedagógico entre outras.  

Becker (2001, p. 73) afirma que: 

[...] fazer repetir, recitar, aprender, ensinar o que já está pronto, em vez de 
fazer agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida por alunos e 
professores, isto é, pela sociedade – a próxima, e aos poucos, as distantes. 
A educação deve ser um processo de construção de conhecimento ao qual 
ocorrem, em condição de complementaridade, por um lado, alunos e 
professores, e por outro, os problemas sociais atuais e o conhecimento já 
construído.  

Os docentes precisam mobilizar suas práticas que vão além dos 

conhecimentos específicos das disciplinas que ministram: há um leque de outras 

competências que convergem para o sucesso dessas práticas e, 

consequentemente, para o seu desenvolvimento e realização profissional e pessoal. 

Nessa direção, aponta Tardif (2002, p.39),  

[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua 
disciplina e seu programa, além de possuir certos conhecimentos relativos 
às ciências da educação e à pedagogia e desenvolver um saber prático 
baseado em sua experiência cotidiana com os alunos.  

A atividade docente não é realizada sobre uma peça, ela é realizada 

especificamente numa rede de interações com outros indivíduos. Nela, estão 

presentes sentimentos, símbolos, atitudes e valores que são sujeitos à interpretação 

e decisão (TARDIF, 2002). 

Segundo Nascimento (2009, p. 6) “[...] a formação implica um processo 

contínuo, o qual precisa ir além da presença de professores em cursos que visem a 

mudar sua ação no processo ensino aprendizagem”.  

O professor necessita ser auxiliado a pensar sobre a sua prática para que 

possa compreender as crenças em relação ao processo e se torne um pesquisador 

da ação, buscando aprimorar o ensino oferecido em sala de aula.  

Becker (2001, p. 5) aborda alguns princípios que podem assinalar uma 

postura pedagógica construtivista, dentre eles:  
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- Instaurar a fala do aluno, ouvindo e observando o fazer do aluno, incluindo 
neste fazer sua fala.  
- Rever continuamente as atividades em função dos objetivos, utilizando 
conteúdos como ponte para que ocorra a construção de estruturas.  
- Pôr o aluno em interação com os conteúdos diretos e complementares, 
considerados necessários à formação pretendida, ou seja, ao atendimento 
dos objetivos estabelecidos para a aprendizagem.  

 

É evidente que a formação inicial não é suficiente para que o professor saiba 

trabalhar com as situações complexas que se apresentam no cotidiano escolar, 

sendo a formação continuada uma necessidade evidente para o docente. 

Nesse sentido, conforme Ferreira (2003, p. 19): 

A formação continuada é uma realidade no panorama educacional brasileiro 
e mundial, não só como uma exigência que se faz devido aos avanços da 
ciência e da tecnologia que se processam nas últimas décadas, mas como 
uma nova categoria que passou a existir no mercado da formação contínua 
e que, por isso, necessita ser repensada cotidianamente no sentido de 
melhor atender a legítima e digna formação humana.  

Portanto, o docente deve estar sempre atualizado e bem informado, não 

apenas em relação aos fatos e acontecimentos do mundo, mas, principalmente, em 

relação aos conhecimentos curriculares e pedagógicos e às novas tendências 

educacionais. 

A formação é relacionada a uma aprendizagem constante, pois:  

O professor é um profissional que domina a arte de reencantar, de 
despertar nas pessoas a capacidade de engajar-se e mudar. Neste aspecto, 
entende-se que a formação do professor é indispensável para a prática 
educativa, a qual se constitui o lócus da profissionalização cotidiana no 
cenário escolar (DASSOLER, 2012, p. 1).   

Assim, para poder ensinar, o professor precisa ter o conhecimento adquirido 

por meio da formação continuada que se vai profissionalizando pela prática 

cotidiana. 

De acordo com Moreira e Candau (2005, p. 23):  

É necessário um destaque a necessidade de se pensar uma formação 
continuada que valorize tanto a prática realizada pelos docentes no 
cotidiano da escola quanto o conhecimento que provém das pesquisas 
realizadas na Universidade, de modo a articular teoria e prática na formação 
e na construção do conhecimento profissional do professor. 

Por conseguinte, é preciso que o professor aprenda constantemente a ver a 

realidade, pois é na prática, no intercâmbio de saberes, na ousadia da busca que o 

aprendizado mútuo acontece. 
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Na visão de Tardif (2002, p. 255), saberes são:  

Chamamos de epistemologia da prática profissional o estudo do conjunto 
dos saberes (conhecimentos, competências, habilidades, etc.), utilizados 
realmente pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 
desempenhar todas as suas tarefas. Damos aqui à noção de “saber” um 
sentido amplo, que engloba os conhecimentos, as competências, as 
habilidades (ou aptidões) e as atitudes, isto é, aquilo que muitas vezes foi 
chamado de saber, saber-fazer e saber-ser.  

A intenção de uma epistemologia da prática do profissional é mostrar esses 

saberes, entender como são integrados firmemente nas tarefas dos docentes e 

como estes os congregam, produzem, usam, aplicam e transformam em função dos 

limites e dos recursos relativos às suas atividades. Compreende também a natureza 

desses saberes e o papel que exercem no processo de trabalho docente, bem como 

relativo à identidade profissional dos professores (TARDIF, 2002). 

Mencionam Pimenta, Anastasiou e Cavallet (2003, p. 269) 

Os avanços tecnológicos, as novas configurações do trabalho e da 
produção configuram o que se denomina a sociedade da informação e do 
conhecimento. No entanto, é importante compreender que são conceitos 
diversos; conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro 
estágio daquele. Conhecer implica um segundo estágio, o de trabalhar com 
as informações, classificando-as, analisando-as e contextualizando-as. O 
terceiro estágio implica a inteligência, a consciência ou sabedoria. 
Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e 
pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e 
desenvolvimento; consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, 
capacidade de produzir novas formas de existência, de humanização. 

Os autores explicam ainda, que a informação não acontece igual a todos os 

indivíduos; desse modo, não basta criar conhecimento, é preciso gerar as condições 

de produção do conhecimento (PIMENTA; ANASTASIOU; CAVALLET, 2003).  

Assim, o docente é visto como a mediação entre os recursos humanos e 

pedagógicos existentes na instituição escolar; bem como a mediação entre a busca 

dos objetivos - que transcendem o simples ensino – e a formação para a cidadania.  

Portanto, “[...] o professor [...] tem a extraordinária oportunidade de partilhar 

com o aprendiz a experiência rica da busca e do saciar do chamamento interior: a 

vocação profissional” (OLIVEIRA JUNIOR, 2008, p. 8).  

O desafio dos processos de ensino e aprendizagem reside nos investimentos 

sistemáticos e contínuos para a qualidade do ensino na escola.  

A construção do conhecimento ocorre por força da ação do sujeito (...) e 
pelo retomo ou repercussões desta ação sobre o sujeito e o novo conheci-
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mento provoca um reordenamento, uma reinterpretação, uma nova leitura 
da realidade, uma nova síntese de conhecimentos anteriores. De forma 
alguma esse novo conhecimento é soma ou acúmulo de informações; é 
novidade e renovação do saber (BECKER, 1998, p. 61). 

Destarte, a formação inicial não é contestada pelos professores, no entanto, 

ela abarca outros significados que permitem julgar sobre os saberes teóricos 

adquiridos anteriormente e na atualidade sendo comparada com a realidade e 

validada, ou não, por sua própria prática pedagógica (BECKER, 1998).  

Nesse seguimento, cabe-nos a citação de Tardif (2002, p. 54), a qual revela 

que “[...] os saberes experienciais não são saberes como os demais, são, ao 

contrário, formados de todos os demais, mas retraduzidos, ‘polidos’ e submetidos às 

certezas construídas na prática e na experiência”. 

Assim sendo, é por meio dos saberes práticos ou provindos da experiência 

que os docentes passam seus próprios valores e concepção de ensinar, julgam, 

interpretam e compreendem suas ações em sala de aula, pois assim serão capazes 

de modificar ou reafirmar as escolhas por determinada postura e sobre sua interação 

com os discentes em sala de aula conforme Tardif (2002, p. 17): 

O trabalho diário com os alunos provoca no professor o desenvolvimento de 
um “conhecimento de si”, de um conhecimento de suas próprias emoções e 
valores, da natureza, dos objetos, do alcance e das consequências dessas 
emoções e valores na sua “maneira de ensinar”. Em seguida, porque os 
estudantes, os alunos, são seres humanos cujo assentimento e cooperação 
devem ser obtidos para que aprendam e para que o clima da sala de aula 
seja impregnado de tolerância e de respeito pelo outro. 

Um professor mediador e uma escola de qualidade, numa perspectiva 

democrática e cidadã, devem promover a permanência dos discentes, adequando à 

ampliação dos conteúdos socioculturais.  

Como assevera Cury (2005), não é suficiente o acesso dos discentes à 

escola, é preciso que entrem e permaneçam. No entanto, sabe-se que não basta o 

discente somente permanecer na escola. É de suma importância que ele aprenda a 

desenvolver a capacidade de interagir com outros meios e produzir mais 

conhecimentos, maior aprendizagem. 

Acredita-se que por consequência de vários motivos, a evasão não pode ser 

evitada por ações pontuais. Na medida em que as instituições escola e família 

compartilham os interesses em desenvolver os papeis, mediante as respectivas 
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responsabilidades, ambas contribuem significativamente para o processo educativo, 

bem como para o desenvolvimento intelectual e cognitivo do discente. 

Schargel e Smink (2002, p. 29) afirmam que a evasão escolar só pode ser 

tratada de maneira eficaz por meio de uma abordagem sistêmica: 

Devemos examinar com lucidez tudo o que fazemos na escola. Nossa meta 
básica não é simplesmente manter os estudantes em nossas salas de aula 
até que concluam os cursos, mas oferecer-lhes uma educação que os 
prepare para uma vida plena e produtiva que não se limita à sala de aula. 

Para minimizar tal acontecimento, entende-se que é necessário inserir 

assunto na pauta do planejamento pedagógico ao iniciar o ano letivo e debater o 

tema regularmente ao longo do semestre. Assim, poderá ser possível identificar 

discentes que podem querer evadir-se e trabalhar as causas que geraram esse 

comportamento. Geralmente, a evasão escolar é apenas uma etapa final de um 

processo que começou bem antes. 

De acordo com a afirmação de Cézar e Passos (2008, p. 1175):  

Essa experiência de impotência, de insatisfação, e consequentemente, de 
fracasso e evasão escolar é nefasta na construção da identidade do 
educando. Deixa marcas que tem apontado as consequências para o aluno, 
como o rebaixamento da autoestima, influenciando toda a escolarização 
posterior.  

As causas da evasão escolar são variadas, ou seja, condições 

socioeconômicas, culturais, geográficas ou mesmo questões didático-pedagógicas. 

A evasão escolar, na maioria das vezes, é fruto da exclusão social; 
exclusão essa, que tem sido utilizado como um conceito bastante amplo 
para designar diferentes situações: os homens e as mulheres sem emprego, 
sem teto, sem terra, sem educação escolar, sem saúde, etc. (FORMIGA; DE 
SÁ; DA MOTA BARROS, 2012, p. 7)  

Nesse conjunto, como menciona Queiroz (2008), a evasão escolar acontece 

devido a múltiplos fatores internos e externos à escola, e cabe ao gestor educacional 

procurar meios que beneficiem não só o discente como a escola e todos os 

envolvidos nesse processo. Verifica-se, portanto, que a evasão escolar não parte da 

escola, mas que existem vários fatores que levam o discente a evadir. 

Para Veiga (2005, p. 12-13) “[...] o projeto político pedagógico é a própria 

organização do trabalho pedagógico da escola, sendo construído e vivenciado em 

todos os momentos, por todos os envolvidos no processo educativo da escola”. 
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Segundo Veiga (2005), o documento que detalha objetivos, diretrizes e ações 

do processo educativo a ser desenvolvido na escola e apregoa os propósitos e 

expectativas da comunidade escolar é o Projeto Político Pedagógico. Para a autora, 

esse documento deve articular aspectos administrativos tais como: Plano de Ação 

de diretor/ escola e regimento escolar quanto os aspectos pedagógicos: currículo, 

métodos, avaliação, formação continuada.  

Na afirmação de Azevedo (2015, p. 2): 

É inegável a importância do projeto pedagógico, particularmente quando se 
assume o seu significado como projeto político-pedagógico (PPP), o que 
ocorre quando o seu processo de elaboração e implementação se pauta 
pelo princípio democrático da participação e, portanto, como um dos 
elementos do exercício da gestão escolar democrática. Dessa perspectiva, 
o PPP é, também, um instrumento fundamental para a efetiva construção e 
instalação da democracia social entre nós. Ou seja, é necessário que a 
maioria das instituições sociais, incluindo os serviços públicos e a escola, 
seja democraticamente governada.  

A participação de toda a comunidade escolar é a garantia de um Projeto 

Político Pedagógico democrático, que favorece a execução de ações por meio de 

compromissos entre os envolvidos diante do planejamento educacional. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9394/96 (BRASIL, 

1996), trata da questão da gestão da educação. Ao determinar os princípios que 

devem reger o ensino, indica que um deles é a gestão democrática: 

 
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática 
do ensino público na educação básica, de acordo com as suas 
peculiaridades e conforme os seguintes princípios: 
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 
político pedagógico da escola; 
II – participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares 
ou equivalentes. 

 

Desse modo, segundo o Ministério da Educação, a Lei de Diretrizes e Bases - 

LDB, ao encaminhar para os sistemas de ensino as normas para a gestão 

democrática, indica dois instrumentos fundamentais: 1) a elaboração do Projeto 

Pedagógico da escola, contando com a participação dos profissionais da educação; 

2) a participação das comunidades escolar e local em Conselhos Escolares ou 

equivalentes. 

Diante dessa consciência, a busca pelo conhecimento não se torna uma 

imposição do grupo, mas parte do sentimento de necessidades dos membros do 

conselho. 
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Esse é um grande passo na construção da cidadania e de uma gestão 

democrática. A busca pela verdadeira democracia com a participação real de todos 

ainda tem muito caminho a percorrer para que encontre êxito ao final. Democracia 

esta que deve estreitar os laços entre educador, educadores e sujeitos da educação. 

Conforme Colling (2012, p. 5),  

O plano de aula é a ferramenta utilizada pelo professor para desenvolver 
sua ação pedagógica. Deve estar de acordo com o projeto pedagógico, com 
objetivos, metodologias, atividades e avaliação formativa de forma flexível 
que, ao ser apresentado às coordenações o mesmo possa ser reformulado 
ou adaptado, conforme as características da turma. 

Para essa abordagem, buscou-se a afirmação de Vygotsky (1998, p. 87): 

A educação recebida, na escola, e na sociedade de um modo geral cumpre 
um papel primordial na constituição dos sujeitos, a atitude dos pais e suas 
práticas de criação e educação são aspectos que interferem no 
desenvolvimento individual e, consequentemente, no comportamento da 
criança na escola. 

A escola deve ser a responsável por instituir meios para aproximar as famílias 

e a comunidade, orientar e mostrar que educar não é papel exclusivo das escolas; é 

papel de todos.  

Concorda-se com a afirmação de Paro (2008, p. 113) em relação à 

importância dos pais na educação dos filhos: “[...] fazer da participação dos pais um 

objeto de preocupação e um fim da própria escola de aproximar a família das 

questões pedagógicas e a tornar a unidade escolar integrada ao meio”. 

Na afirmação de Carneiro (2008, p. 64): 

Família e escola são as duas instâncias sociais que mais podem contribuir 
para a geração desse corpus crítico de capital social. Enquanto na primeira 
prevalecem as aprendizagens do coração, isto é, baseada no afeto e na 
cumplicidade, na segunda, têm lugar as aprendizagens da mente, que aliam 
cognição a estabilidade emocional. Uma e outra são indispensáveis ao 
proporcionado desenvolvimento da personalidade humana, ou seja, a uma 
educação integral da pessoa.  

Dessa forma, a relação escola e família são essenciais ao desenvolvimento 

da criança e do adolescente, as funções da família e da escola se complementam na 

construção de um ser humano mais participativo.  

Cabe destacar que a interação, formação do discente e a aprendizagem 

constituem-se no objetivo central do ensino e da gestão democrática. “Vale dizer que 

todos os processos e ações participativos promovidos pela escola somente se 
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justificam na medida em que sejam orientados para melhorar os resultados dos 

discentes” (LÜCK, 2009, p. 71). 

Portanto, gestores e docentes devem proporcionar um espaço de interação 

de saberes e delegação de poder em prol da aprendizagem do discente. 

Entende-se que gestor e professores, discentes, funcionários, comunidade, 

pais, são mais do que partes do ambiente cultural, pois auxiliam na construção e 

formação do ambiente escolar, pois através da forma de ação, caracteriza a 

identidade da escola na comunidade e também o papel ou função social na mesma 

e os resultados. 

Quando pais e professores estão presentes nas discussões dos aspectos 
educacionais, estabelecem-se situações de aprendizagem de mão dupla: 
ora a escola estende a função pedagógica para fora, ora a comunidade 
influencia os destinos da escola. As famílias começam a perceber melhor o 
que seria um bom atendimento escolar, a escola aprende a ouvir sugestões 
e aceitar influências (MAIA; BOGONI, 2008, p. 23).   

O sucesso escolar acontece por meio da gestão participativa, que por sua 

vez, mantém-se aberta ao diálogo, pois a qualidade da educação é elevada quando 

existe respeito com o trabalho do professor, com o gestor escolar, com as 

comunidades e localidades.  

Como lembra Libâneo (1998, p. 19): 

[...] penso que escola para a democracia e para a emancipação humana é 
aquela que, antes de tudo, através dos conhecimentos teóricos e práticos, 
propicia as condições do desenvolvimento cognitivo, afetivo e moral dos 
alunos. O melhor ensino é o que impulsiona o desenvolvimento mental. E 
que faça isso para todos os que disponham das competências físicas e 
intelectuais requeridas para isso.  

Por isso, se faz mister que todos participem das discussões, em condições de 

igualdade e com liberdade para expor as opiniões. “[...] Sendo assim, a tarefa das 

escolas fica muito clara, que é assegurar as condições para que a aprendizagem 

escolar se torne mais eficaz, mais sólida, mais consolidada, enquanto ferramenta 

para as pessoas lidarem com a vida” (PIMENTA et al., 2013, p. 151). Portanto, esse 

trabalho não é feito isoladamente, nem intuitivamente.  

O cumprimento do processo de gestão inclui: “[...] a participação ativa dos 

professores e da comunidade escolar como um todo, de modo a contribuírem para a 

efetivação da gestão democrática que garante qualidade para todos os alunos” 

(LÜCK, 2009, p. 23).  
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Enfim, os professores e gestor educacional necessitam contribuir 

continuamente para a melhoria da qualidade do ensino aprendizagem e formação 

dos discentes, juntamente com a participação dos pais, da comunidade interna e 

externa da escola.  

No entanto, cumprir essa tarefa com comprometimento e qualidade exige do 

professor congregar capacidades e saberes construídos ao longo da sua vida e 

carreira, que lhe possibilitem constituir um ensino de qualidade.  

Na concepção de Tardif e Lessard (2008, p. 260), o saber docente “[...] 

relaciona-se com a pessoa, com a sua identidade, com a sua experiência de vida, 

com a sua história profissional, com as suas relações com os alunos na sala de aula 

e com os outros”. 

Com docentes que trabalham envolvendo-se nas transformações globais das 

sociedades, a escola também necessitará se atualizar, de outro modo haverá 

contradição quando a escola ainda não teria o material necessário aos professores 

para a prática diária, pois “[...] grande parte dos nossos dilemas do dia a dia talvez 

requeira um encaminhamento de natureza essencialmente ética, e não 

metodológica, curricular ou burocrática” (AQUINO, 2000, p.119). 

O professor educador deve ter conhecimento sim, no entanto, a constituição 

de novos saberes é imprescindível a qualquer pessoa, pois tal construção não tem 

final, já que os discentes nos dias de hoje sabem o que querem e aceitam 

direcionamentos, não mais aceitam ordens.   

O professor não deve mais ser concebido como um técnico, um simples 
executor de normas e coadjuvante da função reprodutiva da escola, mas 
sim como um profissional crítico e reflexivo sobre questões essenciais em 
sua prática docente, contribuindo tanto para a renovação do conhecimento 
pedagógico quanto do próprio ensino, na tentativa de permanentemente o 
adequar às necessidades dos alunos na época de transição em que 
vivemos (BECKER; MARQUES, 2007, p. 44). 

É dever do professor criar um ambiente em que discentes possam ser 

participativos, desenvolvendo a autonomia, pois ele e os discentes devem ser 

compreendidos como sujeitos que constroem o conhecimento. 

Nas palavras de Becker e Marques (2007, p. 20): “O professor-pesquisador 

traz uma característica que o diferencia dos demais colegas. Ele transforma sua 

docência em atividade intelectual [...] e, eventualmente, publicar suas conclusões 

[...]”.  
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Se os professores desenvolverem a capacidade de escutar com atenção seus 

discentes, eles podem tornar-se muito mais reflexivos, no entanto, é preciso que 

aconteçam inovações na estrutura organizacional ainda em vigência nas instituições, 

pois "a escola inovadora é a escola que tem a força de se pensar a partir de si 

própria", designada como "escola reflexiva" (ALARCÃO, 2001, p. 19).    

A esse respeito, Alves (2001, p. 30) afirma que: “Seria indispensável que o 

professor acreditasse na potencialidade desse discente, procurasse criar condições 

que favorecessem seu bom desempenho, valorizasse sua cultura e buscasse 

promover seu diálogo com a cultura erudita”. 

O professor contemporâneo sabe que a aprendizagem acontecerá conforme a 

relação que ele constituir com o discente, como menciona Giroux (1997, p. 158), 

“autorizar as perspectivas dos discentes pode vir a trazer grandes melhorias à 

prática educacional, em uma perspectiva colaborativa de construção do 

conhecimento“. 

Desta maneira, Becker e Marques (2007, p. 47) indicam que:  

o conhecimento do método clínico permite [...] compreender uma 
determinada estrutura de pensamento e possibilitar à criança tomadas de 
consciência sobre o assunto que está sendo abordado, fazendo-a progredir 
em seu conhecimento sobre determinado conteúdo e generalizando esta 
construção, isto é, de aplicação das mesmas em sala de aula [...], 
orientando, desse modo, a atividade docente  

Destarte, entende-se que o docente é um pesquisador, pois ele não pode ser 

um bom professor sem que tenha compreensão satisfatória dos processos de 

aprendizagem. E por não conhecer tal processo fica limitado, não tendo condições 

de propiciar situações em que haja progresso destes conhecimentos. 

Desse modo, reportando-nos ainda às palavras de Becker e Marques (2007, 

p. 102): 

[...] O professor é desafiado a criar espaços para a veiculação de 
informação em atividades que respondam aos interesses e necessidades 
dos alunos e, principalmente, em atividades que sejam auto-estruturantes, 
isto é, atividades nas quais o aluno se insere intencionalmente. 

No entendimento de Becker e Marques (2007), o docente não é quem possui 

a informação, o conhecimento, mas alguém que questiona as soluções que se 

apresentam, confere com os saberes que estão estabelecidos e ainda incentiva a 

diversidade. 

Kenski (2001, p.103) assevera que:  
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O papel do professor em todas as épocas é ser o arauto permanente das 
inovações existentes. Ensinar é fazer conhecido o desconhecido. Agente 
das inovações por excelência o professor aproxima o aprendiz das 
novidades, descobertas, informações e notícias orientadas para a 
efetivação da aprendizagem. 

Nesse sentido, é imprescindível que os professores entendam que, neste 

século, mudar é uma palavra de ordem. 

Gadotti (2000, p. 6) menciona que:  

Neste começo de um novo milênio, a educação apresenta-se numa dupla 
encruzilhada: de um lado, o desempenho do sistema escolar não tem dado 
conta da universalização da educação básica de qualidade; de outro, as 
novas matrizes teóricas não apresentam ainda a consistência global 
necessária para indicar caminhos realmente seguros numa época de 
profundas e rápidas transformações. 

Cabe, assim, aos educadores do século XXI, o trabalho enfrentar os novos 

processos do mundo contemporâneo, somando capacidade de conhecimento e 

profissionalismo ético. Dessa forma, estarão capazes de contribuir com 

oportunidades educacionais aos seus discentes, com a finalidade de construir e 

reconstruir saberes reflexivos e críticos em meio às transformações sociais. 

Oliveira e Araujo (2016, p. 2) afirmam: 

É preciso adotar uma postura positiva em relação às mudanças 
paradigmáticas e assumir compromisso com a formação dos alunos e com o 
desenvolvimento de atividades que atendam às necessidades da realidade 
atual, inovando sempre o processo de ensino.  

Atualmente, a realidade determina que seja reconhecido que a nova geração 

tem outras formas de aprendizagem. Hoje em dia, são diversas as maneiras de 

aprender, ou seja, formas mais contextualizadas e não lineares, diferentes da 

estrutura que prevalecia no passado. Assim, o professor precisa trabalhar com 

novos métodos que sejam capazes de desenvolver seu conhecimento próprio a 

partir das informações adquiridas. 

Mariani e Carvalho (2009, p. 2410) apontam que:   

O processo educativo é fundamentalmente formativo. Formação entendida 
como o desenvolvimento pleno das potencialidades humanas. Assim, a 
função primordial da educação está na plausibilidade esperançosa da 
superação de quaisquer situações de opressão provocadas pela ordem 
social injusta, uma vez que a educação se apresenta como espaço 
privilegiado de conscientização. O desenvolvimento da consciência crítica 
em relação à história, ao mundo e a si próprio é condição sine qua non, 
para que o ser humano atinja a verdadeira liberdade autônoma. 
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O professor que é pedagogicamente competente sabe ensinar e ainda possui 

um leque de dinâmicas que promovem aos seus discentes o esclarecimento e 

apreensão dos conteúdos.  

Conforme as Diretrizes Curriculares, “[...] não basta a um profissional ter 

conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba mobilizar esses 

conhecimentos, transformando-os em ação” (BRASIL, 2002a, p. 8). A competência é 

definida, assim, pela capacidade de mobilizar os conhecimentos:  

[...] as competências tratam sempre de alguma forma de atuação, só 
existem em situação e, portanto, não podem ser aprendidas apenas no 
plano teórico nem no estritamente prático. A aprendizagem por 
competências permite a articulação entre teoria e prática e supera a 
tradicional dicotomia entre essas duas dimensões, definindo-se pela 
capacidade de mobilizar múltiplos recursos numa mesma situação, entre os 
quais os conhecimentos adquiridos na reflexão sobre as questões 
pedagógicas e aqueles construídos na vida pessoal e profissional, para 
responder as diferentes demandas das situações de trabalho (BRASIL, 
2002a, p. 29). 

Por conseguinte, um professor competente estará disposto a refletir sempre 

sobre sua metodologia, postura em sala, a reorganizar sua prática educativa, 

pensando criticamente o seu fazer em sala de aula com o propósito de estimular a 

aprendizagem, motivando seus discentes de maneira que cada um possa ser 

participativo, consciente, ativo, independente, crítico e capaz de modificar sua 

realidade. 

 

1.2 DESAFIOS DA PROFISSÃO DOCENTE NA ATUALIDADE  

 

É possível que estejamos vivendo o tempo mais controverso da história da 

humanidade. Nunca tivemos tantas possibilidades para a melhoria das condições de 

vida das pessoas, entretanto, nunca fomos tão desiguais. Nesse sentido, 

poderíamos entender que a educação superior pode ser um importante fator para 

melhorias, isto é, se bem desenvolvida. Nunca tivemos tantas possibilidades de 

informação, mas não podemos dizer que essa informação tenha contribuído para o 

processo formativo. Dizemos isso nos referindo à realidade brasileira. É nas 

universidades ou Instituições de Educação Superior (IES), que se dá a etapa 

formativa mais significativa, a formação profissional. Ela só é possível após a 
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conclusão da educação básica. Como a própria terminologia já orienta, educação 

básica significa que o estudante já frequentou um nível anterior de formação. Na 

continuidade do processo, o sujeito encontra na Educação Superior o tempo em que 

vai se qualificar para desenvolver uma profissão. Entre outras profissões, é na 

formação de professores que se encontra uma das atividades mais importantes e 

significativas no sentido de intervenção social. 

O contexto educacional no século XXI sofreu várias transformações, heranças 

das situações e mudanças históricas. Tendo o conhecimento ao longo dos anos sido 

o ponto central na reprodução material de todas as sociedades, as instituições 

escolares têm desenvolvido pautas relativas aos interesses sociais. Enquanto a 

sociedade estiver condicionada em torno do capitalismo, a educação busca formar 

sujeitos que correspondem a essas necessidades de ensino. 

[...] as mudanças sob tais limitações, apriorísticas e prejulgadas, são 
admissíveis apenas com o único e legítimo objetivo de corrigir algum 
detalhe defeituoso da ordem estabelecida, de forma que sejam mantidas 
intactas as determinações estruturais fundamentais da sociedade como um 
todo, em conformidade com as exigências inalteráveis da lógica global de 
um determinado sistema de reprodução (MÉSZÁROS, 2005, p. 25). 

As soluções precisam ser essenciais e não somente formais. Nesse aspecto, 

as instituições são reflexos da própria sociedade. Se as intervenções, bem como as 

mudanças, não forem estruturais, o sistema de formação permanecerá ileso, uma 

vez que a escola, como parte desse processamento, surge com muitas feições 

morais, técnicas e assistenciais. 

Com esse perfil capitalista, a escola tem reproduzido as necessidades sociais. 

Freire (2005) desenvolveu o pertinente conceito de concepção bancária da 

educação para representar o modelo pedagógico autoritário, fundamentado na 

transmissão acrítica de conteúdo desvinculado da realidade humana dos estudantes 

nas suas acepções (culturais, sociais, políticas). Sem demonstrar a realidade, 

tendem a ficar em um estado vacilante, sendo que para Freire (2005, p. 65-66): 

Nela, o educador aparece como seu indiscutível agente, como o seu real 
sujeito, cuja tarefa indeclinável é “encher” os educandos dos conteúdos de 
sua narração. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da 
totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A 
palavra, nestas dissertações, se esvazia da dimensão concreta que deveria 
ter ou se transforma em palavra oca, em verbosidade alienada e alienante. 
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Sabe-se que a educação é um direito de todo cidadão, amparado por lei, 

como aponta Freire (2005), que também ressalta que a oferta de educação tem 

como princípio a qualidade. 

A educação deste século exige a construção de uma gestão democrática para 

que seja construída uma educação cidadã. É de grande importância e fundamental o 

trabalho colaborativo entre os envolvidos, em que cada um compreenda seus 

respectivos papeis para que possam contribuir com a comunidade, em que há a 

promoção do exercício da democracia em que a participação de toda a comunidade 

escolar dá mais força, principalmente referente aos direitos do cidadão.  

Para Moreira e Candau (2003, p. 160), “[...] a escola, nesse contexto, mais 

que a transmissora da cultura, da ‘verdadeira cultura’, passa a ser concebida como 

um espaço de cruzamento, conflitos e diálogo entre diferentes culturas”.   

A escola precisa dar espaço para que os professores possam interagir, opinar 

e decidir sobre suas necessidades. 

Contreras (2012, p. 285-6) argumenta que: 

A escola começa a se movimentar para oferecer o que atrai a clientela. E a 
clientela se movimenta em função do que sente como competitivo no 
mercado social. Assim, enquanto escola e usuários não se sentarem para 
discutir o que acreditam que deveria ser a prática educativa, ambos estarão 
fazendo movimentos de ajuste a partir de demandas e necessidades que 
eles próprios não construíram, porque não atuam enquanto grupo que toma 
decisões deliberativas e compartilhadas, senão como agentes isolados 
guiados por interesses individuais, não sociais. Não participam na definição 
coletiva da educação e de sua vinculação com a sociedade, mas tão 
somente em processos de escolha e de adequação a partir de decisões dos 
quais estão excluídos, porque são decisões tomadas pela administração. 

Parafraseando Contreras (2012), essas decisões, quando tomadas de 

maneira coletiva, supõem a existência de um sujeito a ser respeitado, que ganha 

forma de acordo com o discurso de uma nova visão educacional, sendo que não há 

discurso sem sujeito ou sujeito sem discurso, sendo o sujeito do enunciado o lugar 

que ele ocupa quando está anunciando algo. 

O sujeito se posiciona e reflete o lugar e a ocasião em que está inserido – a 

escola, sua casa, o trabalho, alternando também o seu discurso. Portanto, dessa 

forma, ele é constituído pela língua, não ficando restrito à existência física como 

indivíduo, o que pode se constatar na afirmação de Foucault (2011, p. 22): “É 

inevitável falar e tornar-se sujeito, e isso só é possível através do discurso enquanto 

instituição que dita as regras para que, dentro dela, alguém tome a palavra”. 
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Portanto, o sujeito é resultado da interação com o meio. 

O papel da escola, no intuito de democratizar a aprendizagem e promover 

meios para garantir a apropriação da leitura, vem em conjunto com a reflexão sobre 

as situações sociais, para Soares (1995, p. 73) quando comenta que: 

A função primordial da escola seria, para grande parte dos educadores, 
propiciar aos alunos caminhos para que eles aprendam, de forma 
consciente e consistente, os mecanismos de apropriação de 
conhecimentos. Assim como a de possibilitar que os alunos atuem, 
criticamente em seu espaço social. Essa também é a nossa perspectiva de 
trabalho, pois, uma escola transformadora é a que está consciente de seu 
papel político na luta contra as desigualdades sociais e assumem a 
responsabilidade de um ensino eficiente para capacitar seus alunos na 
conquista da participação cultural e na reivindicação social. 

Ao desenvolver uma escola com qualidade educacional, possibilita-se que os 

discentes tenham oportunidade de serem agentes ativos na sociedade. A educação 

envolve muitos temas referentes aos meios de avaliação pedagógica: dos efeitos 

psicomotivos dos programas de informática às atitudes sociopolíticas dos meios de 

comunicação, todos são temas que precisam ser urgentemente incluídos na 

formação continuada dos professores de Química na Regional de Videira, 

provocando uma reflexão crítica e questionadora perante a comunidade em que o 

discente e o professor estão inseridos.  

No campo institucional, o professor tem tido que aprender a conviver com 

grandes demandas socioeconômicas, totalmente distintas aos interesses dos pais e 

discentes no cotidiano da comunidade em que educador e discente estão inseridos. 

Para isso, o professor, reelaborando os projetos de trabalho a serem usados em 

sala de aula, possa expandir o conhecimento, ter a capacidade de articular e colocar 

em prática suas habilidades do conhecimento.  

A concepção crítica da educação procede segundo as categorias que definem 

o modo crítico de pensar, pois conduz a mudanças da situação do homem e da 

realidade a que pertence, criando conteúdos e métodos mais efetivos. A educação 

só pode consistir em dotá-la de novos conhecimentos que se irão somar ao que já 

se sabe, ou substituir as ideias erradas ou ingênuas que possui. 

Os docentes revolucionários repensam uma nova educação de igualdade, 

direitos iguais, liberdade. Na instituição de ensino conservadora onde a prática de 

educação é domesticadora, é uma tarefa para o educador assumir sua função crítica 

na sociedade, dominando o espaço livre que hoje é um espaço pequeno e vigiado.  
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Suspeitar é deixar sempre uma porta aberta para uma nova visita, é 

reconhecer os limites da ação transformadora. A contradição é um ato de decisão 

que consiste em dizer não aos próprios preconceitos, as verdades imutáveis, aos 

valores mais sagrados. Cabe ao educador conscientizar-se sobre a realidade social 

e individual do discente, formar a consciência crítica de si e da sociedade. Colocar 

diante do discente a pedagogia da divergência, discutindo com ele os vários 

caminhos e possibilidades para a solução de uma questão. 

“A escola não é a alavanca da transformação social, mas essa transformação 

não acontecerá sem ela” (GADOTTI, 1984, p. 73). É nela que se forma e desenvolve 

toda a filosofia com objetivos que poderão ser amanhã uma realidade, para isso, há 

necessidade de elaborarmos um currículo que contemple conhecimentos que 

possibilitam o desenvolvimento social. Se vivemos numa sociedade muito desigual, 

é necessário repensar a base, as pessoas, no sentido de que essas pessoas 

possam fazer a diferença construindo outra sociedade que não seja essa com 

poucos abastados e muitos miseráveis economicamente.  

 

1.3 O CURRÍCULO 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1998a) simbolizam 

uma proposta que visa a orientar de maneira coerente as muitas políticas 

educacionais existentes nas diferentes áreas territoriais do País, contribuindo para a 

melhoria da eficiência e para a atualização na qualidade de nossa educação.  

Dessa forma, os PCNs preconizam o desenvolvimento e reflexão sobre os 

currículos estaduais e municipais, veiculando a melhoria da qualidade de ensino, 

socializando discussões e pesquisas sobre as estratégias e procedimentos, e 

subsidiando a participação de técnicos em educação e do professor brasileiro de 

maneira geral no processo escolar.  

A orientação nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998a), apoia-

se em um modelo de aprendizagem que reconhece a participação construtiva do 

discente, a intervenção do professor nesse processo, e a escola como um espaço 

de informação, em que a aprendizagem de conteúdos e o desenvolvimento de 

habilidades operatórias que favorecem a inserção de todos os discentes na 

sociedade que os cercam. Essas questões referentes ao que e como serão 
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desenvolvidos no âmbito educacional estão contidos no currículo escolar, conforme 

aponta Apple (2013, p. 71): 

O currículo nunca é apenas um conjunto neutro de conhecimentos, que de 
algum modo aparece nos textos e nas salas de aula de uma nação. Ele é 
sempre parte de uma tradição seletiva, resultado da seleção de alguém, da 
visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo.  

 

As reflexões diante do currículo levam à análise da longa trajetória que a 

educação já percorreu e dos desafios que ainda tem de enfrentar. Historicamente, 

as concepções que vêm orientando a instituição escolar são baseadas na escola 

tradicional e tecnicista, ou seja, numa educação calcada na concepção de um 

documento técnico (LDB) disponível na escola e feito para cumprir a legalidade. A 

construção de um novo currículo é um grande desafio, já que o currículo presente na 

escola, por vezes, é um currículo formal e conteudista (VEIGA, 1995).  

Veiga (2005, p. 23) aponta três movimentos básicos para a elaboração do 

currículo: “[...] ato situacional, ato conceitual e ato operacional”, e afirma que o ato 

conceitual discute a concepção de educação, escola, currículo e ensino 

aprendizagem, visando a um esforço analítico da realidade constatada no ato 

situacional, concebendo a educação com princípios democráticos e participativos 

(VEIGA, 2005).  

No planejamento de currículo, seus problemas centrais são os objetivos 

educacionais seguidos dos expressos nos guias curriculares oficiais. Cabe à escola 

adaptá-lo de acordo com as situações concretas, dando ênfase às experiências que 

poderão contribuir para alcançar os objetivos dos discentes, famílias e comunidade.  

Para que essa visão conteudista do currículo seja eliminada, torna-se 

necessário repensar a concepção do método avaliativo que orienta a educação, 

buscando uma elaboração que conceba o direito à educação, não se restringindo a 

uma visão reducionista de aquisição de conhecimentos, quando a escola for 

concebida como:  

Lugar da construção da autonomia e da cidadania, a avaliação dos 
processos, sejam eles das aprendizagens, da dinâmica escolar ou da 
própria instituição, não devem ficar sob a responsabilidade apenas de um 
ou de outro profissional, é uma responsabilidade tanto da coletividade, 
como de cada um, em particular (VEIGA, 2005, p.78). 

A avaliação tem um papel importante na formação dos professores e 

discentes. Por causa disso, o catedrático não precisa se eximir de sua atribuição  
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avaliativa do conhecimento de seus discentes, uma vez que os professores estão 

abrangidos no desenvolvimento do processo avaliativo, o qual faz parte da atuação 

pedagógica da unidade escolar.  

Essas compreensões de educação sobre os fundamentos provocam 

mudanças significativas: 

Percorrer, palmilhar, abrir caminhos novos, andar em busca de novos 
rumos, e que a escola, como instituição social compromissada com a 
educação de crianças, jovens e adultos, realiza uma ação 
internacionalizada, sistemática, de acordo com princípios filosóficos, 
epistemológicos e pedagógicos, reafirma-se a pertinência da reflexão que 
ora se propõe (VEIGA, 2005, p. 45-46). 

O autor coloca em discussão os princípios democráticos e participativos de 

toda comunidade escolar e propõe, de forma clara e objetiva, a superação da 

dicotomia entre os agentes do fazer pedagógico que segregam professores, 

funcionários, pais e estudantes.  

Essa dimensão leva à necessidade de perceber a importância da participação 

da comunidade escolar na construção coletiva enquanto abertura de espaço 

institucional para "[...] exercício de voz, de ter voz, de interferir, de decidir certos 

níveis de poder, enquanto o direito de cidadania se acha na relação com a prática 

educativo-progressista" (FREIRE, 1995, p. 73), além de qualificar a atuação de 

todos, desafia-os também à participação ativa e concreta nesse processo. 

Libâneo (2002, p. 44) afirma que todas as disciplinas do currículo precisam 

estar conectadas a conteúdos e valores sociais que desafiam a atuação dos 

cidadãos: “[...] a educação ambiental, a educação para o consumo, a busca da paz, 

da solidariedade, da justiça, da saúde pública”. O projeto em sua plenitude e 

estruturado é resultante da observação e do parecer da comunidade escolar e do 

corpo docente. E de certos argumentos de acontecimentos político-educacionais, 

bem como não um artefato específico. Isto implica a urgência fundamental de 

evidenciar, no procedimento de competência, que a escola educativa não se 

dissolva e não se perca, de tal modo Veiga (2005, p. 186-187) destaca em relação 

ao projeto pedagógico: 

Assim, o projeto pedagógico como instrumento de ação política, deve estar 
sintonizado com uma visão de mundo, de educação e de democracia 
expressa no paradigma emergente e atual de ciência e de educação, a fim 
de garantir uma formação global e crítica para os envolvidos nesse 
processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, 
formação profissional e pleno desenvolvimento pessoal. 
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Nesse ambiente, tornou-se fundamental a relação da equipe pedagógica na 

questão e nas atribuições sociais da escola, tendo em vista que a oferta de ensino 

traz condições práticas e políticas, constituindo um direito do docente que  necessita 

da força coletiva, despertando o desejo político do discente.   

Vasconcellos (1999, p.17) propõe essa ação democrática e participativa ao 

afirmar que “[...] cada instituição terá de traçar o seu caminho; porém, esse caminho 

poderá ser tanto mais interessante quanto maior a oportunidade de diálogo com 

outros sujeitos”. Esse mesmo autor diz que “[...] pela participação o indivíduo pode 

assumir a condição de sujeito e não de objeto”, propondo que o projeto político-

pedagógico se refere ao trabalho, à participação e à reflexão coletiva. Tal concepção 

permite uma leitura da escola não só como reprodutora das relações sociais, mas 

também do seu papel na produção e transformação dessa mesma sociedade. 

Sabe-se que, para alcançar uma educação democrática, o currículo 

necessitará considerar a função social, não para descriminar determinado conteúdo, 

mas para elaborar um processo de ensino e aprendizagem relevante à identidade 

escolar e à autonomia.  

Salienta-se que a forma como é concebido o currículo colabora com a 

concepção de ensino que as instituições irão desenvolver desde a educação infantil 

até o ensino superior. Se o currículo for concebido numa visão democrática que leva 

em conta a função social da escola, o Projeto Político Pedagógico – PPP - será 

construído coletiva e democraticamente com a participação ativa dos professores e 

direção, tornando a escola como lugar de cidadania e educação, amparada 

principalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação. 

Libâneo (2002, p. 33) afirma que a prática curricular tem muitas formas de 

viabilização: “[...] reunir disciplinas cujos conteúdos permitem tratamento 

pedagógico-didático interdisciplinar (por exemplo, em projetos específicos ligados a 

problemas sociais, às grandes questões atuais, a temas unificadores, etc.)”. Toda 

prática educacional, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, necessita de 

um currículo que contemple uma educação emancipatória. 

Assim, pode-se perceber que faz parte do processo educativo a construção 

do conhecimento através da apresentação da realidade e da leitura de mundo feita 

de modo a dialogar com todos os envolvidos no trabalho pedagógico. Portanto, o 

professor que se propõe a fazer uso da formação continuada para democratizar a 

aprendizagem deve tornar o processo pedagógico um espaço participativo e 
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interativo, onde não haja lugar para atitudes autoritárias e excludentes. A tarefa do 

professor no processo de educação moderna torna-se bem diferente da 

convencional. Nesse caso, o professor não é mais o detentor da informação, ele 

apenas é o mediador do processo e coordenador das atividades, incentivando, 

estimulando os discentes e fazendo-os refletir. 

Será visto, a seguir, como os professores de Química da Regional de Videira 

estão desenvolvendo a relação teoria e prática nos processos de ensino 

aprendizagem de química, identificando a formação continuada dos professores de 

química e os aspectos que qualificam sua prática pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE QUÍMICA DO ENSINO 

MÉDIO  

 

Incluiu-se, neste capítulo, um estudo comentando sobre a formação dos 

professores para o ensino de química, aspectos sobre a formação continuada de 

professores, bem como sobre o desenvolvimento da relação teoria/prática pelos 

professores nos processos de ensino e aprendizagem em química. Discute-se ainda 

sobre o desenvolvimento de metodologias diversificadas na aprendizagem de 

química pelos discentes através daquelas que qualificam a prática pedagógica no 

ensino de química, abordando as tecnologias digitais da informação e comunicação 

nas práticas pedagógica dos professores de química para auxiliar o professor com 

suas práticas pedagógicas no ensino aprendizagem dos discentes. 

A educação é a base fundamental de um processo de desenvolvimento. O 

processo de melhoria da qualidade do ensino passa, além de outros fatores, o 

currículo da escola, o projeto político-pedagógico, a participação dos pais e da 

comunidade no processo pedagógico, a articulação da escola com a sociedade, a 

utilização das novas tecnologias na educação, pela formação dos professores. Não 

basta apenas dotar as escolas com novas tecnologias, comprando equipamentos 

sofisticados e aumentando o espaço físico, sendo necessário formar e preparar o 

professor para que ele tire o melhor proveito destas tecnologias que estão a sua 

disposição e forneça à sociedade um saber real e significativo. 

Dessa forma, o contexto de mudança por que passa a sociedade e suas 

consequências na escola geram inseguranças nos professores quanto aos 

conteúdos que devem ser ensinados e à metodologia a ser utilizada. As mudanças 

provocam alterações no trabalho docente, aumentando as suas obrigações e 

responsabilidades. Os recursos tecnológicos podem se mostrar adequados para a 

aprendizagem, facilitando o seu trabalho, mas exigem tempo do professor para 

compreender e explorar corretamente essas ferramentas, procedendo às alterações 

necessárias. 

Assim, este capítulo se constitui num estudo bibliográfico e documental com 

base em Sader (2015), Cortella (2011), Orborne (2017), e na Proposta Curricular de 

Santa Catarina (2005) sobre os desafios que os professores enfrentam no processo 

formativo na atualidade, sendo que o professor necessita entender as questões 
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sociais2 que em que está inserido nos seus diversos aspectos. Os docentes e os 

discentes vivem um tempo marcado por diversas transformações e que podem ser 

significativas se forem devidamente analisadas no processo formativo. O 

desenvolvimento da capacidade crítica se constitui num dos aspectos norteadores 

desse processo formativo. Tal momento é marcado pela predominância da 

informação, entretanto, a questão fundamental está na formação. Informação não 

significa, necessariamente, formação.  

Nesse sentido, o processo formativo, mesmo sendo de uma área específica, 

como a química, pode ser um aspecto auxiliar desse processo. Educadores e 

discentes necessitam de fundamentos que orientem a prática pedagógica ou o 

processo da aprendizagem para que a vida também não seja mercantilizada e nem 

esteja a serviço do mercado (SADER, 2015). 

A educação sempre foi privilégio de uma pequena minoria, entendida como a 

elite econômica, entretanto, nas últimas décadas, em virtude das transformações 

políticas, especialmente pós 1964,3 ela passa a ocupar um espaço importante para o 

crescimento4 do País. Como mais acesso à escola, especialmente na escola pública, 

teve-se uma “queda da qualidade de ensino” (CORTELLA, 2011, p. 13). 

Tomando isso como orientação, Cortella (2011, p. 14) argumenta que “[...] é 

preciso pensar uma nova qualidade para uma nova escola, em uma sociedade que 

começa, paulatinamente, a erigir a Educação como um direito subjetivo de 

Cidadania e, portanto, inerente a cada sujeito, a cada pessoa” (grifos do autor).  

                                            

2 Quando nos referimos às questões sociais, nelas estão presentes os aspectos ou expressões que 
definem as desigualdades da sociedade. Fazem parte dessas expressões questões como: 
economia, política, educação, saúde, cultura, entre outras. 

3 Falar do modelo político da época. (ler http://www.cartamaior.com.br/?/Blog/Blog-do-Emir/A-
esquerda-e-o-golpe-de-1964/2/30195) (Veio o golpe e nada foi poupado pela repressão: 
intervenção em todos os sindicatos e arrocho salarial; repressão impiedosa a todos os militantes de 
esquerda, sem importar o partido; a universidades, entidades culturais, movimentos populares, 
entidades jurídicas, o próprio Parlamento e o Judiciário. Houve um brutal retrocesso nas condições 
políticas e sociais do País, assim como nas condições de luta popular.) (por Emir Sader em 
05/02/2014). 

4 O crescimento pode ser entendido como uma transformação contínua, determinada 
quantitativamente, com relação à magnitude. Por estes aspectos pode ser diferenciada de 
desenvolvimento, porque o desenvolvimento abrange diferentes setores da sociedade, de forma 
harmônica constituindo um fenômeno multidimensional, enquanto o crescimento possui uma 
variação unidimensional, que se limita a determinado setor da organização social (OSBORNE, 
2017). 

http://www.cartamaior.com.br/?/Blog/Blog-do-Emir/A-esquerda-e-o-golpe-de-1964/2/30195
http://www.cartamaior.com.br/?/Blog/Blog-do-Emir/A-esquerda-e-o-golpe-de-1964/2/30195
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É neste direcionamento que este trabalho se propõe a repensar a formação 

inicial e continuada dos profissionais de química de forma articulada com a vida, isto 

é, como destaca Cortella (2011, p. 14): 

 

[...] é necessário repensar fundamentos da articulação entre Educação, 
Epistemologia e Política, com a finalidade de recolocar o problema desta 
articulação, pois ele escapou do universo mais imediato do educador e da 
educadora que não estejam conectados diretamente ao mundo acadêmico, 
de modo a embasar um caminho que permita avanços significativos na 
construção de propostas pedagógicas e políticas de formação de 
educadores menos inadequadas para um embate social inovador (grifos do 
autor). 

 

Fazem parte destas três questões, a educação5, o conhecimento6 e a 

política7, outros aspectos na construção de propostas pedagógicas e políticas 

envolvem tais questões com a finalidade dar sentido aos objetivos ou finalidades. 

 

2.1 METODOLOGIAS QUE QUALIFICAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA NO ENSINO 

DE QUÍMICA  

 

Para falar sobre a formação de professores de Química no Brasil, é 

necessário entender como foi que surgiu a necessidade e quais os fatores que 

produziram seu desenvolvimento.  Ao longo do o século XIX, o ensino de Química 

não teve avanços consideráveis, por volta de 1920 era considerada somente como 

ensino com a finalidade de contribuir aos cursos de Farmácia, Medicina e às 

Engenharias. Só a partir daí consagrar-se à curso de Química nas Universidades e 

também nas escolas emergentes no país. A partir das instalações das indústrias que 

começavam a se abrigar, surgiram os primeiros cursos de Química destinados a 

                                            

5 Educação é a transmissão das técnicas já adquiridas tem, sobretudo, a finalidade de possibilitar o 
aperfeiçoamento dessas técnicas através da iniciativa dos indivíduos. Nesse aspecto, a Educação é 
definida não do ponto de vista da sociedade, mas do ponto de vista do indivíduo: a formação (v.) do 
indivíduo, sua cultura, tornam-se o fim da educação (ABBAGNANO, 2007, p. 306). 

6 Conhecimento é a ação do intelecto ativo, identificam-se com os respectivos objetos; p. ex.,ouvir um 
som (sensação em ato) identifica-se com o próprio som, assim como entender uma substância 
identifica-se com a própria substância (ABBAGNANO, 2007, p. 175). 

7 Política - de Aristóteles: "Está claro que existe uma ciência à qual cabe indagar qual deve ser a 
melhor constituição: qual a mais apta a satisfazer nossos ideais sempre que não haja impedimentos 
externos; e qual a que se adapta às diversas condições em que possa ser posta em prática. Como 
é quase impossível que muitas pessoas possam realizar a melhor forma de governo, o bom 
legislador e o bom político devem saber qual é a melhor forma de governo em sentido absoluto e 
qual é a melhor forma de governo em determinadas condições" (ABBAGNANO, 2007, p. 773). 



47 

 

 

desempenhar na manufatura e na avaliação de qualidade dos itens fabricados pelas 

indústrias. 

Segundo Ciríaco (2009, p.70), a química, 

[...] só começou a se desenvolver efetivamente enquanto ciência a partir da 
década de 1930, e que o caminho percorrido até a fundação da primeira 
Universidade foi longo e acidentado, de forma lenta e desarticulado, mesmo 
porque, os objetivos de Portugal no século XIX se prendiam sobremaneira à 
fiscalização e defesa onde sua política de colonização oferecia resistência à 
emancipação brasileira impedindo a criação de instituições de ensino 
superior. Vale ressaltar ainda que as primeiras instituições de ensino 
superior implantadas no Brasil assumiram importância histórica valiosa 
embora tenha ficado claro que o real objetivo da criação de todas elas tinha 
um caráter utilitarista e imediatista cuja finalidade era qualificar mão-de-obra 
que fosse capaz de servir aos interesses prementes da nobreza portuguesa, 
onde não existia preocupação com a necessidade do desenvolvimento 
educacional do país. 

Formar um professor de Química exige que, ao final do curso de graduação, o 

licenciado garanta bom conhecimento sobre Química e sobre como se ensinar 

Química, o que envolve muitos aspectos, pois para se ensinar algo de modo 

significativo, é preciso transitar muito bem pela área da Química e pela área do 

Ensino de Química.  

Conforme Lima (2014, p. 29), 

Acredita-se que a formação do licenciando deve contemplar as 
necessidades da contemporaneidade e as transformações sociais 
provenientes dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos da atualidade. 
Sendo assim, a compreensão do ensino a partir da reflexão sobre a 
aprendizagem do aluno, a consciência da necessidade do aprender a 
aprender e da ação integrativa dos diferentes saberes docentes devem ser 
contempladas na formação docente, a partir de sua formação inicial.  

O desenvolvimento das competências e conhecimentos pedagógicos de um 

professor vai além da sala de aula e da sua formação inicial. Com essa preocupação 

sobre a formação dos professores e principalmente sobre a questão da falta de 

profissionais na disciplina de Química, ocorreu a implantação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores, dando importância às trocas 

de experiências com outras disciplinas, como Física, Biologia, Matemática, para que 

os professores desenvolvam novas maneiras de transmitir seus conteúdos, 

mostrando ao aluno a realidade e formando um cidadão mais crítico em relação à 

sociedade em que ele está inserido. 
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De acordo com Garcia (2009, p. 2218-2219), 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a 
Educação Básica (DCNEB) propõe um professor com características 
diferenciadas para atuar na escola, prescrevendo um curso de licenciatura 
que privilegie a formação desse professor desde seu ingresso na 
universidade. As DCNEB enfatizam o desenvolvimento de competências na 
identidade do professor constituídas de conhecimentos específicos e 
pedagógicos, compreensão do papel social da escola, conhecimento de 
processos de investigação para o aperfeiçoamento da prática pedagógica e 
constituição de processos autônomos de gerenciamento do próprio 
desenvolvimento profissional. 
 

 

Com essa nova percepção de educação, para lecionar exige-se capacitação 

de nível superior. Segundo Santos (2006, p.2), “[...] defende-se o foco na formação 

de professores: a inicial, por meio do curso de licenciatura, e a continuada, por meio 

de atividades de extensão, que incluem cursos e eventos de capacitação”. 

A formação inicial, ou seja, ensino superior não é suficiente. O profissional da 

educação precisa estar buscando mais conhecimento, mais capacitação. Pois os 

estudos mostram uma grande evolução na sociedade e na ciência, onde o mercado 

de trabalho está cada vez mais competitivo e mais exigente. Cabe a cada um buscar 

especialização para garantir seu lugar na sociedade. Para Mizukami (2006 apud 

LIMA 2014, p. 37) “[...] a formação do licenciando é um momento de sistematização, 

fundamentação e contextualização dos processos de aprendizagem relacionados ao 

ensino na teoria e na ação”. Porém, somente a formação inicial não basta para que 

o professor desenvolva o caráter de investigação capaz de auxiliar sua prática 

pedagógica. 

Para Santos et al. (2006, p. 7), as estratégias de ensino adotadas pelos 

professores são importantes no processo de ensino aprendizagem.  

Nas ações de educação inicial e continuada de professores, a partir do seu 
contexto de trabalho, naturalmente surge a necessidade de discussão de 
estratégias de ensino e de recursos didáticos. Nesse sentido, uma questão 
preocupante é o significado do ensinar e do aprender e as implicações para 
as estratégias de ensino adotadas pelos professores. A dissociação entre o 
ensinar e o aprender está presente tanto no discurso cotidiano como em 
teorias psicológicas sobre a aprendizagem e sobre o desenvolvimento 
psicológico. 

Sendo a educação uma prática produtora do saber, é fundamental que os 

professores sejam capazes de conhecer a realidade e dar explicações sobre o 

mundo real e suas contradições, sabendo assim, fundamentar e defender suas 
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ações. O que, do ponto de vista da prática docente, significa o rompimento de 

alguns mitos e preconceitos que historicamente têm contribuído para mascarar a 

realidade. 

Segundo o que prevê a LDB, Art. 43: 

 
A educação superior tem por finalidade: 
I - Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo; 
II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; 
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento das ciências e da tecnologia e da criação e difusão da 
cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 
em que vive (BRASIL, 1996, p.155). 

 

A legislação prevê que “[...] é preciso indicar com clareza para o aluno qual a 

relação entre o que está aprendendo na licenciatura e o currículo que ensinará no 

segundo seguimento de ensino fundamental e no Ensino Médio” (BRASIL, 2002a, 

p.7). A formação de professores para o ensino de Química é muito importante, pois 

traz uma reflexão sobre o processo de aprender e de ensinar nas salas de aula. 

É preciso abrir os sistemas de ensino a novas ideias. Em vez da 
homogeneidade e da rigidez, a diferença e a mudança. Em vez do 
transbordamento, uma nova concepção da aprendizagem. Em vez do 
alheamento da sociedade, o reforço do espaço público da educação 
(NÓVOA, 2013, p. 17). 

As novas ideias de ensino vêm constituindo, na Educação de Química, um 

marco importante que tem orientado a reestruturação dos currículos, a proposição 

de programas de formação de professores e a realização de pesquisas sobre a 

aprendizagem de conceitos científicos na sala de aula.   

Ao ingressar nas salas de aula, os professores novatos deparam-se com fatos 

que não lhes foram apresentados ao longo de seu curso de formação inicial e que 

advêm da prática profissional, situações complexas que ocasionam o surgimento de 

conflitos (BEJARANO; CARVALHO, 2003) e exigem uma postura firme e reflexiva do 

professor, para que possa agir em seu contexto de trabalho de maneira a 

compreendê-lo e alterá-lo. 

A questão da formação de professores tem sido componente de estudos e 

debates. Há muitas críticas referentes não só à competência técnica do professor, 

mas também à sua competência política na elaboração das matrizes curriculares 
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nos cursos de formação para o magistério, na educação infantil e nas séries iniciais 

do ensino fundamental. Acredita-se que os educadores são profissionais que estão 

sempre em busca de aperfeiçoamento – ou pelo menos precisariam estar – 

realizando constantes reflexões sobre as práticas pedagógicas, pois a educação se 

renova sempre, e os profissionais precisam estar preparados para a demanda de 

cada época. Por isso, é importante repensar novas estratégias que venham a 

auxiliar o processo de aprendizagem e da mesma forma contribuir positivamente 

para a socialização dos discentes. Nesse contexto, há a necessidade de prender a 

atenção dos discentes para as atividades referentes à aprendizagem (DEMO, 2002).  

As novas tecnologias representam estratégias diferenciadas tanto de 

inovação tecnológica quanto pedagógica, pois com elas se pode também trazer a 

capacitação que falta aos professores para o domínio próprio de seu fazer 

pedagógico, capacitação de gestores para lidarem com as novas demandas 

oriundas de qualquer inovação e não apenas as tecnológicas e, no limite, aos 

gestores de políticas públicas por meio da reengenharia das redes educacionais.  

O desequilíbrio entre teoria e prática remete à efetivação de uma mudança de 

consciência dos profissionais, sendo preciso validar toda essa construção teórica.  

Giroux (1997, p. 70) afirma que: 

Os futuros professores, ao invés de aprenderem a levantar questões acerca 
dos princípios que subjazem nos diferentes métodos didáticos, técnicas de 
pesquisa e teorias da Educação, são encaminhados a terem uma 
preocupação em aprender o ‘como fazer’ e ‘o que funciona’. Dessa forma, é 
excluída a importância da formação da consciência política e social do 
professor, negando sua politização, não só no âmbito de sua atividade 
profissional como, também, para a esfera social mais ampla, privando-o de 
sua cidadania, ocultando o grau de opressão a que está submetido. Não 
podemos tornar a prática como algo absoluto numa relação mecânica, mas 
sim, como afirma Matos (1998) distinguir a prática como objeto de 
pensamento, captá-la em estado teórico, torná-la como objeto de 
conhecimento e como atividade socialmente construída. 

Contudo, é possível notar as dificuldades por parte dos professores e também 

das equipes pedagógicas e administrativas em relação não só à aceitação do 

comportamento manifesto pelos adolescentes. Há diversas maneiras de se analisar 

o ensino da Química: ela surge como uma escolha para os professores e cientistas 

interessados em investigar caminhos apropriados de prática capazes de incentivar 

não somente o conhecimento de conceitos de Química, mas de certa forma de 

aguçar o discente com finalidade da pesquisa, afastando-o de uma condição passiva 

na sala de aula como forma de apresentação e estimulando o desenvolvimento de 
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ensino-aprendizagem, para que desenvolvam capacidades como o espírito crítico e 

a reflexão. Para tanto, o professor precisa ir além dos livros didáticos, buscando 

recursos alternativos como as tecnologias relacionando a teoria e a prática em sala 

de aula. 

Levar ao discente de maneira simples e prática o aprimoramento pelo gosto 

da disciplina, aguçando sua inteligência para a busca do novo. Deve-se demonstrar 

a ele que estudo da mesma, ao mesmo tempo em que fascina, nos intriga, pois para 

muitos a Química é a arma que destruirá a própria humanidade. Contudo, como 

educadores, temos a responsabilidade de que acreditem em nosso trabalho. Não 

negaremos que ela pode destruir, mas o nosso dever como educadores é 

demonstrar ao discente que se ela for usada devidamente perceberemos que a 

mesma faz e sempre fará parte do nosso cotidiano. 

A Química é a ciência que transforma; é por meio dela que descobrimos a 

cura de nossos males. Mas, se usada indevidamente, podemos descobrir a nossa 

própria ruína. É o que, como educadores, não se deseja despertar nos discentes, 

mas sim o gosto pelos estudos, demonstrando aos discentes a evolução da Química 

desde os tempos remotos até os dias atuais. Testar, aprofundar e integrar os 

conhecimentos é de suma importância para que haja a fixação e a compreensão dos 

conteúdos, sistematizando e aprofundando os conhecimentos e possibilitando 

realizar a interligação entre as diferentes partes da Química e os outros ramos da 

ciência.  

Segundo Mantoan (2003, p. 31): o início democrático de “educação para 

todos só se evidencia nos sistemas educacionais em todos os alunos e não somente 

um deles”. Não significa que no momento em que se oferece uma educação para a 

maioria, as intervenções serão iguais. Igualdade consiste em obter melhora da 

aprendizagem de acordo com as exigências de cada um. Por conseguinte, essa 

nova situação reforça a urgência de se prevenir um distanciamento entre a formação 

inicial do professor e seu desempenho frente às reivindicações educacionais. A 

disposição para a atuação do professor é essencial. 

Para Freire (1985), é necessário que os professores saibam que o ensino não 

é o motivo da modificação da sociedade, mas que tenham nitidez da obrigação que 

ela representa nesse sistema de mudança, desenvolvendo junto com os seus 

discentes um plano pedagógico que os leve a se apropriarem dos conteúdos 

historicamente construídos com maneira crítica e reflexiva.  
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O professor - ao criar, produzir, inventar, usar estratégias que chamem a 

atenção dos discentes, pois nem sempre a forma que se ensina é compreensiva a 

os discentes - torna-se colaborador na construção do conhecimento. É mister 

adaptar o conteúdo de forma interessante para que os discentes do Ensino Médio 

possam concretizar sua aprendizagem, tornando-a significativa.  

Na era digital, o professor torna-se destaque ao estar sempre estudando e se 

atualizando; saber usar um computador e as tecnologias pedagógicas que hoje 

existem contribuirá para que se desenvolvam aulas mais criativas e atrativas aos 

discentes, fazendo com que assim eles sintam interesse e vontade de estudar. 

Com a atenção que a educação vem dando às novas tecnologias na sala de 
aula, torna-se necessário não só aprender a ensiná-las inserindo-as na 
produção cultural dos alunos, mas também educar para a recepção, o 
entendimento e a construção de valores das artes teologizadas, formando 
um público consciente (BARBOSA, 2005, p. 111). 

Para isso, o professor precisa estar em busca de uma nova formação 

contínua, visto que, dessa maneira, estará garantida a progressão e o 

aperfeiçoamento das outras competências. A instituição de ensino não é uma local 

constante e, por causa disso, necessita que o docente esteja constantemente hábil a 

fim de atender e interferir diante de todas as situações que ocorrerem.  

Sendo que o conhecimento, por ser coletivo, pode ser comum a toda uma 

classe de agentes, como os docentes que contêm formação, de certa maneira, na 

profissão de educador não existe um entendimento sem identificação do coletivo. O 

conhecimento é geral, visto que seus conteúdos são sociais, ou seja, voltados aos 

costumes sociais. 

Qualquer compreensão, contudo, se dotada da farsa de si próprio, do 

egocentrismo, exige uma autojustificativa, predisposição de programar a respeito do 

ato de ensinar. O pensamento se degrada, embeleza e até mesmo se desfigura, 

fazendo demonstrar falsas lembranças; por causa disso, está sujeita a erros. O 

ensino do amanhã precisará tornar-se a educação absoluta, centrada no quesito 

humano.  

Morin (2000, p. 36), comenta que, 

A esse problema universal confronta-se a educação do futuro, pois existe 
inadequação cada vez mais ampla, profunda e grave entre, de um lado, os 
saberes desunidos, divididos, compartimentados e, de outro, as realidades 
ou problemas cada vez mais multidisciplinares, transversais, 
multidimensionais, transnacionais, globais e planetários.  
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Estamos num período globalizado no qual as pessoas precisam reconhecer-

se na sua compreensão coletiva e, ao mesmo período, aceitar a variedade cultural e 

educacional. Aceitar o indivíduo, no entanto, situá-lo no ambiente e interrogar a 

respeito de nossa apreciação no universo. Os progressos, de certa forma, ficaram. 

As ideias a respeito de meio, do Mundo, da Vida e sobre o próprio Homem. No 

entanto, essas contribuições permanecem também desatadas. Conforme Morin 

(2000, p. 47), “Conhecer o humano é, antes de mais nada, situá-lo no universo, e 

não separá-lo dele. Todo conhecimento deve contextualizar seu objeto para ser 

pertinente. “Quem somos?” é inseparável de “onde estamos?”, ou “de onde 

viemos?” e “para onde vamos?”. 

No entanto, improvável conceber a identidade complexa do cidadão através 

de conhecimento do ser humano, do macrocosmo, do materialismo e também da 

essência. As ciências são fragmentadas e compartimentadas. A homogeneidade 

humana torna-se desconhecida. A originalidade do conhecimento não é assimilada 

nem sequer absorvida. Há um agravo do desconhecimento no avanço da 

aprendizagem das partes.  

O conhecimento do amanhã precisa ser incentivado dentro do entendimento 

das ciências naturais, a propósito de situar a classe humana no mundo das 

competências das ciências humanas, bem como julgar-se em comprovação a 

multidimensionalidade e a dificuldade humana, absorvendo a calma, a história, a 

bibliografia e as artes. O homem enraizado no espaço, a começar por substâncias e 

avanço, faz com que fazemos a participação integrada da Humanidade. 

 

  2.2 ASPECTOS SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES  

 

A formação continuada de professores, especialmente com enfoque em um 

trabalho específico de atividade em rede, por propiciar a prática interdisciplinar, 

apresenta-se como algo necessário diante da nova realidade do ambiente escolar.  

A escola, perante as exigências da realidade de uma sociedade em constante 

modificação, tem também passado por alterações, que implicam a necessidade de 

uma formação direcionada para a atuação cidadão de pessoas mais críticas, sendo 

tal aspecto um desafio para os docentes: o de propiciarem, ao lado do processo de 
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ensino e de aprendizagem, condições para que os conteúdos de ensino sejam 

retidos e aplicados.  

Com isso, não se pode enfocar apenas a educação e melhora dessa com 

foco na atuação profissional, pois são muitos e variados os aspectos que se 

associam com a qualidade de educação. Pretende-se, sim, um direcionamento mais 

direto à formação do profissional professor, em face da condição de que esta 

decorre de um processo contínuo de construção em prática.    

A sociedade tem sido cada vez mais organizada com base nos 

conhecimentos e esses vêm sendo rapidamente disseminados diante de uma 

realidade de comunicação constante. Assim, o contexto educacional precisa de um 

profissional que se apresente apto a lidar com o novo, mas sem olvidar dos 

fundamentos que propiciaram tal conteúdo, sabendo separar o que se mostra como 

permanente do que é visto como transitório.     

Diante dessa constatação, a formação dos professores ocorre em diferentes e 

variadas instâncias, tais como: a universidade, a escola, o convívio social, bem 

como a pesquisa em superação de uma prática que seja apenas entendida como 

secundária na relação da formação desse professor, uma vez que são inúmeras as 

relações estabelecidas e que necessitam de interações e reflexões constantes para 

problematização dessas vivências, para construção das ciências e a contribuição 

aplicada ao meio social.   

Tal perspectiva, anteriormente expressa, nem sempre tem observado a 

preparação específica que se apresenta como necessária para a produção da 

própria atividade docente, com enfoque na área de química, pois muitos 

profissionais, de forma distorcida, acabam entendendo que apenas precisam 

conhecer a matéria que irão lecionar, passando por situações que levam ao 

desestímulo ao atuarem em sala de aula.   

Dessa forma, o despreparo pedagógico surge como fruto da própria formação 

que implica a repetição, muitas vezes, da formação em química que a universidade 

apresenta, e percebe-se que a IES falha ao propiciar vivência pedagógica ou a 

denominada formação didático-pedagógica para quem se interessa pelo exercício do 

magistério.   

Nesse sentido, o docente precisa se desprender de práticas com as quais se 

apresenta “acostumado” na exposição de conteúdos, e mostrar-se aberto para 

utilização de novas estratégias na atuação em sala de aula, com foco em atender às 
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alterações sociais, bem como deverá perceber que o conhecimento pode ser 

integrado de uma forma mais interdisciplinar com intuito de um atendimento ao 

projeto educativo mais ágil, a fim de gerar interesse para os alunos.    

De acordo com entendimento expresso por Struchiner e Giannella (2005), os 

ambientes educacionais devem buscar propiciar a aplicação de novas tecnologias 

digitais de informação e de comunicação, uma vez que tais tecnologias permitem 

apresentar, de modo mais dinâmico, as informações dentro do contexto de ciências, 

em uma representação de conhecimentos que permitem mais compreensão de 

certos fenômenos, especialmente na área de química.    

Complementando esse entendimento, pode-se identificar na exposição de 

Hennig (1994), que a realidade do ensino de química tem-se apresentado deficiente, 

mesmo com profissionais entusiasmados pelo trabalho e aplicando recursos que se 

apresentam à sua disposição para o ensino. Tal enfoque demonstra que a 

educação, mesmo perante esforço do docente, não consegue acompanhar a 

evolução que a sociedade mundial tem vivenciado a partir dessa condição, a 

relevância que a formação do professor apresenta, mostrando-se capacitado para 

estabelecer mediação entre as informações e o discente. 

Dessa forma, mais um argumento que se apresenta para demonstrar o 

quanto a formação continuada surge como um incentivo em propiciar novos saberes 

aos profissionais, na construção de autonomia para uma aplicação prática com 

enfoque na perspectiva crítica ao lado da experiência docente, o que ultimamente 

tem sido solicitado em uma aplicação integrada em atividades interdisciplinares, com 

uma relação de socialização de saberes, para um trabalho coletivo em face de 

mudanças.   

Em uma percepção ampla, o professor acaba tendo de desenvolver 

competências e habilidades em busca de construir alicerces de conhecimentos, que 

não fiquem presos ao currículo prescrito unicamente, mas que permitam gerar maior 

compreensão do contexto em que se inserem em face de reflexão da realidade, 

levando os discentes à construção de relações mais amplas em face das ciências, 

especialmente, da química.   

De acordo com explicação de Carvalho (1995), o ensino de ciências deve ser 

desenvolvido em um processo de interação entre o professor e os alunos, 

fundamentando-se em conhecimentos que são expressos pelas diversas ciências, 

para que não se apresentem apenas como conteúdos prontos e acabados, mas que 
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surjam a partir da criação e recriação de formas para a aprendizagem dos inúmeros 

fenômenos químicos que fazem parte do dia a dia do ser humano.  

No entanto, para tal enfoque, o profissional docente deve contar com um 

suporte em aplicação de novas tecnologias que propiciem maior agilidade e 

visualização, partindo do entendimento de que a mente dos indivíduos está em 

constante construção de pensamentos.  

Tomando como ponto de partida a noção de que a função institucional da 

escola, com base na exposição de Marques (1995), especialmente, da Educação 

Básica, implica favorecer aos indivíduos a fim de oferecer melhor qualidade de vida 

para todos, visto que o compromisso social relativo ao aprender surge como 

decorrente da exigência do exercício dos atores que ali estão, ou seja, o discente e 

o docente.   

Nessa mesma linha de pensamento, os pesquisadores que atuam com a 

formação de professores, tais como Schetzler, Maldaner e Rosa vêm destacando a 

importância de possibilitar a formação de um profissional que seja mais reflexivo 

acerca da prática, sendo tal formação desenvolvida em processos de formação 

continuada, uma vez que assim ocorre o estabelecimento de parcerias com outros 

docentes e a universidade.  

A sociedade atual tem vivenciado um processo de evolução e de mudanças 

contínuas e, nesse aspecto, a escola nem sempre tem conseguido acompanhar em 

inovações, especialmente, as escolas públicas, mas mesmo com todos esses 

desafios, o professor exerce um papel imprescindível em transformação social.  

Por meio da atuação desse profissional ocorre a formação de saberes 

discentes advindos tanto de eventos pessoais como de relações interpessoais, de 

acordo com explicação de Tardif (2002), uma vez que o aprender e dominar de 

certos saberes é algo progressivo.   

Desse entendimento, a formação continuada se apresenta como momento 

para que o profissional tenha condições de refletir suas ações e seu papel em 

aprimoramento de prática educacional em busca de realizar ajustes em aspectos 

pedagógicos, bem como em análise da sua função como resultado de ações 

concretas ao longo da atuação prática de ensino.  

Tal aspecto tem base na exposição de estudos de Pimenta (2013), em que se 

identifica que a experiência de professores é construída por meio do que esse 

profissional desenvolve, uma vez que tal prática se apresenta rica em possibilidades 
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que se relacionam com a constituição da teoria, uma vez que tais saberes são 

resultado da ação direta, aliada com o bom senso e a capacidade que tem em 

propiciar decisões acerca do que se aplica no cotidiano escolar.    

Dessa forma, o enfoque de oferta em formação geral com qualidade 

direcionada para os alunos integrantes da Educação Básica, especialmente no que 

se refere ao conteúdo de Química, implica mudanças que se vinculam às estruturas 

pedagógicas que se aplicam às escolas, da mesma forma que o professor surge 

como atuante e integrante de tal processo por meio da atualização de conteúdos.  

Dentro do contexto da disciplina de Química, muitos são os problemas que 

são expostos, sendo a não utilização de atividades de experimentação em uso do 

ensino e aprendizagem um deles, aliado com a ênfase demasiada em exposição de 

classificações, em regras e em definições que apenas se relacionam com o preparo 

para provas como as de vestibulares ou mesmo ENEM, tendo assim, como  

consequência, a existência de um ensino de Química que se apresenta 

descontextualizado do que realmente se esperaria, de um conhecimento que 

propiciasse compreensão real dos discentes. 

Assim, o conhecimento de química acaba sendo percebido como distante da 

realidade dos alunos, mas esta condição pode ser alterada se o professor aplicar um 

enfoque metodológico que propicie conhecimentos que levem os alunos a uma 

reflexão mais crítica e direcionada para os problemas que se apresentam inseridos 

no contexto social de seu cotidiano.  

A grande importância trazida por este capítulo é o estudo do currículo de 

Química do Ensino Médio, o qual traz uma proposta que visa a orientar as políticas 

educacionais existentes nas diferentes áreas territoriais do País, garantindo a 

melhoria na qualidade de ensino. Neste capítulo, aborda-se também a importância 

da avaliação na formação dos professores e discentes.  

  

2.3 DESENVOLVIMENTO DA RELAÇÃO TEORIA/PRÁTICA PELOS 

PROFESSORES NOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM EM 

QUÍMICA 

 

O desenvolvimento da relação teoria/prática pelos professores nos processos 

de Ensino e Aprendizagem em Química é de grande relevância, uma vez que ocorre 

escassez de professores nessa área e tem se optado pala substituição de tais por 
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professores de outras disciplinas, os quais estão ministrando as aulas de química. 

Tal situação acaba, muitas vezes, desmotivando tanto o professor como o discente, 

por mais que os professores se esforcem para fazer o seu melhor. O conteúdo, por 

natureza, é algo de difícil compreensão pelos discentes, sendo que eles acabam 

demonstrando muitas dificuldades em aprender química. É também o motivo de 

qualquer indagação no tema da Química e traz consigo a obra da importância do 

ensino da química do ponto de vista científico e tecnológico.  

.As dificuldades enfrentadas pelos professores por muitas vezes vêm do 

aspecto do desinteresse do discente, pois quando também o discente participa e 

interage no processo educativo, ele certamente terá um melhor desenvolvimento e, 

sendo assim, chegará ao conhecimento com mais facilidade e eficiência. A 

desmotivação que os professores vem enfrentando no dia a dia, tanto pela  

infraestrutura das escolas, muitas vezes inadequadas, quanto pela falta de material 

pedagógico, bibliográfico e laboratorial, é outro fator a ser notado. 

Na situação atual de carência em que têm sido mantidas as escolas e os 

professores, temos de reconhecer que a preocupação com a formação de 

educadores ainda é uma das maiores problemáticas. É preciso que todos se 

engajem nesse processo de transformação em educação, que não é tarefa fácil, 

mas que só será democrática e verdadeira quando for realizada coletivamente. 

Hoje, através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) encontramos 

ações governamentais que propiciam a elevação da qualidade de ensino, reduzindo 

as desigualdades sociais. O PDDE auxilia a escola com recursos financeiros, de 

forma suplementar, a fim de contribuir nas condições estruturais e pedagógicas, 

fortalecendo a autogestão do ensino público e tornando a escola mais democrática. 

Um dos objetivos do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) é a 

melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em todas as 

regiões do Brasil, melhorando também as desigualdades socioeducacionais, criando 

espaços adequados nos prédios escolares, abrindo espaços para discentes 

portadores de algumas necessidades educacionais especiais, criando estratégias 

para garantir a educação para todos. 

Esses programas oferecem melhorias para as instituições educacionais, 

proporcionando aos discentes oportunidades socioeducacionais para uma 

aprendizagem adequada ao ingresso à escola, bem como a toda comunidade 

escolar.  
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Para um melhor ensino de Química, é necessária adequação nas instalações 

de laboratórios e referências bibliográficas do Ensino de Química desde as séries 

iniciais até as finais, pois o contato com a Química pode acontecer desde a infância, 

sendo que a criança se sente atraída pelo o que está acontecendo à sua volta. O 

saber constrói-se progressivamente através da sua interação com o meio, tentando 

compreender o mundo que a rodeia. Trazemos, então, o início do construir, estudar 

e reconhecer, os quais, trabalhados com competência, poderão desenvolver no 

discente o espírito da investigação, da análise e da curiosidade.  

Morin (2000, p. 19), aponta a importância do conhecimento e ao mesmo 

tempo nos alerta quanto ao erro e à ilusão. 

Todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A educação do 
futuro deve enfrentar o problema de dupla face do erro e da ilusão. O maior 
erro seria subestimar o problema do erro; a maior ilusão seria subestimar o 
problema da ilusão. O reconhecimento do erro e da ilusão é ainda mais 
difícil, porque o erro e a ilusão não se reconhecem, em absoluto, como tais.  

Qualquer conhecimento contém o perigo do erro e também da ilusão. 

Certamente, a educação facilita o conhecimento, reforça os saberes. Sendo que um 

dos ambientes mais utilizados para que essas habilidades possam ser 

desenvolvidas é a escola, é preciso que ele efetive um trabalho pedagógico que 

propicie ao estudante compreender os conceitos científicos para que entenda as 

dinâmicas do mundo produtivo e pessoal e orientar sua atitude em relação a eles.  

No que diz respeito ao ensino de Química, de modo mais específico, cabe 

ressaltar que esse componente curricular aborda conceitos como as transformações 

presentes dos fenômenos da natureza. O ensino dessa ciência acompanha o 

estudante em seu percurso vivencial e formativo, destacando a importância das 

reações na obtenção de materiais, na extração e utilização dos recursos naturais e 

na correta destinação dos resíduos produzidos pelo homem. Conceitualmente,  

estudam-se os fatores que influem na velocidade das reações e na conservação de 

massa e de energia, bem como explicitam-se as proporções envolvidas.  

Gaspar (2003, p. 24) comenta a importância da aula experimental realizada 

em sala de aula: 

Na atividade experimental os parceiros discutem as mesmas ideias e 
respondem às mesmas perguntas favorecendo o desenvolvimento da 
interação social. Enquanto que, na atividade teórica deve-se recorrer a 
enunciados verbais cuja compreensão nunca é simples e óbvia. [...] A 
segunda vantagem da atividade experimental sobre a teórica está na 
riqueza da interação social que ela desencadeia. A atividade teórica é 
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limitada pelo enunciado, o qual restringe as condições iniciais para que haja 
procedimentos e respostas convergentes. 

A área de Química no Ensino Médio passa, invariavelmente, pela 

necessidade de propiciar ao jovem estudante o conhecimento e o embasamento 

cultural, não somente para vencer os desafios impostos pela sociedade do capital, 

mas principalmente, para que esse conhecimento lhe permita maior 

desenvolvimento da sua existência e cidadania.  

Segundo a Proposta Curricular de Santa Catarina (2005, p.165). 

A Química busca apresentar na escola o conhecimento de forma 
contextualizada, ambientando o estudante em seu meio vivencial, 
promovendo seu domínio das linguagens científicas, partindo da 
investigação e do questionamento. A Química promove a compreensão da 
extração e produção de substâncias e materiais a partir da litosfera (solo e 
subsolo) e da atmosfera e hidrosfera (ciclo da água), assim como da 
percepção das relações entre a matéria viva e não viva na biosfera (ciclo do 
carbono), como na agricultura (nutrientes, pH, adubação, agrotóxicos etc.), 
na produção de recursos tecnológicos (produtos de limpeza, produtos 
farmacêuticos, indústria alimentícia, substâncias e materiais de todo sistema 
industrial, como o de dispositivos eletrônicos).  

A Química traz em seu conceito a evolução científico-tecnológica da 

humanidade construída por meio da investigação da matéria relacionada com a 

natureza, permitindo ao discente uma capacidade de tecnológica e científica das 

mudanças que ocorrem ao seu redor e no mundo, segundo Suart e Marcondes 

(2009, p. 51): 

As atividades experimentais, tanto no Ensino Médio como em muitas 
universidades, ainda são muitas vezes tratadas de forma acrítica e a 
problemática. Pouca oportunidade é dada aos alunos no processo de coleta 
de dados, análise e elaboração de hipóteses. O professor é o detentor do 
conhecimento e a ciência é tratada de forma empírica e algorítmica. O aluno 
é o agente passivo da aula e a ele cabe seguir um protocolo proposto pelo 
professor para a atividade experimental, elaborar um relatório e tentar ao 
máximo se aproximar dos resultados já esperados. 

As aulas com experimentos nos laboratórios tornam-se mais atrativas e 

motivadoras para os discentes. Com as aulas experimentais, os discentes tornam-se 

mais participativos, melhorando os índices de ensino aprendizagem da química. O 

conhecimento científico e tecnológico que o professor aborda em sala de aula 

possibilita aos discentes novas descobertas, para que as utilizem ao longo de sua 

formação acadêmica e profissional, trazendo benefícios para a sociedade, portanto, 

a formação do professor é de suma importância para que tal processo ocorra. 
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2.4 DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS DIVERSIFICADAS NA 

APRENDIZAGEM DE QUÍMICA PELOS DISCENTES 

 

A partir de autores como Mizukami (2000), Tardif (2002), Guimarães (2004), 

Antunes (2008), Straforini (2004), Charlot (2008), Zeichner (1993), Libâneo (1994), 

Lima e Araújo (2011), Benite (2008) Almeida (2001), Valente (2000) Schön (2000) 

Nóvoa (2013), entre outros, discutir-se-ão os processos de ensino e aprendizagem e 

metodologias de ensino desenvolvidas nas escolas.   

Segundo Mizukami (2000, p.140), o saber ministrar aulas é um procedimento 

que envolve “[...] fatores afetivos, cognitivos, éticos e de desempenho”. Tal saber se 

constrói no decorrer de toda a vida do professor. Dessa forma, a performance 

profissional do professor pauta-se num molde “implícito” que, segundo Tardif (2000, 

p.12) “[...] caracteriza a prática com significados e conhecimentos construídos com a 

experiência, a partir da própria atividade docente”. 

O ensino, que por sua natureza traz certa complexidade, requer uma prática 

pedagógica baseada na reflexão e na investigação, as quais são constitutivas do 

desenvolvimento da autonomia profissional do professor.  

Ensinar significa formar, conhecer aos poucos o saber do professor no 

decorrer do ensejo. Há certa valia de suas experiências do dia a dia e a experiência 

escolar no decorrer dos anos à construção preliminar do professor. Os professores 

são fundamentais como mediadores do desenvolvimento do conhecimento 

acadêmico. Há fato, sentimento, afetividade, credo e competência na propagação do 

saber.  

No propósito de um ensino de qualidade do docente, há a urgência da 

constituição de um ambiente coletivo no contexto escolar, destinado à apresentação 

de pesquisa e parcerias colaborativas por professores. 

Nóvoa (1997, p.27) aponta que: 

As situações conflitantes que os professores são obrigados a enfrentar (e 
resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto, 
características únicas: o profissional competente possui capacidades de 
autodesenvolvimento reflexivo (...). A lógica da racionalidade técnica opõe-
se sempre ao desenvolvimento de uma práxis reflexiva. 
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A direção competente desse processo está sujeita ao trabalho sistematizado 

de cada professor no planejar, bem como no desenvolvimento das suas aulas, 

combinando conteúdos e métodos, objetivos e maneiras de organizar o ensino. 

As metodologias são determinadas através da vinculação objetivo-conteúdo, 

bem como se referem aos recursos disponíveis para alcançar os objetivos, tanto 

gerais quanto específicos do ensino. O procedimento engloba as ações a serem 

realizadas pelo docente e também pelos discentes com o objetivo de alcançar as 

metas da disciplina. 

Nesse sentido, Schön (1997, p. 87) explica que:  

Nessa perspectiva o desenvolvimento de uma prática reflexiva eficaz tem 
que integrar o contexto institucional. O professor tem de se tornar um 
navegador atento à burocracia. E os responsáveis escolares que queiram 
encorajar os professores a tornarem-se profissionais reflexivos devem criar 
espaços de liberdade tranquila onde a reflexão seja possível. Estes são os 
dois lados da questão – aprender a ouvir os alunos e aprender a fazer da 
escola um lugar no qual seja possível ouvir os alunos – devem ser olhados 
como inseparáveis. 

Perante a grandeza relevante da vinculação das metodologias de ensino aos 

objetivos gerais e também específicos, a definição de selecioná-los, bem como 

utilizá-los nas situações didáticas específicas, depende de um entendimento 

metodológico, de preferência amplo, no desenvolvimento educacional.  

Gómez (1997, p. 103), afirma que: 

Imersão consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo 
carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, 
correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. O 
conhecimento acadêmico, teórico, científico ou técnico, só pode ser 
considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado 
significativamente, [...] em esquemas de pensamento mais genérico 
ativados pelo indivíduo quando interpreta a realidade concreta em que vive 
e quando organiza a sua própria experiência. 

Mencionar que o docente possui procedimentos metodológicos, no entanto, é 

mais que expressar que domina modo e também as técnicas de ensino, uma vez 

que o método precisa explicitar, inclusive, certa clareza absoluta do sistema 

educacional na coletividade: os fins sociais e pedagógicos do ensino, as exigências 

e desafios da realidade social da escola, as expectativas de formação dos discentes 

no sentido de que possam influenciar na sociedade de forma crítica e criadora, as 

implicações da origem da educação dos discentes no crescimento do conhecimento, 

e também, a relevância social dos conteúdos da docência. 
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De acordo com Guimarães (2004, p. 49):  

[...] assumir que os professores são produtores de um saber prático, que 
produz imprevisibilidade e ambiguidade da prática, possibilita avançar no 
entendimento da profissionalidade docente como conjunto de saberes 
específicos construídos no trabalho docente e que caracterizam 
profissionalmente o professor. 

O entendimento mais acessível de metodologia é o da maneira de alcançar as 

metas. Na vivência cotidiana, estamos constantemente perseguindo metas. Porém, 

elas não se realizam por si próprias, sendo fundamentalmente o desempenho, isto é, 

a organização de uma sequência de ações destinadas a atingi-las. Os métodos são, 

portanto, meios adequados a fim de de alcançar as metas. 

Sobre essa questão, Rays (1996, p. 35) afirma:  

[...] toda atividade consciente do homem é guiada pela união da teoria e da 
prática, na forma histórico-social da atividade-trabalho, envolvendo, a um só 
tempo, valores cognitivos e valores práticos. Essa união não caracteriza 
apenas a atividade consciente do homem, mas o próprio homem. Assim, 
toda ação humana realizada com base no princípio da vinculação teoria 
prática ocupa posição científica na atividade consciente do homem. 

Os métodos de ensino são um conjunto de procedimentos didáticos que 

visam a levar a bom termo a ação didática, que é alcançar os objetivos do ensino e, 

consequentemente, da educação. A metodologia do ensino, de modo geral, precisa 

conduzir o discente à autoeducação, à autonomia, conduzindo o estudo dirigido por 

meio do estudo supervisionado. 

Os objetivos, portanto, constituem a linha fundamental de compreensão dos 
processos didáticos, explicitando propósitos pedagógicos intencionais e 
planejados de instrução e educação dos alunos para a participação na vida 
social. Os conteúdos compõem a base informativa concreta por meio da 
qual se pretende alcançar os objetivos e a partir dos quais se determinam 
os métodos (LIBÂNEO, 1994, p. 154-155). 

Os conteúdos de ensino precisam encontrar-se em harmonia com as 

informações científicas atuais e também junto com os parâmetros de indagação 

próprios de cada cátedra. Ao desenvolver o plano de ensino, o docente selecionará 

conteúdos de pesquisa que representem compreensão e capacidades que possam 

oferecer o máximo permitido de progresso intelectual, levando em conta as 

limitações de cada grupo de discentes. 

Para isso, o educador -  ao recorrer ao princípio da sistematicidade das 

matérias, ou seja, a estruturação lógica do sistema de conhecimento de cada 
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matéria ao longo das séries escolares - aplica uma proposta, pensando em 

transformar o discente, ensinando-os a importância de expor suas opiniões no dia a 

dia. Os professores precisam tornar-se envolvidos em íntima afinidade com 

respectivo compromisso com o conhecimento, assegurando que as ligações dos 

docentes com o conhecimento de modo algum são ligações completamente 

cognitivas, porém mediadas pelo compromisso de responder ou esclarecer 

situações do cotidiano. 

O conhecimento vem do saber a diferença, no qual o saber é diversificado e 

também heterogêneo, visto que envolve, no verdadeiro desempenho do trabalho, 

competências das mais variadas fontes e de classes distintas, uma vez que o 

conhecimento é alcançado no enredo entre diversos acontecimentos e vivências.   

Segundo Antunes (2008, p. 38), o docente explica algo destinado ao discente 

desejando que a informação se faça retida, solicita-lhe que a devolva por 

comentários em uma avaliação e que, ao fazê-la, mostre seu entendimento. Omitir 

completamente a seriedade dessas atitudes de assimilação seria modesto; além 

disso, é admitir que a avaliação deste, ora daquele pode, realmente, quantificar o 

quanto uma pessoa conhece. Há de se levar em conta que a capacidade se 

manifesta não apenas no momento em que uma pessoa demonstra o que sabe em 

um documento de avaliação, por intermédio de uma redação ou da fala, isto é, 

colocando o seu compreender em um discurso. Pode-se medir, inclusivamente, 

aquele momento em que o discente apresenta seu saber na prática. 

A ligação entre a teoria e a prática, no processo de ensino, ocorre em vários 

momentos do trabalho docente, como quando o professor verifica os saberes e 

experiências dos discentes em relação ao conteúdo novo para tomá-los como ponto 

de partida; comprova que os discentes dominaram os saberes, aplicando-os em 

situações novas e demonstra o valor prático dos saberes, isto é, a relação existente 

entre as dificuldades concretas do meio e o entendimento científico, apontando que, 

nas aulas, há instantes que se vai da prática para a teoria, e em outras 

circunstâncias, se vai da teoria para a prática. 

Diversos professores entendem que combinar o ensino com a realidade 

significa demonstrar somente coisas práticas e deixar de lado a parte conceitual e 

reflexiva. Porém, existem práticas junto com as quais se faz a parte reflexiva, 

contribuindo com o objetivo de reproduzir o entendimento e a sapiência, ampliando 

as capacidades e também habilidades e, além disso, enriquecendo sua performance 
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na vida prática. Assim, segundo Nevado (1995, p. 4), criar uma nova esfera de 

conhecimento através da expansão dos contextos, “eliminando distâncias físicas e 

promovendo a construção cooperativa dos conhecimentos, o desenvolvimento da 

consciência crítica e o favorecimento das soluções criativas para os novos 

problemas que se impõem”. 

Ao estabelecer sistematicamente vínculos entre os conteúdos escolares, as 

experiências e os problemas da vida prática, exigindo dos discentes que 

fundamentem, com o conhecimento sistematizado, aquilo que realizam na prática, o 

professor mostra como os conhecimentos de hoje são o resultado da experiência de 

gerações anteriores em atender às necessidades práticas da humanidade e como 

servem para criar novas soluções para novos problemas.  

Straforini (2004, p. 82), comenta sobre o processo ensino aprendizagem, que: 

A realidade continua a assumir nas primeiras séries do Ensino Fundamental 
o centro de todo o processo desencadeador no processo de ensino-
aprendizagem, pois o problema não está no fato de tomá-la como ponto de 
partida, mas sim no conceito que se tem dessa realidade e da sua escala 
explicativa. 

A educação muito contribui para o processo de desenvolvimento do sujeito, 

pois a ausência da educação o inibe e restringe. Um fator importante é a intensa 

busca do progresso técnico, pois essa busca contribui para a inovação e cria 

discípulos. A educação, em especial das gerações futuras, é fundamental, não se 

podendo admitir uma sociedade que aceite um sistema educacional que não seja o 

sistema integral de ensino. Na sociedade contemporânea, a educação é a semente 

que produz e distribui conhecimento. 

Se a educação tem por fim levar o indivíduo a agir na realidade para enfrentar 

situações inéditas, atuando de maneira consciente, eficiente e responsável, ele tem 

de aprender a agir, exercitar-se nas suas formas de atuação na realidade, a fim de 

desenvolver a sua disposição e possibilidade de ação.  

A disposição e possibilidades de ação inerentes aos seres humanos precisam 

ser exercitadas através de uma aprendizagem ativa, na qual o discente seja 

convocado a elaborar o seu próprio conhecimento e a estruturar seu próprio 

comportamento, não recebendo passivamente dados, informes, técnicas e valores 

totalmente estruturados e com obrigação tão somente de decorá-los e de repeti-los 

quando solicitados.  
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Reforça tal perspectiva o que diz Charlot (2008, p. 21): 

O professor sofre os efeitos de uma contradição radical da sociedade 
capitalista contemporânea que precisa, por um lado de trabalhadores cada 
vez mais reflexivos, criativos, responsáveis, autônomos. [...], mas, ao 
mesmo tempo promove uma concorrência generalizada em todas as áreas 
da vida [...] para a qual a ambição é cada vez mais a nota e não o saber. 

O ensino ativo do professor orienta a experiência do discente, a fim de levá-lo 

a aprender por si, o que lhe possibilitará o desenvolvimento de suas habilidades, de 

sua personalidade e de suas virtudes.    

Apenas organizar e ministrar as aulas claramente não é mais suficiente para o 

docente nos dias atuais. Usar os melhores métodos e técnicas mais adequadas de 

ensino são ferramentas para o professor, pois cabe a ele decidir o momento e forma 

de utilizá-los. Antes de fazê-lo, o professor poderá investigar qual será a relação 

entre o discente e o mundo que o cerca, isto é, quais serão as habilidades ou 

atitudes que terão sido instaladas no sujeito após a atividade. 

Aprender a ensinar é um processo que continua ao longo da carreia 
docente e que, não obstante a qualidade do que fizermos nos nossos 
programas de formação de professores, na melhor das hipóteses só 
poderemos preparar os professores para começarem a ensinar 
(ZEICHNER, 1993, p. 55). 

Para que os métodos e técnicas de ensino tenham um papel realmente 

funcional no processo de ensino e aprendizagem, faz-se necessário que o professor 

possua bem claramente estabelecidas as experiências de aprendizagem pelas quais 

o discente deva passar. Conhecendo bem a etapa do desenvolvimento, poderá o 

educador acertar melhor na escolha do método mais adequado.  

No entanto, Libâneo, (2002, p. 158), afirma que: 

Atividade não quer dizer manter os alunos ocupados, mas criar situações 
didáticas que ativem as potencialidades cognoscitivas dos alunos, de modo 
que dominem métodos de pensamento, saibam usar os conceitos 
aprendidos em situações novas. 

Tal princípio se torna bem compreendido pelo professor. Quando se fala em 

direção pedagógica, não significa direção autoritária ou um excessivo controle, mas 

uma ação decidida do professor no sentido de estimular nos discentes qualidades e 

atitudes necessárias ao estudo ativo e independente, como curiosidade científica, 

atenção constante, disciplina, interesse etc., bem como de criar as condições 

favoráveis para o processo de transmissão/assimilação de conhecimentos.  
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Por outro lado, quando se fala em atividade autônoma e independente do 

discente, isso não significa que precisa organizar o trabalho docente somente com 

base nos interesses e necessidades atuais dos discentes ou deixá-los trabalhar 

sozinhos. A autonomia e criatividade dos discentes se manifestam quando 

cooperam ativa e conscientemente no processo de ensino, mesmo quando não se 

trata, por exemplo, de exposição oral do professor. 

Libâneo (1994, p. 250): faz a seguinte observação: 

O professor não apenas transmite uma informação ou faz perguntas, mas 
também ouve os alunos. Deve dar-lhes atenção e cuidar para que 
aprendam a expressar-se, a expor opiniões e dar respostas. O trabalho 
docente nunca é unidirecional. As respostas e opiniões mostram como eles 
estão reagindo à atuação do professor, às dificuldades que encontram na 
assimilação dos conhecimentos. Servem, também, para diagnosticar as 
causas que dão origem a essas dificuldades. 

No momento em que o professor aplica métodos ativos de ensino 

(deliberação dos problemas, pesquisa, estudo dirigido, manipulação de objetos etc.), 

precisa ter conhecimento de que apenas são válidos se estimulam a execução 

intelectual dos discentes. Em vez do que utilizar o apótema “aprender fazendo”, o 

docente pode adotar outra: “aprender pensando naquilo que faz” (LIBÂNEO, 1994, 

p. 158). 

A incumbência do professor precisa estar traçada e também conduzida a fim 

de disciplinar os discentes da classe coletivamente. O professor precisa esforçar-se 

para que os discentes aprendam as comportar-se, tendo em vista a importância de 

todos, ao mesmo tempo em que presta atenção às diferenças individuais e às 

peculiaridades de aproveitamento escolar. Na atribuição de professor, o docente 

seleciona e também organiza diversos parâmetros de prática e diversos 

procedimentos didáticos em aplicação dos peculiares de cada matéria. 

Há várias classificações de metodologias de ensino, de acordo com as 

especificações de cada autor. Dentro do entendimento de metodologias de ensino 

estudadas, os métodos de ensino são considerados diante de uma estreita analogia 

junto aos métodos de aprendizagem ou métodos de assimilação ativa. 

Libâneo (1994, p. 160) faz um comentário mencionando o papel da direção e 

do professor na condução do processo de construção do conhecimento do discente: 

“[...] métodos de ensino fazem parte do papel de direção do processo de ensino por 

parte do professor, tendo em vista a aprendizagem dos alunos”. Nesse sentido, o 
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critério de classificação dos métodos de ensino resulta da relação existente entre 

ensino e aprendizagem, concretizada pelas atividades do professor e dos discentes 

no processo de ensino de química. 

O progresso acelerado das tecnologias traz uma gama grande de softwares 

com modelos moleculares. Tal forma de ensino já está sendo utilizada nas 

graduações dos cursos de Química e, aos poucos, as escolas do Ensino Médio 

estão se adaptando aos novos modelos de ensino e aprendizagem nas aulas de 

Química. Esses inúmeros softwares que estão sendo lançados a cada dia vêm com 

uma lista enorme de conteúdos, desde modelos moleculares clássicos à mecânica 

quântica, os quais o professor pode trabalhar dinamicamente com seus discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

3 IDENTIFICAÇÃO DA REALIDADE PEDAGÓGICA DO ENSINO DE QUÍMICA NA 

REGIONAL DE VIDEIRA E A ATIVIDADE DE CAPACITAÇÃO DOS 

PROFESSORES DE QUÍMICA  

 

 

A pesquisa sobre a “Formação continuada dos professores de química: um 

estudo na Regional de Videira” que foi desenvolvida na Gerência de Educação da 

Regional de Videira, com os professores das 16 escolas estaduais. Teve a 

participação de 12 professores que ministram aulas de Química, que responderam 

aos questionários propostos durante a formação continuada, (apêndice A), sendo 

que a Regional de Videira, até a conclusão da presente pesquisa realizada, contava 

com o total de 18 professores, cinco deles em formação na licenciatura de Química 

e apenas três formados em Química.  

Os demais professores são graduados, com especialização, mas em outras 

áreas afins. Os professores que não responderam às questões propostas não 

puderam comparecer à formação, pois no dia eles estavam ministrando suas aulas 

em outras escolas que não fazem parte da rede estadual, sendo que os mesmos 

não foram liberados para participar da formação continuada. Essa é uma realidade 

que os professores acabam enfrentando durante o ano letivo. A pesquisa foi 

elaborada a partir da pesquisa-ação. 

Segundo definição de Thiollent (apud GIL, 2009, p. 30), a pesquisa-ação: 

[...] é um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 
cooperativo ou participativo. 

Nessa metodologia, o pesquisador participou ativamente do universo que 

estava pesquisando. Foram realizadas ações como a palestra com o professor José 

Carlos Gonçalves, autor da tabela atômica; palestra com o professor Ibsem Valin 

Lopes, da área de Computação, dando ênfase ao software, além da participação da 

professora Me. Marisa Melo. O tema da palestra foi “Os discentes com problemas de 

aprendizagem”. O autor desta pesquisa também apresentou alguns softwares 

voltados ao ensino de química: ACD/ ChemSketch (Freeware), e o Phet Canada, 

com 20 horas de duração. Houve momentos de experimentação e, depois essas 
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ações, foram discutidas, no grande grupo, as mais diversas áreas de atuação, como 

sociais e ideológicas. A pesquisa-ação é uma metodologia aplicável a vários campos 

sociais, que se dá a partir de um projeto de ação social ou da solução de um 

problema coletivo, estabelecendo uma relação entre os pesquisadores e as pessoas 

envolvidas no estudo. 

 

Figura 1 - Diagrama da Pesquisa-ação 

 

 

Fonte: (TRIPP, 2005, p. 446)  

 

Como se pode observar no diagrama da Figura 1, a pesquisa-ação ocorre por 

meio de uma ação, sendo que o professor precisa ter um planejamento das práticas 

a serem realizadas para que possa implantá-la e obter uma ação. A partir disso, 

ocorre a investigação, a qual será monitorada, relatada, e os resultados avaliados. 

A pesquisa-ação é a habilidade de elaborar conhecimentos, até mesmo 

pedagógicos, que são capazes de ser aplicados na realidade local, destinados a 

produzir explicação para inúmeras questões, inclusive às escolares. A condição de 

reconhecimento dos problemas é classificada como tomada de raciocínio, isto é, o 

entendimento do real de problema e situações complexas no meio.  
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A modalidade de pesquisa-ação é uma metodologia de pesquisa muito 

interessante. Segundo Tripp (2005) e Barbier (1985), ela tem fases distintas, que 

vão desde a seleção de onde será desenvolvida a pesquisa à elaboração e 

conclusão dos resultados da pesquisa. A primeira fase da pesquisa-ação é a 

pesquisa empírica, ou seja, por exemplo, em qual escola será trabalhada, passando 

pela fase exploratória de descobrir qual é a situação problema, haverá a intervenção 

para que as ações sejam realizadas.  

Depois dessa fase exploratória, passa-se a um procedimento básico chamado 

de diagnóstico, em que será levantado o problema e, a partir dele, orienta suas 

ações no sentido de tentar resolvê-lo ou abrandá-lo.  

Então, precisa-se dessa inserção nesse ambiente para fazer a fase 

exploratória, seguida da fase diagnóstica. A fase do planejamento é aquela em que 

o pesquisador projeta o que vai ser feito, por meio de um projeto-intervenção de um 

plano de ações. Na fase prática, o pesquisador implementa e analisa o que está 

acontecendo para, com base em sua análise, faça uns ajustes. Por fim, a pesquisa 

termina com avaliação das ações, fechando um ciclo. 

A análise possui um duplo objetivo. Primeiramente, é o de converter a 

realidade que serve ao explorador. Tal realidade será, por meio da ação, modificada. 

A partir dessa transformação, ele vai elaborar competências relativas a essas 

transformações. Tal objeto possui dois atores: pesquisador e pesquisado, no 

propósito de instituir a credibilidade e também outras condições favoráveis, com 

mais apreço e compreensão de informações. 

Pesquisa-ação compreende uma ação em um nível realista, sempre seguida 

por uma reflexão autocrítica e objetiva e uma avaliação dos resultados. Depois 

dessa pesquisa, uma das frases célebres de Barbier (1985, p. 38) é: “[...] não 

queremos ação sem pesquisa e nem pesquisa sem ação”.  

O estudo de certa mudança tem intenção da atitude acadêmica, com 

pesquisas humanas. Mudança resulta em certa alteração do propósito filosófico do 

explorador comprometido em relação à aceitação a sua própria narrativa com o 

mundo, isto é, no momento em que um investigador resolve adotar através da 

pesquisa-ação, ele, no entanto, comovido pela sua própria pesquisa. Em vários 

momentos, o pesquisador não está entusiasmado para tanto, assim, a deliberação 

por meio da prática da pesquisa-ação como método é drástica. 
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Já existem alguns estudos que abordam a temática da formação de 

professores na área de Química. Dentre eles, é possível destacar Silva e Oliveira 

(2009), que fazem uma análise crítica das Licenciaturas de Química, as quais estão 

voltadas para a eficiência na formação dos professores, pois o seu perfil profissional 

nem sempre é alcançado, por isso, a importância de uma boa formação. 

Outro estudo relevante sobre essa temática é de Rosa (2013, p. 215) que 

afirma:  

O trabalho docente é uma ação em constate mutação, mudanças 
organizacionais, curriculares, extra-curriculares e outras, definidas no 
quadro de sucessivas reformas e políticas educativas. Estas mudanças 
exigem dos professores novos papeis e novas competências. E uma das 
preocupações em relação ao papel do professor é sua preparação para 
atuar neste contexto. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento deste trabalho, os dados foram  

coletados por meio do uso de questionário para a seleção dos participantes da 

pesquisa e de registros de áudio. 

Para complementar os dados, foram realizadas, no decorrer da formação, 

entrevistas com os sujeitos da pesquisa a partir do método clínico. Segundo Delval 

(2002, p. 68), “[...] a essência do método clínico consiste na intervenção sistemática 

do experimentador diante da atuação do sujeito e da resposta às suas ações ou 

explicações”, estabelecendo uma interação durante a entrevista. Portanto, a 

utilização do método clínico não tem uma sequência fixa de questões, o que o torna 

bem flexível. O investigador pode modificar a linguagem no decorrer dos 

questionamentos, adequando-se às falas do participante que pretende estudar, pois 

serão as respostas deste que direcionarão o ritmo e a sequência da entrevista. O 

projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética.  

 

3.1 AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICA DOS PROFESSORES DE QUÍMICA 

 

Nesta seção, far-se-á uma reflexão sobre a importância das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação (TDIC) para as práticas pedagógicas do 

ensino da disciplina de Química, considerando o desenvolvimento de uma educação 

democrática. 
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Coll (2009) afirma que, em geral, o uso das TDICs na prática docente é 

coerente com os pensamentos pedagógicos dos professores. São utilizadas para 

apresentação e transmissão de conteúdos por profissionais que valorizam a prática 

centrada no professor. São utilizadas para promover atividades de exploração e 

questionamentos por profissionais que apresentam uma visão mais ativa do ensino. 

Com isso, o autor afirma que a incorporação das TDICs à prática docente não 

garante uma transformação pedagógica e integradora de fato, apenas reforça uma 

prática vigente. 

Para vencer esse desafio, é necessário que o professor busque sempre 

ampliar seus conhecimentos, buscando diferentes estratégias didáticas. Para isso é 

necessária a formação continuada a fim de que eles pesquisem, estudem o que se 

propõem nessa nova vertente educacional e capacitem-se na área da informática, 

com o intuito de explorar diferenciados aplicativos, técnicas e propostas de trabalho, 

o que pode ser utilizado a seu favor, a favor dos discentes e da aprendizagem na 

área da química.   

As tecnologias instigam os discentes a aprendizagem, pois proporcionam 

contato com diversas informações e conhecimentos de forma lúdica e prazerosa.   

Para Moran (2008, p. 1), para favorecer a aprendizagem significativa no 

contexto escolar é necessário, 

Partindo de situações concretas, de histórias, cases, vídeos, jogos, 
pesquisa, práticas e ir incorporando informações, reflexões, teoria a partir 
do concreto. Quanto menor é o aluno mais práticas precisam ser as 
situações para que ele as perceba como importantes para ele. Não 
podemos dar tudo pronto no processo de ensino e aprendizagem. Aprender 
exige envolver-se, pesquisar, ir atrás, produzir novas sínteses fruto de 
descobertas. O modelo de passar conteúdo e cobrar sua devolução é 
ridículo.  

Com tanta informação disponível, o importante para o educador é encontrar a 

ponte motivadora para que o discente desperte e saia do estado passivo, de 

espectador. Segundo Moran (2008, p. 1) “Aprender hoje é buscar, comparar, 

pesquisar, produzir, comunicar. Só a aprendizagem viva e motivadora ajuda a 

progredir”. 

Saber utilizar as tecnologias é muito importante, pois possibilita a execução 

de inúmeras atividades pedagógicas, como também elaborar apresentações com 

animações que despertem interesse pelo conteúdo, produção e textos digitalizados, 
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edição de imagens, análises das diferentes realidades vivenciadas pelas pessoas no 

mundo. 

A Química no Ensino Médio deve oportunizar ao discente um ensino de 

qualidade, tornando-o criativo, crítico, objetivo, autodisciplinado, crente em seu 

potencial de transformação do meio onde vive.  

Moran (2007, p. 80), comenta que: 

O sucesso pedagógico depende também da capacidade de expressar 
competência intelectual, de mostrar que conhecemos de forma pessoal 
determinadas áreas do saber, que as relacionamos com os interesses dos 
alunos, que podemos aproximar a teoria da prática e a vivência da reflexão 
teórica.  

As tecnologias têm essa função: ser auxiliadoras no processo, pois 

aproximam a teoria do real, demonstrando de forma concreta, conteúdos que muitas 

vezes são superficiais, sem o contato. Essa interação com as mídias, vídeos, fotos e 

a internet, fazem possível efetivar a aprendizagem se efetive de forma significativa.  

As técnicas de comunicação também são importantes para o sucesso do 

professor. Um professor que fala bem, que explora músicas, paródias, que tem 

feeling para sentir o estado de ânimo da classe, que se adapta às circunstâncias, 

que sabe jogar com as metáforas, o humor, que usa as tecnologias adequadamente, 

sem dúvida consegue bons resultados com os discentes. Os discentes gostam de 

um professor que os surpreenda, que traga novidades, que varie suas técnicas e 

métodos de organizar o processo de ensino aprendizagem.  

Mas para que a educação e a aprendizagem aconteçam juntamente com as 

tecnologias, é necessário levar em consideração dois âmbitos: a formação 

profissional e alfabetização tecnológica.  

A sociedade com tantas inovações tecnológicas está cada vez mais atenta à 

necessidade de formar seres alfabetizados tecnologicamente, para isso tem 

buscado equipar as escolas, onde são oferecidos diversos projetos de inclusão 

digital que buscam ampliar o acesso às novas tecnológicas.  

No Brasil, o número de escolas com computadores e acesso a internet 
ainda está muito longe do ideal. Resultados de 2005 indicavam que o uso 
da internet nas escolas é ainda muito baixo. Segundo pesquisa, apenas 
5,4% da população com 10 anos de idade ou mais declarou ter usado a 
internet na escola (RAMOS, 2009, p. 45). 
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Além do acesso a salas informatizadas com internet e materiais tecnológicos, 

é necessário muito mais: é necessário investir na formação dos discentes para as 

tecnologias. 

É necessário disponibilizar e contribuir para a alfabetização tecnológica. Não 

basta apenas os discentes saberem ler a página do site que abriu, mas é necessário 

saber sobre o que quer ler e como ter acesso ao material que lhe interessa. Precisa-

se saber escrever com competência o que deseja e precisa, quando julgar 

necessário, ter assegurado o direito de ser lido.   

É necessário promover compreensão crítica sobre as tecnologias.   

Há dois níveis de compreensão de um instrumento tecnológico. O primeiro é 
da compreensão técnica, típico dos especialistas [...] o segundo nível é o da 
compreensão do uso do instrumento [...] sendo capaz de avaliar, julgar o 
instrumento proposto não por seus mecanismos internos mas pelas suas 
funções (globais) externas (MUSSIO, 1987, p. 16 apud RAMOS, 2009, p. 
46). 

O uso do computador de forma adequada se torna uma ferramenta 

pedagógica que pode ajudar a desenvolver o raciocínio das pessoas. Acredita-se 

que a incorporação da tecnologia no processo educativo cria uma oportunidade para 

a estruturação e implantação de novos cenários pedagógicos. Pois o nível de 

interatividade dos discentes com essas ferramentas tem potencial para produzir 

novas e riquíssimas situações de aprendizagem.  

As inovações tecnológicas, principalmente a internet, possibilitaram às 

pessoas do mundo se comunicar, de forma simples e instantaneamente, 

possibilitando também a troca de informações, discussão de assuntos polêmicos 

com os mais diversos públicos, cientistas, professores, discente, pais. Basta apenas 

saberem utilizar uma ferramenta tão rica pela troca de informações a qual acontece 

por meio dela.  

Santos et al. (2006, p. 7), relata que: 

Nas ações de educação inicial e continuada de professores, a partir do seu 
contexto de trabalho, naturalmente surge a necessidade de discussão de 
estratégias de ensino e de recursos didáticos. Nesse sentido, uma questão 
preocupante é o significado do ensinar e do aprender e as implicações para 
as estratégias de ensino adotadas pelos professores. A dissociação entre o 
ensinar e o aprender está presente tanto no discurso cotidiano como em 
teorias psicológicas sobre a aprendizagem e sobre o desenvolvimento 
psicológico. 
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Sendo a educação uma prática produtora do saber, é fundamental que os 

professores sejam capazes de conhecer a realidade e dar explicações sobre o 

mundo real e suas contradições, sabendo assim, fundamentar e defender suas 

ações. O que, do ponto de vista da prática docente, significa o rompimento de 

alguns mitos e preconceito que historicamente tem contribuindo para mascarar a 

realidade. 

Essa evolução tecnológica exige que os professores busquem sempre inovar 

e se aperfeiçoar na área, pois precisam dominar as estratégias para poder trabalhar 

de forma a despertar a curiosidade e interesse nos discentes.  

Kenski (2009, p.103) afirma que:  

[...] um dos grandes desafios que os professores brasileiros enfrentam está 
na necessidade de saber lidar pedagogicamente com alunos e situações 
extremas: dos alunos que já possuem conhecimentos avançados e acesso 
pleno às últimas inovações tecnológicas aos que se encontram em plena 
exclusão tecnológica; das instituições de ensino equipadas com mais 
modernas tecnologias digitais aos espaços educacionais precários e com 
recursos mínimos para o exercício da função docente. O desafio maior, no 
entanto, ainda se encontra na própria formação profissional para enfrentar 
esses e tantos outros problemas. 

A internet veio contribuir para essa formação, pois virtualmente se encontram 

graduações, pós-graduações, cursos on-line, onde os acadêmicos e professores se 

encontram em sites e portais de educação para realizarem suas aulas em ambiente 

virtual, por meio de fóruns, bate-papos e vídeo conferências. 

A aprendizagem vai depender um pouco mais do discente, ao buscar o 

conhecimento, estar constantemente lendo e tirando suas dúvidas com os tutores 

que estão disponíveis para orientar os estudos. 

Além de facilitar o processo de aprendizagem, une o tempo em que se tem 

livre para estar realizando os estudos sem sair de casa. A internet e as tecnologias 

proporcionam diversas facilidades, só é necessário o cuidado e a orientação às 

crianças e jovens quanto ao uso seguro das mesmas. 

No âmbito da química, a tecnologia traz grandes contribuições. De acordo 

com os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) (BRASIL, 

1999, p. 87), o Ensino de Química “[...] possibilita ao aluno a compreensão tanto de 

processos químicos em si, quanto da construção de um conhecimento científico em 

estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas implicações ambientais, 

sociais, políticas e econômicas”.  
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De acordo com Castilho, Silveira e Machado (1999, p. 15), “o conhecimento 

químico é um meio de interpretar o mundo e intervir na realidade, além de 

desenvolver capacidades como interpretação e análise de dados, argumentação, 

conclusão, avaliação e tomadas de decisões”.  

O ensino da química, bem como as demais ciências, requer uma ação 

pedagógica voltada para o desenvolvimento integral do discente, procurando formar  

cidadãos críticos que tem possibilidades de apropriar-se de sua realidade e 

transformá-la construtivamente. A aquisição do conhecimento e o aprender só 

acontecem por meio da construção e interação. O professor tem que desenvolver 

conteúdos significativos em sala de aula para estimular situações desafiadoras, que 

pressupõem interações com os discentes e deles entre si e com o conhecimento 

(ANDRADE; CAPIM; OLIVEIRA, 2006).  

Para que ocorra a formação continuada de forma válida, seria viável um grupo 

de estudos de química, formado por professores voluntários e interessados em criar 

um espaço de estudo e reflexão, mediante encontros semanais. O objetivo desse 

grupo de estudos seria aprofundar as reflexões sobre a prática pedagógica a partir 

da troca de experiência, da introdução de informações obtidas por meio de incursões 

no acervo de material didático, paradidático e bibliografia específica do acervo das 

pesquisadoras do projeto, troca de estratégias, aplicativos e inovações tecnológicas 

e as contribuições do ensino com o auxílio das TDIC’s.  

Nos dias atuais, é comum as pessoas receberem informações sobre 

novidades tecnológicas veiculadas pelas mais diferentes mídias. Normalmente, as 

inovações estão pautadas no desenvolvimento da tecnologia digital, sejam 

computadores mais velozes, equipamentos menores e mais leves, ecológicos, de 

menor custo.  

As mídias estão diariamente nos tornando conectados e ligados às diferentes 

inovações tecnológicas.  Isso está inteiramente ligado à nova cultura social, a cultura 

conectada, através dos diversos veículos tecnológicos, smartphones, redes sociais. 

Essa era digital, apesar de ser instantaneamente pautada na comunicação e 

interação, não está sendo utilizada no âmbito escolar como poderia ser.  

Diante de um cenário em que os adolescentes e jovens possuem os mais 

variados recursos tecnológicos, é um desafio para os profissionais da educação 

proporcionar momentos significativos e motivadores da aprendizagem.  
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Promover uma aprendizagem significativa é prezar pela conexão, 
ressignificação, inter-relacionamento e integração dos saberes. Por outro 
lado, dentro desta proposta teórica, a aprendizagem dos alunos é pensada 
a partir da compreensão que se tem sobre os princípios utilizados pelo 
aprendiz para relacionar e organizar os novos conceitos em sua estrutura 
cognitiva (LIMA, 2014, p. 30).  

A relutância em usar as TDIC’s estaria também na familiaridade que alguns 

discentes têm com essas ferramentas que, por vezes, é maior do que a que o 

professor tem, o que o leva a se sentir inferiorizado. Por isso, muitos profissionais da 

educação se sentem desacreditados e impotentes quando “apresenta-se em 

especial sobre efeito das dificuldades técnicas bem como da multiplicidade de 

caminhos e também dúvidas que surgem no momento em que os alunos trabalham 

com um computador” (BORBA; PENTEADO, 2001, p. 55). No entanto, o educador 

necessita se defrontar bastante preferentemente em relação às diversas situações 

inesperadas, questões e também dúvidas do que com as aulas com menos 

entendimento dos professores com o uso das tecnologias.  

De acordo com esses autores:  

Por mais que o professor seja experiente é sempre possível que uma 
combinação de teclas e comandos leve a uma situação nova que, por 
vezes, requer um tempo mais longo de análise e compreensão. Muitas 
dessas situações necessitam de exploração cuidadosa ou até mesmo de 
discussão com outras pessoas (BORBA; PENTEADO, 2001, p. 55). 

Ninguém detém todo tipo de conhecimento; por isso, todo momento é uma 

oportunidade para aprender, tanto para discente quanto para professor. Com relação 

à formação adequada dos professores, Kenski (2003, p. 57) ressalta que “os 

programas aligeirados de preparação docente para o uso das TDIC são falhos, 

instruem sobre o uso das máquinas sem outro tipo de apoio para criar novas 

possibilidades pedagógicas”. Essa situação gera insatisfação tanto para professores 

como para discentes, frustrando as expectativas. A autora cita estudos que apontam 

para um período de capacitação que compreende até quatro ou cinco anos para que 

o professor possa desenvolver novas habilidades de ensino utilizando a tecnologia 

como ferramenta. A pensadora ainda aponta que não é suficiente os professores 

terem o conhecimento instrucional de como operar novos equipamentos para 

utilizarem esse meio como auxiliar para transformar a escola. Dada a complexidade 

do meio tecnológico, as atividades de aproximação entre docentes e tecnologia 
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precisam ocorrer, de preferência, nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia 

(KENSKI, 2003). 

Lévy (2005, p. 171), ao elucidar a corrente do docente, traz a concepção da 

experiência, citando os novos campos virtuais, nos quais os "[...] professores 

aprendem ao mesmo tempo em que os estudantes e atualizam continuamente tanto 

seus saberes 'disciplinares' como suas competências pedagógicas". Respondendo à 

respectiva indagação a respeito de como manter as habilidades pedagógicas 

atualizadas frente a esses novos desafios, o filósofo francês menciona que:  

Não se trata aqui de utilizar as tecnologias a qualquer custo, mas sim de 
acompanhar consciente e deliberadamente uma mudança de civilização que 
questiona profundamente as formas institucionais, as mentalidades e a 
cultura dos sistemas educacionais tradicionais e, sobretudo, os papéis de 
professor e de aluno (LÉVY, 2005, p. 172, grifos do autor). 

Por isso, Andrade (1995) afirma que a educação não precisa buscar por 

modelos que induzem o professor a proceder de acordo com conceitos 

preestabelecidos, recorrendo aos mecanismos e recursos predeterminados e em 

condições de conhecimento que ignoram a realidade concreta do discente, da 

classe, da escola e da própria sociedade. Educação com qualidade significa corrigir 

os indicadores da educação, livres dos vieses da educação sistemática 

preestabelecida, com independência no método de aprendizagem. 

 

Já é conhecida a valia das tecnologias destinadas à evolução do aprendizado, 

entretanto a formação, ainda assim, enfrenta alguns paradigmas destinados à 

permanência desse recurso no trabalho pedagógico. Pensando nessa valia, as 

instituições de ensino superior que oferecem cursos de licenciatura precisam revisar 

seu currículo, de forma a constituir cursos que preparem o profissional da educação 

destinado a organizar suas aulas em conformidade junto aos meios tecnológicos. No 

setor de Química, a título de exemplo, tal recurso poderia ser usado para encorajar 

os discentes a se apropriarem desse conhecimento. “A química é uma ciência que 

está fortemente associada à vida, sendo uma ciência responsável pelo aumento da 

expectativa do homem moderno em que o reconhecimento chega ao meio 

educacional” (LIMA; MOITA, 2011, p.132). A Química evolui com a modernidade e 

usufrui do que ela pode fazer para trazer novas evoluções e conhecimentos. Devido 
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a sua importância, ela não pode ser negligenciada pela educação, menosprezada 

diante das demais disciplinas.  

Lima e Moita (2011, p. 133-134) afirmam que: 

Hoje, a química que nos circunda tem seus fundamentos negligenciados ao 
ser, ensinada na escola, porquanto, não raras vezes, é trabalhada 
superficialmente, desconsiderando-se toda a sua abrangência. Porém, se 
sua implantação for planejada, pode propiciar um conjunto de práticas 
preestabelecidas que têm o propósito de contribuir para que os alunos se 
apropriem de conteúdos sociais e culturais de maneira crítica e construtiva.  

Aliar as TDIC ao Ensino da Química não é algo novo, pois desde os primeiros 

tempos, todas as ferramentas usadas nessa área eram parte do avanço tecnológico. 

O que seria novo no ensino dessa ciência é o uso de computadores e internet para a 

realização de pesquisas em experimentos. Os resultados desses experimentos e 

pesquisas podem ser compartilhados por toda a rede mundial, permitindo novas 

descobertas e aperfeiçoamentos. A rede de comunicação tem-se constituído como 

importante meio de divulgação acadêmica e científica, pela qual discentes e 

professores podem se informar e atualizar em relação à Química ou a qualquer outra 

área do conhecimento (BENITE, 2008). 

Ambas, formação inicial e continuada, são imprescindíveis na constituição de 

um professor, porém não são as únicas. A experiência em sala de aula é que 

constrói a aprendizagem da docência e pode ser reconhecida como um 

conhecimento científico e pedagógico.  

O professor constrói seus saberes ao longo do seu percurso profissional e 

pessoal, pois muitos desses saberes não são adquiridos na universidade. As 

situações que acontecem no dia a dia de uma sala de aula levam o professor a 

utilizar os conhecimentos que possui e muito de sua intuição, sendo ele, assim, 

capaz de resolver problemas de vários gêneros.   

O desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 
possibilitam a compreensão sobre aprendizagem ao longo da vida 
profissional. A formação inicial proporciona ao licenciando o 
desenvolvimento de caráter investigativo, capaz de integrar os aspectos 
teóricos e práticos, ao observar, estudar e compreender a docência (LIMA, 
2014, p. 37).  

Desse modo, o professor vai aprendendo com as experiências boas e com 

aquelas que nem sempre são agradáveis. Vai construindo conhecimentos 

fundamentais que o ajudarão a avaliar as futuras situações e acontecimentos. É no 
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dia a dia em sala de aula que o professor precisa ter o domínio de conteúdo, mas, 

acima de tudo, diferentes estratégias didáticas para conseguir concretizar a 

aprendizagem dos discentes. 

Para isso, percebe-se que a formação superior não é suficiente para garantir 

o desempenho do profissional em sala de aula. A faculdade não forma o individual 

para situações corriqueiras. Cabe a cada um saber utilizar seu conhecimento teórico 

e intelectual para direcionar suas aulas, procurando sempre inovar com estratégias 

didáticas diferenciadas.  

 Com o propósito de melhoria do trabalho docente e o ensino oferecido, a 

formação continuada é um componente fundamental nesse processo de busca pelo 

diferente, pelo inovador. Maldaner (2003, p. 110) aponta que “a formação continuada 

é uma necessidade intrínseca à prática pedagógica, sempre mais complexa e de 

nível crescente de exigência de conhecimentos da qual a formação inicial não pode 

dar conta”.  

Em relação ao cotidiano docente, Alarcão (2001, p. 19) afirma que a atividade 

do professor não pode ser vista como uma atividade “simples, monótona, acrítica, 

descomprometida, mas sim como uma atividade altamente complexa e singular, que 

envolve os seres humanos na teia das suas vidas entrecruzadas e da história da 

humanidade”.  O papel do professor no processo de aprendizagem é fundamental: 

propor diferenciadas estratégias, que busquem valorizar as diferentes habilidades 

dos discentes e sanar as dificuldades. Para isso, é necessário que nas aulas de 

química, o professor possa proporcionar aos discentes vivências que permitam a 

compreensão do conteúdo de forma interdisciplinar e concreta, formando um 

conhecimento que una os fragmentos dos conteúdos trabalhados na disciplina.  

Se as tecnologias são importantes aliadas no ensino de Química, Canavarro 

(apud CARNEIRO; PASSOS, 2009, p. 107), traz uma classificação da forma de 

utilização dos computadores pelos docentes dessa área, conforme disposta a seguir: 

1) Elemento de motivação para aumentar o interesse dos alunos pelas 
aulas. No entanto, deve haver um cuidado, porque, segundo Borba e 
Penteado (2001), a motivação, apesar de haver somente indícios, pode ser 
passageira e, então, as aulas com as tecnologias se tornariam tão 
monótonas quanto às com giz e quadro negro. 
2) Elemento de modernização, por fazer parte dos diversos âmbitos da 
sociedade. A modernização das escolas com a introdução das tecnologias 
como um modismo não é argumento suficiente para que isso ocorra, apesar 
de ser uma verdade incontestável o fato de que o computador já faz parte 
do cotidiano das pessoas. 
3) Elemento de facilitação para realizar tarefas que podem ser feitas 
manualmente, como cálculos e construção de gráficos. O computador pode 
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economizar muito tempo do professor na realização de suas tarefas 
rotineiras, como preparação de provas e, no processo de ensino e 
aprendizagem, pode auxiliar na visualização dos sólidos geométricos que 
são difíceis de serem representados no quadro, por exemplo.  
4) Elemento de mudança para criar novas dinâmicas educativas, ou seja, 
para realizar tarefas que seriam difíceis de fazer sem o computador, 
provocando inovações no processo de ensino e aprendizagem. Assim, o 
objetivo principal é promover novas formas de ensinar e aprender, podendo 
criar situações que seriam impossíveis de realizar sem essa máquina (itálico 
do autor).  

 

Há depoimentos de discentes que acreditam que a disciplina de Química é 

chata, sem alternativas e desafios. Essa situação tem que ser revertida, 

reconstruindo significados que irão além da decoreba de fórmulas, regras e 

símbolos. Para que ela se torne mais prazerosa, é necessário resgatar a 

necessidade de estudar determinados conceitos químicos em sala de aula, fazendo 

conexão desses com a vida real. 

Para Cardoso e Colinvaux (2000, p. 401): 

O estudo da química deve-se principalmente ao fato de possibilitar ao 
homem o desenvolvimento de uma visão crítica do mundo que o cerca, 
podendo analisar, compreender e utilizar este conhecimento no cotidiano, 
tendo condições de perceber e interferir em situações que contribuem para 
a deterioração de sua qualidade de vida. Cabe assinalar que o 
entendimento das razões e objetivos que justificam e motivam o ensino 
desta disciplina, poderá ser alcançado abandonando-se as aulas baseadas 
na simples memorização de nomes de fórmulas, tornando-as vinculadas 
aos conhecimentos e conceitos do dia-a-dia do alunado. 

O ensino, apoiado em memorização, não preserva o estudo caso os discentes 

não consigam entender o conceito e o emprego de conteúdos que são transmitidos 

no decorrer do ano letivo. Ao passo que, se as aulas forem descontextualizadas e 

também distantes da realidade, serão desmotivadoras. Portanto, haverá desprestígio 

da disciplina. 

É preciso construir uma prática que torne mais dinâmico e atraente o ensino 

de Química. Para isso, há ferramentas capazes de tornar o estudo da Química mais 

interessante, fazendo com que os discentes se sintam estimulados a buscarem 

novos saberes nessa área. Uma ferramenta eficaz e atual são as tecnologias 

educacionais, que se utilizadas com responsabilidade e criatividade pelos 

professores nessa área, podem tornar o estudo da Química mais eficaz para os 

discentes.  

De acordo com Lima e Moita (2011, p. 65) “Com esses recursos os 

estudantes podem desenvolver suas próprias experiências usando diferentes 
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conteúdos pré-estudados, garantindo maior compreensão das teorias e leis 

estudadas na sala de aula”. Assim como em toda disciplina escolar, o uso das 

tecnologias na prática docente permite que o discente avance em seus 

conhecimentos, pesquise e interaja com o saber. 

Com relação ao uso das TDIC no processo de ensino e aprendizagem da 

disciplina de Química, Giordan (1997, p. 45) afirma que essa integração possibilita “a 

articulação interdisciplinar de saberes científicos intermediados por várias situações, 

com destaque para uma ferramenta tecnológica: a internet, que pode servir como 

ponto de referência para uma visão global das disciplinas em diversos contextos”. É 

importante buscar materiais que auxiliem essa integração. Existem muitos softwares 

específicos dessa disciplina que facilitam o desenvolvimento da aprendizagem: 
 

No caso particular do ensino de química o professor pode utilizar como rede 
acordo concurso computacional os softwares educacionais. Os softwares 
educacionais são criação de ambientes virtuais que podem gerar a 
representação de um fenômeno químico qualquer que ocorre durante 
práticas experimentais em um laboratório de química (RODRIGUES et al., 
2008, p. 78). 

Por meio desses programas, é possível que o estudante compreenda o 

significado das regras e símbolos químicos, se inserindo em um universo 

tecnológico que lhe propicia cada vez mais curiosidade, descobertas e 

possibilidades. Assim, o ensino de Química pode ser desmistificado, se tornando 

mais íntimo do discente. 

Demonstrando a importância de utilizar as novas tecnologias, visto que a 

instituição de ensino não pode deixar que o adolescente descontente, visto que ele 

já vem com uma bagagem grande referente às novas tecnologias, e com certeza 

não aceitará uma forma de aprendizado arcaico, nada atrativo e fraco. As 

alternativas tecnológicas da informação e da intercomunicação transformam o 

comportamento de se manifestar, de contribuir, de optar e de julgar. O docente 

necessita lançar mão das novas tecnologias com metas educacionais. Com a 

possibilidade do uso dos recursos tecnológicos na disciplina de Química, os 

professores dessa área precisam estar preparados para organizarem suas práticas 

docentes. Essa preparação acontece primeiramente nos bancos de ensino superior, 

que é a primeira formação do profissional docente. Para isso, o currículo do ensino 

superior precisa elencar algumas prioridades.  
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Podem-se citar alguns desafios ao currículo do ensino superior diante do uso 

das TDIC:  

[...] desenvolver competências para uso das TDIC; lidar com alunos 
multitarefas da geração digital; preparação das novas gerações para o 
conhecimento tecnológico; desenvolver práticas educativas com 
multiletramentos; melhorar as aulas no ensino superior com uso de TDIC 
como ferramentas motivadoras da aprendizagem; prover recursos e 
conteúdos digitais que favoreçam o uso e integração pedagógica das 
capacidades instaladas na IES; utilizar TDIC nos conteúdos curriculares; 
promover novas formas de ensino-aprendizagem; formar 
professores/tutores para competências da educação digital como uso de 
redes sociais virtuais envolvendo saberes coletivos (MERCADO, 2010, p. 
199). 

Ao término da formação superior que tem esse currículo, o professor precisa 

estar preparado para inovar em sala de aula no ensino de Química. O preparo para 

essa docência significa corresponder aos objetivos traçados que permitam uma 

parceria entre a Química e as tecnologias. A formação inicial e continuada para uso 

das TDIC na docência do ensino superior tem como objetivos:  

[...] formar professores para usarem as TDIC no âmbito das suas áreas 
específicas de formação e atuação; formar professores para questões 
acerca da estrutura e funcionamento da modalidade e uso do AVA; construir 
propostas didático-pedagógicas a partir de metodologias inovadoras, para a 
concepção de materiais didáticos para EAD, além de estimular a autoria 
coletiva nessa concepção; formar profissionais das coordenações de cursos 
e coordenações de polos acerca da promoção e gerenciamento institucional 
da EAD; utilizar TDIC nos cursos presenciais, institucionalizando a cultura 
da EAD na comunidade acadêmica da IES; promover a integração do 
ensino presencial com a modalidade a distância por meio da troca de 
experiência entre as equipes docentes atuantes em ambas modalidades; 
promover o desenvolvimento e inovações metodológicas de gestão e de 
conteúdo, de produção de material didático, dos processos de organização, 
de projeto e sua implementação; discutir bases teóricas e metodológicas 
que fundamentam o uso de TDIC no ensino superior (LIMA; ARAUJO, 2011, 
p. 81). 

Com uma formação bem estruturada, o professor estará preparado não 

somente para a docência, como também para promover materiais para elaboração 

dos trabalhos. Com essa qualificação, o profissional da educação pode elaborar uma 

prática baseada no ensino através de projetos, em que um assunto irá desencadear 

outras aprendizagens.  

Valente (2000, p. 4) acrescenta:  

[...] no desenvolvimento do projeto o professor pode trabalhar com [os 
alunos] diferentes tipos de conhecimentos que estão imbricados e 
representados em termos de três construções: procedimentos e estratégias 
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de resolução de problemas, conceitos disciplinares e estratégias e conceitos 
sobre aprender.  

Vale ressaltar que o professor não é apenas um mediador de conhecimento. 

Quando se limita a essa função, ele não permite desenvolver a criticidade e 

criatividade do discente. O discente, quando submetido a uma educação ativa, se 

torna cidadão ativo.  

De acordo com Schön (2000, p. 27): 

[...] nas novas tendências investigativas sobre capacitação de professores, 
introduz a concepção do professor reflexivo, o processo de conhecimento 
profissional está na ação. Considera que a complexidade da sala de aula 
comporta situações problemáticas que requerem decisões em um ambiente 
marcado pela incerteza, instabilidade, singularidade e permeado por 
conflitos de valores. Pode-se dizer que o seu saber pedagógico estaria 
sendo elaborado pela reflexão na ação e reflexão sobre a ação, isto é, pela 
reflexão empreendida durante e depois da ação. Ainda, a construção da 
identidade do professor, compreendido como um profissional autônomo dar-
se-ia com os processos de reflexão sobre a reflexão na ação. 

A ação do professor necessita ser desenvolvida por meio de muita reflexão, 

por isso a existência do planejamento didático. Essa reflexão caracterizará o perfil 

do trabalho docente, delineando os caminhos na condução das suas aulas. Partindo 

das premissas dessa ação reflexiva, serão definidos os objetivos que se pretende 

alcançar para desenvolver o processo de ensino e aprendizagem.  

De acordo com Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002, p.16), introduzir 

objetivos de natureza conceitual, procedimental e valorativa: 

Em relação aos conteúdos da matéria que ensina, transformar o saber 
científico ou tecnológico em conteúdos formativos, selecionar e organizar os 
conteúdos, em função das características dos alunos e das finalidades do 
ensino; utilizar métodos e procedimentos de ensino específicos, inserindo-
os em uma estrutura organizacional em que participe de decisões e ações 
coletivas. 

Salienta-se que os caminhos traçados para alcançar os objetivos iniciais 

garantam a participação dos discentes no processo de desenvolvimento, atuando, 

opinando e criando. Quando se pretende que o ensino seja significativo, o discente 

merece toda a atenção, não sendo um mero espectador, mas o protagonista de todo 

processo. E uma vez que a maioria dos discentes tem algum tipo de acesso às 

TDIC, cabe ao professor fazer uso delas para conduzir um ensino de qualidade. No 

entanto, para que o professor faça uso desse recurso, ele precisa ter maior 

intimidade com elas, pois segundo Moran (2006), na maioria das vezes os docentes 
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enfrentam algumas dificuldades no domínio das tecnologias, embora se esforcem 

para minimizá-las.  

O problema consiste no fato de que, mesmo conscientes de que precisam 

ampliar seu repertório de habilidades no que se refere às TDIC e ao seu uso na sala 

de aula, os professores se sentem inseguros, não sabendo por onde começar. A 

inovação no modo de ensinar é defendida pelo referido autor, que afirma ser 

“importante diversificar as formas de dar aula, de realizar atividades e de avaliar” 

(MORAN, 2006, p. 32). Assim sendo, as tecnologias precisam responder a maior 

parte dos momentos na sala de aula, modificando o andamento do desenvolvimento 

das atividades, bem como a maneira de avaliar. 

Sair do comodismo na forma de aprender e ensinar tem se tornado um 

desafio para o docente, como discorrem Cannone, Robayna e Medina (2008), que 

atribuem o desafio às mudanças que as TDIC acarretam no âmbito escolar, desde 

os conteúdos até a adequação do ensino aos meios tecnológicos. Para superar esse 

desafio, é importante que haja a preparação do docente para o uso desses recursos, 

que, caso não tenha ocorrido durante o ensino superior, precisa acontecer na 

formação continuada. Com essa demanda, há a necessidade da oferta de maiores 

cursos de formação que atendam a essas necessidades com qualidade. De acordo 

com Masetto (2006, p. 135): 

Nos próprios cursos de ensino superior, o uso de tecnologia adequada ao 
processo de aprendizagem e variada para motivar o aluno não é tão 
comum, o que faz com que os novos professores do ensino fundamental e 
médio, ao ministrarem suas aulas, praticamente copiem o modo de fazê-lo e 
o próprio comportamento de alguns de seus professores de faculdade, 
dando aula expositiva e, às vezes, sugerindo algum trabalho em grupo com 
pouca ou nenhuma orientação.  

Se o exemplo é um modelo de aprendizagem, os profissionais se formam 

reproduzindo a forma como aprenderam em bancos escolares. Por isso, no ensino 

superior, os acadêmicos precisam conhecer as TDIC como nova proposta de 

trabalho, exigindo uma nova postura perante o processo de ensino e aprendizagem. 

Isso requer que o professor seja flexível, de acordo com Moran (2006, p. 29), 

“ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade, pessoal e de grupo, menos 

conteúdos fixos e processos mais abertos de pesquisa e de comunicação”.  

Inclusive, há algumas décadas, a escola era o principal ambiente para 

construir conhecimentos e desenvolver aprendizagens, identificando o professor 
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como principal detentor do conhecimento. No entanto, essa realidade modificou-se. 

Hoje, é possível encontrar informações em vários locais com os avanços 

tecnológicos, em diferentes fontes, obrigando o professor a se reinventar, ser criativo 

e reconstruir suas práticas de ensino.  

Com essa nova responsabilidade, o professor também assume o papel do 

discente, já que ele se dispõe a aprender, a iniciar uma nova aprendizagem, 

interagindo com os discentes que muitas vezes têm muito conhecimento nessa área, 

o que enseja uma troca de aprendizagens entre mestres e aprendizes. 

Esse perfil de professor aprendiz é trazido por Ponte (2000, p. 76), que define: 

Tal como o aluno, o professor acaba por ter de estar sempre a aprender. 
Desse modo, aproxima-se dos seus alunos. Deixa de ser a autoridade 
incontestada do saber para passar a ser, muitas vezes, aquele que menos 
sabe (o que está longe de constituir uma modificação menor do seu papel 
profissional). 

Quando o professor é colocado na condição de discente, analisa a situação 

dos discentes e começa a repensar sua prática, não perdendo seu domínio, mas 

estabelecendo um novo vínculo com a aprendizagem, de maneira que ambas as 

partes sejam ativas, buscando novas estratégias para o ensino.  

Para Masetto (2006, p. 144), “haverá necessidade de variar estratégias tanto 

para motivar o aprendiz como para responder aos diferentes ritmos e formas de 

aprendizagem, pois nem todos aprendem do mesmo modo e ao mesmo tempo”. 

Nessa heterogenia na forma de aprender, em que cada discente tem um estilo e 

ritmo, a assimilação de maneira crítica só acontecerá se o professor respeitar esse 

ritmo e usar as tecnologias como propósito de oferecer ensino de qualidade aos 

discentes, minimizando as dificuldades e os caminhos que conduzam ao sucesso 

educacional.   

As tecnologias têm continuamente evoluído, aliás, evoluíram e a escola e os 

discentes têm acesso a elas. O desafio é que os professores conduzam uma prática 

que alie o recurso com a aprendizagem, explorando cada um deles. Entretanto, 

apesar de muitas escolas já possuírem recursos atualizados, há queixas de que os 

profissionais da educação não os têm utilizado, a exemplo dos laboratórios de 

informática.  
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Essa discussão perante o aprendizado e as novas tecnologias que produzem 

novos saberes já está sendo discutidas há muito tempo, e há sustentação em 

documentos oficiais que orientam a educação no Brasil.  

Segundo os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais), 

[...] o aprendizado deve contribuir não só para o conhecimento técnico, mas 
também para uma cultura mais ampla, desenvolvendo meios para a 
interpretação de fatos naturais, a compreensão de procedimentos e 
equipamentos do cotidiano social e profissional, assim como para a 
articulação de uma visão do mundo natural e social. Deve propiciar a 
construção de compreensão dinâmica da nossa vivência material, de 
convívio harmônico com o mundo da informação, de entendimento histórico 
da vida social e produtiva, de percepção evolutiva da vida, do planeta e do 
cosmos, enfim, um aprendizado com caráter prático e crítico e uma 
participação no romance da cultura científica, ingrediente essencial da 
aventura humana. As perspectivas do Ensino Médio, que integra a 
Educação Básica, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN), estão voltadas para equipar o aluno-cidadão a atuar 
frente à vida e ao trabalho, possibilitando o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e pensamento crítico, além de compreender fundamentos 
científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com 
a prática (BRASIL, 2002b, p. 208). 

Quando o aprendizado não estimula o desenvolvimento da compreensão, há 

falta de contextualização, e não há uma verdadeira aprendizagem. Cabe ao 

professor desenvolver uma prática eficiente que possibilite o processo participativo, 

tornando tudo o que se aprende mais significativo, tendo nas TDIC grande aliada 

para que se estimule a criatividade e a autonomia do discente. “O acesso, a 

utilização e o domínio das novas tecnologias de informação e de comunicação 

constituem parâmetros essenciais para quem tem a responsabilidade de ensinar” 

(SANTOS, 2004, p. 99). 

É preciso redesenhar o perfil desse educador. Segundo Carvalho e Gil-Perez 

(2000, p. 17), o educador desse milênio deve: 
 

 
• Romper com visões simplistas sobre o ensino de Ciências; 
• Conhecer a matéria a ser ensinada; 
• Conhecer e questionar o pensamento docente espontâneo;  
• Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências; 
• Saber analisar criticamente o ensino tradicional; 
• Saber propor atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva; 
• Saber dirigir as atividades dos alunos;  
• Saber avaliar;  
• Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática.  

 

Quando há referência ao ensino de Química, o perfil do professor também se 

encaixa nessas características, priorizando um ensino desenvolvido através da 
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pesquisa e da ação, na qual o discente seja construtor de seu saber, e o professor 

consiga relacionar os conteúdos científicos com a vida cotidiana. Mas essas práticas 

não dependem unicamente do uso das tecnologias, pois a mudança de recurso, por 

si só, sem a mudança de metodologia, não acarreta resultados diferentes. Práticas 

que priorizam a reprodução da informação, a memorização e a cópia de conteúdos 

pré-estabelecidos não contribuem para o desenvolvimento do aprendizado, apenas 

reproduzem um círculo vicioso, que foi iniciado na formação superior do professor e 

reflete-se nas suas práticas de ensino.  

Como Masetto (2006, p.12) afirma, se a formação ofereceu um ensino 

pautado nessas práticas, no futuro, o profissional irá fazer o mesmo quando estiver 

lecionando. “A utilização do computador, sem dúvida a grande ferramenta atual das 

TDIC, favorece o trabalho em equipe, o compartilhamento de ideias com alunos de 

uma mesma escola ou com alunos de escola diferentes”. As formas de uso das 

TDIC são inúmeras se forem bem elaboradas e tiverem um contexto social como 

qualquer ensino. 

O saber do professor deve ficar unido com outras dimensões do 

conhecimento da docência. Jamais se pode abordar o saber sem o relacionar com 

as condições do conteúdo de cada função. O conhecimento dos professores está 

associado com o indivíduo e sua personalidade, com o seu conhecimento adquirido 

ao longo dos anos de existência como professor e com o seu desenvolvimento, com 

sua afinidade em relação aos discentes, bem como com outros atores escolares.  

É preciso que haja um trabalho colaborativo entre escola, professores, 

discentes e comunidade em prol de um ensino inclusivo, pois exclusão social não se 

refere apenas a excluir socialmente aquele com deficiências. Exclusão significa 

também não oferecer meios que permitam ao indivíduo ser inserido ativamente na 

sociedade.  

 A inclusão social e digital estão intimamente ligadas e fazem parte de uma 

Pátria democrática.  

Freire (1995, p. 13) faz a seguinte citação:  

O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática 
docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua 
insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os 
educandos a rigorosidade metódica com que devem se ‘aproximar’ dos 
objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada que ver 
com o discurso ‘bancário’ meramente transferidor do perfil do objeto ou do 
conteúdo. É exatamente neste sentido que ensinar não se esgota no 
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‘tratamento’ do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga 
à produção das condições em que aprender criticamente é possível. E 
essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e 
educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, 
humildes e persistentes. 

Há muitos empecilhos ainda para que se efetive um ensino de qualidade em 

que as TDIC sejam parte do planejamento didático, melhorando o desempenho e 

preparação dos discentes, em especial na disciplina de Química. Pouco a pouco, o 

professor reconhecerá a importância desse recurso e irá modificar o processo de 

ensino e aprendizagem. Quando não houver especialização suficiente na área, é 

necessário buscar outros caminhos, pois como tudo, a educação também está se 

renovando a cada dia, junto com o perfil dos discentes e de professores preparados 

para essa nova geração. Quando existem consciência e responsabilidade diante do 

processo de conhecimento, a mudança acontece. 

O conhecimento traz ao discente, condições para o desenvolvimento de seu 

potencial, intelectual, social, emocional de forma a superar as posturas tradicionais e 

autoritárias desenvolvidas no âmbito escolar, oferecendo-se em seu interior novas 

oportunidades de aprendizagens. Visando a atender as necessidades de 

desenvolvimento do discente dentro de uma visão holística, capacitando-o para um 

pensamento e ação crítica de ser, agir e interagir com o meio ambiente e social no 

qual está inserido. 

Uma formação docente voltada ao propósito de atender a essas 

necessidades e proporcionar um novo ensino é essencial. Essa formação é 

potencializada quando se conhece as vantagens do ensino que emprega essas 

tecnologias, e os professores de Química, de modo específico, são muito 

beneficiados por elas, já que muitas vezes enfrentam a indiferença de seus 

discentes pelos conteúdos de sua disciplina. 

Para que exista qualidade na educação é necessário rever constantemente as 

relações entre o aprender e a função social. Para isso, o perfil do educador também 

é alterado e ele se torna um aprendiz, que prioriza a pesquisa e a autonomia na 

construção do conhecimento. 

Nos dias atuais, o grande desafio da educação é promover um ensino de 

qualidade que, juntamente com as constantes mudanças tecnológicas e da 

globalização, considere e inclua o cidadão na sociedade, implicando principalmente 

na mudança de postura e de olhar acerca da educação democrática. Para tanto, é 
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necessária uma quebra de paradigmas, com reformulação do sistema de ensino 

para a conquista de uma educação de qualidade, na qual o acesso, o atendimento 

adequado e a permanência sejam garantidos a todos os discentes.  

Se a evasão escolar é um dos empecilhos para a manutenção da educação 

além da obrigatoriedade, há uma necessidade urgente de desenvolver um ensino 

que não exclua, mas que permita que todos os discentes aprendam, 

independentemente de suas dificuldades e das disciplinas. A educação tem de se 

tornar atraente para os estudantes, para que isso ocorra é necessário rever as 

necessidades sociais e como a escola pode estar adequada a elas. Atualmente, 

acredita-se que o ensino alterou a sua função de incrementar a aprendizagem, 

passando apenas a reproduzir a informação.  

Demo (2000) afirma que a educação oferecida, da forma com que tem 

ocorrido há séculos, não tem importância maior do que qualquer conhecimento sem 

base teórica que ocorre em qualquer momento fora da escola, sem nenhuma 

fundamentação. O ensino formal tem que ser contextualizado, mas inserindo-se 

conhecimentos científicos que permitam o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem. Com tantas mudanças nas últimas décadas, as instituições escolares 

necessitam traçar novas metas e caminhos no desenvolvimento do processo de 

aprendizagem, trazendo o equilíbrio entre razão e emoção que resgatem o interesse 

de cada indivíduo em aprender. A inovação seria a palavra-chave na educação 

deste século, pois nenhum discente consegue mais assistir passivamente quatro 

aulas expositivas e usar como único recurso o seu caderno e talvez o livro didático.  

Na maioria dos casos, o Projeto Político Pedagógico que rege a instituição 

escolar traça objetivos relacionados ao desenvolvimento de uma educação de 

qualidade e inclusiva. No entanto, a manutenção de aulas caracterizadas por 

memorização e reprodução de informação não contribuem para alcançar esses 

objetivos, tampouco a formação de cidadão ativos.  

Quando as práticas pedagógicas são aliadas à realidade do discente, ele se 

torna mais confiante e motivado. A forma como ocorrem essas práticas também 

pode desmotivar o discente. É difícil manter um discente motivado com aulas 

meramente expositivas quando ele está rodeado de estímulos visuais e sensoriais 

no dia a dia. Desse modo, a escola se torna desinteressante para qualquer idade. 

Portanto, os processos de aprendizagem juntam uma série de relações que tanto 
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podem incentivar como desmotivar os discentes, dependendo da forma como o 

professor as conduz.  

Para alterar essa situação, Zabala (2008, p. 104) acredita que:  

Precisamos incluir em primeiro lugar, atividades suficientes que permitam 
realizar as ações que comportam estes conteúdos tantas vezes for 
necessário e, em segundo lugar, formas organizativas que facilitem as 
ajudas adequadas às necessidades específicas de cada um dos alunos, 
tendo em vista que, cada aluno tem seu ritmo de aprendizagem. 

Uma queixa comum entre os profissionais da educação diz respeito à busca 

de uma prática pedagógica que possibilite que os discentes tenham respeitado o seu 

ritmo de aprendizagem e, desse modo, se envolvam e avancem no processo de 

construção do conhecimento. O sistema educacional brasileiro celebra uma 

educação para todos. A palavra que resume a educação do século XXI é ‘inclusão’, 

isto é, o que se quer de uma escola é que ela acolha, independentemente de suas 

diferenças, possibilitando a inclusão no meio social.  

Educação de qualidade seria aquela que oferecesse aos discentes o 

desenvolvimento de habilidades fundamentais, permitindo que comandem suas 

vidas e se tornem membros de uma cultura moderna, participando ativamente da 

vida em sociedade e dominando as tecnologias de comunicação e informação 

(TICs), fazendo delas uma parceira que facilite as atividades do cotidiano e lhes 

permita interagir socialmente, não apenas através de uma participação passiva, mas 

transformando-a de acordo com seus princípios.  

A escola de qualidade terá que integrar as novas tecnologias de 
comunicação de modo eficiente e crítico, sem perder de vista os ideais 
humanistas da modernidade, mostrando-se capaz de colocar as tecnologias 
a serviço do sujeito da educação – cidadão livre – e não a educação a 
serviço das exigências técnicas do mercado de trabalho (BELLONI, 1998, p. 
08).  

Nesse âmbito, a educação não pode ficar pautada em práticas conteudistas 

que se preocupam apenas em repassar informações. Carvalho (2002), afirma que as 

concepções tradicionais de educação, centradas no conteudismo e no papel do 

professor como mero transmissor de informações não contribuem para uma 

educação de qualidade. O domínio de um conteúdo não garante que houve 

construção de conhecimento, pois aprender significa modificar o que se conhece. 

Frente às mudanças que o mundo enfrenta, a escola também tem passado 

por transformações para acompanhar essas mudanças. A sociedade exige que a 
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escola se torne um meio atuante, saindo da alienação e contribuindo para a 

formação de cidadãos ativos, valorizando as diferenças e promovendo 

aprendizagem por meio da cooperação entre os indivíduos do grupo (DEMO, 2000). 

Se há aprendizagem por meio da cooperação, ela ocorre através das trocas de 

experiências entre professores, discentes e comunidade escolar.  Essas mudanças 

implicam em trabalhar com as diferentes linguagens existentes, possibilitando a 

comunicação, usando novos recursos que são usados no dia a dia, aos quais a 

escola não pode ser indiferente. Não é possível querer usar como recurso apenas os 

antigos quadros e cadernos, quando a tecnologia está em todo lugar. Um dos 

motivos pelos quais os discentes estão desmotivados na escola é o fato de não 

contarem no ambiente escolar com as tecnologias que os rodeiam em outros 

ambientes, independentemente da classe social que pertencem, pois hoje 

dificilmente alguém não tem acesso à rede de Internet ou a um celular. As 

tecnologias têm norteado o cotidiano de todo cidadão nas atividades da vida diária, 

mesmo sem percebê-lo, fazendo uso de seus privilégios: 

Tecnologia é tudo aquilo que o ser humano inventou, tanto em termos de 
artefatos como de métodos e técnicas, para estender a sua capacidade 
física, sensorial, motora ou mental, assim facilitando e simplificando o seu 
trabalho, enriquecendo suas relações interpessoais, ou simplesmente lhe 
dando prazer (CHAVES, 1999, p. 30). 

Portanto, muitos são os meios tecnológicos a que o discente tem acesso para 

facilitar seu dia a dia. A tecnologia não se restringe às multimídias, redes sociais e 

aparelhos de última geração, mas a todo recurso que facilita a vida do indivíduo. Se 

há tantas variedades, não é aceitável que em uma sala de aula a escolha recorra 

sempre aos mesmos meios: caderno, quadro, livro. Seria falta de criatividade e 

responsabilidade do professor que não pode se esconder sob a desculpa de que 

não há recursos tecnológicos; bastaria um maior comprometimento com a educação 

para buscar outras facetas, para que cada momento em sala fosse uma maior 

oportunidade para o ato de aprender de maneira prazerosa.   

Chaves (2004, p. 2) considera que:  

Faz sentido lembrar aos educadores o fato de que a fala humana, a escrita, 
e, consequentemente, aulas, livros e revistas, para não mencionar 
currículos e programas, são tecnologia, e que, portanto, educadores vêm 
usando tecnologia na educação há muito tempo. É apenas a sua 
familiaridade com essas tecnologias que as torna transparentes para eles. 
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O professor sempre teve a alternativa de usar recursos tecnológicos para 

incrementar suas aulas. O que se alterou foi o tipo de recursos disponíveis na 

atualidade e quais deles cada escola oferece. Pode não haver um computador da 

última geração, mas quando se planeja com afinco, outros recursos podem tornar a 

aula mais atraente, como experiências e pesquisas, por exemplo. Os discentes têm 

chegado à escola atentos a esses apelos tecnológicos e, muito antes mesmo de 

estarem alfabetizados, já conseguem se comunicar pelas diferentes formas 

possíveis. Se hoje o discente se comunica através de vários tipos de linguagem, a 

escola estaria sendo antiquada se optasse apenas por uma delas. Isso não significa 

que a escola deixa de lado todo o conhecimento formal e passa a usar as 

linguagens corriqueiras, mas sim consegue aproveitá-las para desenvolver 

aprendizado de maneira reflexiva. 

Por isso, as instituições escolares não podem ficar indiferentes às 

tecnologias, pelo contrário, quando usadas se tornam aliadas para a educação. Ela 

facilita as situações pedagógicas, com recursos que tornam mais acessíveis 

determinados conteúdos que estavam restritos ao uso dos livros e permite maior 

interação do discente com o ato de conhecer. 

 Moran (2006, p. 36) também esclarece que: 

A educação escolar precisa compreender e incorporar mais as novas 
linguagens, desvendar os seus códigos, dominar as possibilidades de 
expressão e as possíveis manipulações. É importante educar para usos 
democráticos, mais progressistas e participativos das tecnologias, que 
facilitem a evolução dos indivíduos. 

Seria mais cômodo para toda a comunidade escolar ignorar essa evolução e 

continuar a desenvolver seu currículo como há muitos anos. No entanto, dessa 

forma ela não cumpriria com sua função social e perderia seu papel na sociedade, 

estando apenas dando condições primárias para o discente ler e escrever, não 

ampliando todo o potencial de cada um que frequenta as instituições de ensino. As 

tecnologias surgem e renovam-se a todo dia com muita rapidez. As coisas têm se 

tornado obsoletas em um espaço de tempo cada vez mais curto. Há cerca de uma 

década, era impossível imaginar um celular que tivesse as mesmas funções de um 

computador, e que sua função menos utilizada seria para realizar as ligações 

convencionais, sem mencionar a quase extinção dos telefones fixos, anteriormente 

objetos de luxo e ostentação.  
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Se tudo evolui e é ultrapassado com frequência e rapidez, a escola não pode 

parar no tempo e desejar conseguir produzir conhecimento se seus métodos de 

ensino não acompanharem os avanços sociais e tecnológicos, muito menos esperar 

que o discente se sinta motivado a aprender usando apenas lápis e papel. Se 

observarmos os jovens, percebe-se que conseguem fazer várias coisas ao mesmo 

tempo – mexer no celular, conversar, ouvir – e que mudam de atividade em poucos 

instantes.  

Essa inquietude não é diferente em sala de aula. Ao invés de tentar revertê-la, 

é necessário usá-la a favor da aprendizagem. Esses seriam apenas alguns 

exemplos entre muitas outras tecnologias que têm se transformado e facilitado a 

vida do ser humano e das comunicações espontâneas. Perante essa rapidez com 

que a tecnologia se impõe nesta época, é imprescindível que as instituições 

escolares fiquem atentas às inovações tecnológicas. Isso não pressupõe que o 

conhecimento escolar seja inferior ao que o discente obtém em outros ambientes, 

através de outras práticas sociais. Não se pode idolatrar os avanços tecnológicos, 

mas para que a escola consiga alcançar seus objetivos, é essencial que se repense 

toda a sua didática para que consiga motivar o discente a buscar o conhecimento 

formal e diferenciar as habilidades de que necessita em cada ocasião, porque a 

mesma linguagem que usa para se comunicar em redes sociais não seria admitida 

para desenvolver documentos oficiais em um escritório, por exemplo.   

É preciso resgatar com os discentes a valorização do saber oferecido em sala 

de aula, porque tem-se propagado a ideia de que a escola não é mais necessária 

para que o indivíduo se insira na sociedade e no mercado de trabalho, o que não é 

verdade. Cada saber tem sua relevância social.  

Oliveira (2007, p. 16) pontua que:  

A participação da escola nesse novo cenário é fundamental para o êxito na 
formação dos alunos capazes de atuar de forma crítica e autônoma na 
sociedade. O professor deve interagir com os alunos, saber utilizar as TIC e 
delas tirar vantagens, principalmente para assegurar a seus alunos o 
conhecimento que os levará a serem cidadãos com competências e 
habilidades para participarem dos processos da sociedade digital. 

Para as TICs se tornarem companheiras do processo de ensino e 

aprendizagem, é preciso que os professores também estejam dispostos a utilizarem 

esses recursos. Uma das primeiras negativas neste sentido é a alegação de que as 

escolas não possuem recursos tecnológicos para tornarem as aulas mais atraentes. 
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No entanto, dificilmente uma escola nos dias atuais não tem acesso a uma televisão 

ou aparelho de som, lembrando que tecnologias não estão restritas à internet e 

computadores. 

A televisão e o vídeo são ótimos recursos para mobilizar os alunos em torno 
de problemáticas quando se intenta despertar-lhes o interesse para iniciar 
estudos sobre determinados temas ou trazer novas perspectivas para 
investigações em andamento. Assim, pode-se buscar temas que se 
articulam com os conceitos envolvidos nos projetos em desenvolvimento, 
selecionar o que for significativo para esses estudos, aprofundar a 
compreensão sobre estes, estabelecer articulações com informações 
provenientes de outras mídias, desenvolver representações diversas que 
entrelaçam forma e conteúdo nos significados que os alunos atribuem aos 
temas (DEMO, 2000, p. 58). 

Tão importante quanto o recurso que irá ser utilizado, será a forma e a 

escolha dos temas que serão desenvolvidos de maneira desafiadora. Para Bautista, 

Borges e Flores (2010, p. 17), “o avanço e integração das TDIC estão impactando a 

educação, mudando os métodos de ensino e aprendizagem, os currículos, os 

objetivos de aprendizagem e o papel dos alunos e professores”. Cabe ressaltar, 

entretanto, que o emprego desses novos recursos requer uma nova metodologia, 

pois utilizá-los da mesma forma como eram utilizados os recursos anteriores, sem 

modificar a maneira de lecionar, continuará a dar margem a aulas maçantes e levará 

aos mesmos resultados do método antigo, sem função social.  

Na medida em que as tecnologias são inseridas no planejamento de aula, a 

forma como estão sendo usadas também podendo ser alterada. Não haveria função 

social alguma em mandar um discente para o laboratório de informática pesquisar 

determinado assunto e entregar um resumo. Mudar-se-ia o recurso, mas o produto 

final seria o mesmo. 

Portanto, apenas ter as TIDC não é suficiente para garantir sucesso na 

aprendizagem. É necessário todo um planejamento para elencar o quê, como, para 

quê e onde se quer chegar por meio desses recursos. A didática em sala de aula 

para o desenvolvimento dos conteúdos tem que ser repensada, o que pode causar 

um pouco de desconforto ao docente, ao estar disposto a realizar essas alterações e 

buscar embasamento para fazê-lo da melhor forma possível.  

Ponte (2000, p. 75) afirma que: 

As TIC poderão ajudar na aprendizagem de muitos conteúdos, recorrendo a 
técnicas sofisticadas de simulação e de modelação cognitiva baseadas na 
inteligência artificial. No entanto, não me parece que será desse modo que 
elas vão marcar de forma mais forte as instituições educativas, mas sim 
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pelas possibilidades acrescidas que trazem de criação de espaços de 
interação e comunicação, pelas possibilidades alternativas que fornecem de 
expressão criativa, de realização de projetos e de reflexão crítica. 

Se o que se pretende alcançar com o uso das tecnologias são cidadãos 

ativos, o planejamento das aulas em que se empregam esses recursos deve 

corroborar isso. Se o uso das TDIC ocorrer sem prévio planejamento e sem uma 

função social definida para esse uso, a educação estará mudando apenas de 

recurso, mas formando o mesmo discente desinteressado e indiferente ao processo, 

não contribuindo em nenhum aspecto para que seja um cidadão atuante na 

sociedade.  

Por isso, é importante o acesso a variados materiais que representem as 

tecnologias no contexto social desde cedo, pois é fator que certamente irá despertar 

a curiosidade e o interesse. Quando o discente é instigado a buscar o conhecimento, 

ele se sente autor de sua história. Nesse momento, o professor atua como 

mediador. O uso de velhos recursos conjugados com o uso de novas tecnologias 

torna as aulas atraentes.  

Estratégias didáticas que podem auxiliar as crianças e adolescentes a se 
apropriar da aprendizagem assumem a forma de brincadeiras com a língua. 
(...) quando cantamos músicas e cantiga de rodas, recitamos parlendas, 
poemas, quadrinhas, desafiamos os colegas com diferentes adivinhações, 
estamos nos envolvendo com a linguagem de uma forma lúdica e prazerosa 
e com diferentes recursos tecnológicos (BRASIL, 2006, p. 80). 

Entende-se que o sistema tradicional não atende aos objetivos da escola do 

terceiro milênio. Ela forma discentes que não questionam, transformando os 

estudantes em cidadãos alienados ao sistema vigente e mero reprodutores do 

saber, como se coubessem na mesma fôrma. A sociedade exige o cidadão mais 

atuante, que conhece seus deveres e cobra seus direitos, que sabe desempenhar a 

mesma função de outro indivíduo de uma forma diferente e mais eficiente. Os que se 

destacam na sociedade não são os iguais, são os diferentes, os que veem a todo o 

momento novas possibilidades, que não se acomodam com o que já existe e estão 

sempre buscando fazer de outra forma, com um resultado final melhor. Com o uso 

das tecnologias, é possível modernizar e democratizar.  

Nesse novo sistema, o método de avaliação também é alterado: a nota não 

mais seleciona discentes, mas indica sua situação naquele momento, apontando 

que rumos seguir para superar o que não foi compreendido. Na medida em que 
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discentes e professores usarem as TDIC no cotidiano escolar, as dificuldades 

poderão ser sanadas, e ambos se familiarizarão mais com esses recursos, 

permitindo que sejam expandidas as possibilidades de seu uso, como ressalta a 

pesquisadora Calvo (2006, p. 15): 

 
A familiaridade com esta ferramenta, seja pelos alunos ou pelos 
professores, vem se tornando cada vez maior, deixando de ser vista como 
‘bicho-papão’ e passando a servir como um meio de comunicação e como 
ferramenta a ser usada para aperfeiçoamento e crescimento pessoal e 
profissional do professor. 

 

É preciso descobrir onde está a falha para planejar o quê e como ensinar, 

sendo o planejamento e a avaliação aliada no processo de ensino e aprendizagem. 

Para a inserção TDIC no ambiente escolar, a preocupação necessita ocorrer desde 

o ato da escolha do que ensinar até de que forma esse recurso auxiliará na 

avaliação. Importa ressaltar que o uso das tecnologias na avaliação não está restrito 

à elaboração de uma nota para “medir” a aprendizagem, mas se estende ao uso 

como método que auxilia o professor a avaliar todo o processo de desenvolvimento 

do tema, de modo a garantir que houve aprendizado, ou a perceber o que precisa 

ser mudado para que a construção do novo conhecimento se dê de modo mais 

eficaz.   

A tomada de decisão acerca desses procedimentos não é aleatória: 

É a partir dos objetivos propostos para o ensino (o que se pretende atingir 
com a instrução), da natureza do conteúdo a ser desenvolvido (o que se 
pretende que os alunos assimilem), das características dos alunos (como 
são nossos alunos), das condições físicas e do tempo disponível, que se 
escolhem os procedimentos de ensino e se organizam as experiências de 
aprendizagem mais adequadas. Ou seja, é a partir desses aspectos que se 
estabelece o como ensinar, isto é, se definem as formas de intervenção na 
sala de aula para ajudar o aluno no processo de construção do 
conhecimento (HAYDT, 2006, p. 145).  

Para que a ação pedagógica obtenha resultados que se efetivem em um 

ensino de qualidade, algumas considerações preliminares são de suma importância 

para o professor: 

A escolha da técnica não é uma decisão inocente. Elas se vinculam às 
nossas concepções sobre escola, ensino, aprendizagem, ou seja, à nossa 
concepção mais ampla sobre educação. Isso exige que o professor tenha 
clareza quanto às suas intenções e ações. As situações de ensino-
aprendizagem, nessa perspectiva, devem considerar o que é concreto e 
significativo para o aluno e, ainda, o que ele precisa alcançar em relação ao 
conhecimento elaborado. A partir daí, é possível definir os objetivos que se 
pretende alcançar, de modo que a atuação pedagógica, por meio das 
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técnicas de ensino, assegure a formação dos alunos de acordo com a 
concepção de educação do professor (SOARES, 1998, p. 34). 

As tecnologias não precisam ser usadas apenas para tornar a aula diferente. 

Apesar de serem constantemente empregadas com o intuito de agregar prazer ao 

processo, essas situações de aprendizagem não existem para a diversão, mas para 

a conquista de resultados. Em outras palavras, essas ferramentas até podem 

ocasionar aulas divertidas, contudo, o objetivo de utilizá-las não é a diversão, e sim 

a aprendizagem. 

Para o pesquisador Gambarra (2007, p. 63): 

É necessário investigar a utilização da Tecnologia de Informação e 
Comunicação - TICs em ambientes de aprendizagem para que seu uso não 
seja equivocado e simples reprodução de um ensino tradicional, disciplinar, 
descontextualizado da realidade e das necessidades de formação do aluno. 

O professor é responsável pelas escolhas que faz e pelo perfil do discente 

que forma. Quando o uso acontece de forma adequada, ocorre o letramento digital, 

desenvolvendo o que está sendo reconhecido atualmente como competências 

digitais. Além de tornarem as aulas interessantes para a aprendizagem dos assuntos 

abordados, as TDIC podem desenvolver competências relevantes nesta era, 

conhecidas por letramento digital.   

As competências digitais defendidas por Murashima (2011), Lima e Araújo 

(2011), Loureiro e Rocha (2012) são:  

- Consciência digital – seria o pensamento cognitivo, que possibilita que o discente 

domine as TDIC e entenda as consequências negativas e positivas do seu uso, tanto 

quando feito de maneira individual quanto de maneira coletiva, desenvolvendo as 

habilidades e novas capacidades no que se refere à vida social e profissional. 

- Letramento tecnológico – uso confiante e crítico das TDICs para estudos, 

trabalho, lazer e comunicação; capacidade de interagir com a TDICs com aplicações 

para produtividade, em dispositivos de comunicação e aplicativos de gerenciamento. 

Inclui o uso dos principais recursos computacionais, como redes sociais, AVA, editor 

de textos, planilha de cálculos, bases de dados e ferramentas para armazenamento 

e gerenciamento de informações. 

- Letramento informacional – refere-se à compreensão, integração, avaliação e 

interpretação da informação de todos os tipos de fonte. Refere-se à capacidade de 

analisar se uma informação é de qualidade e confiável. 



100 

 

 

De acordo com os autores, quando há acesso a uma educação aliada aos 

recursos tecnológicos, o discente desenvolve a competência de interpretar e 

raciocinar frente às informações recebidas, sabendo como tirar o melhor proveito 

desse recurso. Ainda, o discente pode se tornar confiante e poderá reproduzir esses 

recursos em sua vida.  Com o letramento informacional, o discente se torna mais 

crítico diante das inúmeras informações a que está exposto, pois aprende que nem 

tudo é confiável e, consequentemente, a não cair nas armadilhas cibernéticas. 

Muitas informações são roubadas virtualmente, razão por que a capacidade de 

analisar o que é confiável em redes de internet é uma habilidade essencial para a 

segurança. Essa nova geração exige o desenvolvimento de novas habilidades para 

a inserção social. 

Hoje, quando quase tudo pode ser feito com um celular na mão, desde 

pequenas compras a grandes transações multinacionais, é preciso identificar os 

perigos para não sofrer com situações inesperadas. 

Para Santos (2009, p. 87): 

O letramento digital implica em: saber como buscar a informação necessária 
em ambientes virtuais/digitais; gerir e organizar a informação para utilizá-la; 
avaliar, integrar, interpretar e comparar informações de múltiplas fontes; 
criar e gerar conhecimentos adaptando, aplicando e recriando novas 
informação; comunicar e transmitir informação para diferentes e variadas 
audiências, por meios adequados.  

Só ter acesso à informação não é suficiente, é necessário saber agir diante 

delas. O ser humano dicionário, aquele repleto de informações passivas, não tem 

função na sociedade deste século. Analisando as contribuições dos autores, é 

possível compreender que não basta ao discente ter acesso às TICs, é 

imprescindível que ele desenvolva habilidades que permitam o usufruir de todas as 

suas possibilidades em seu benefício e de toda a sociedade. O desafio para todo 

professor comprometido com o conhecimento é identificar essas novas habilidades e 

desenvolvê-las em sala de aula para que façam uso no seu dia a dia. 

 Brandão e Teixeira (2002, p. 4) afirmam que “no mundo transformado pela 

tecnologia, mais do que nunca a educação necessita estar apoiada na busca de 

alunos e professores inventivos e criativos, capazes de preconizar uma sociedade 

melhor”.  Contudo, é necessário que haja ligação na produção de conhecimentos 

para que os discentes, ao utilizarem a tecnologia, não fiquem restritos a 
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participações passivas perante a mesma, porém que saibam arriscar na procura de 

novos saberes. 

Quando planejada com vistas ao uso das TDIC, a aula não precisa estar 

pautada no individualismo para não reforçar esse comportamento. As ações podem 

ocorrer de maneira coletiva com as devidas intervenções. Assim, a aula não estaria 

reforçando a característica individualista das novas tecnologias, mas usando-a em 

favor do conhecimento e do desenvolvimento das relações interpessoais. Os 

discentes com interesses comuns podem trocar informações e conhecimento por 

meio desses dispositivos que incentivam o debate e a troca de experiências. 

Brandão e Teixeira (2002, p. 6) defendem a importância do ensino cooperativo 

afirmando que: 

Hoje, através da Internet é possível sair do individualismo e propor um 
ensino cooperativo, onde a navegação através de links mantenha viva o 
espírito da pesquisa científica, com base em questões problematizadoras, 
onde professores e alunos possam interpretar e fazer releituras do 
conhecimento estabelecido e alargar horizontes mediante fórum virtual de 
discussões. 

O uso passivo das tecnologias não permite uma educação de qualidade e 

libertadora. É essencial a condução de ações que promovam o questionamento e 

tirem o discente da posição cômoda, tornando-o pesquisador e crítico. Alguns 

aspectos positivos da internet são o anonimato, a eliminação de distâncias entre as 

pessoas, “a descentralização de conhecimento, entre outros. Ainda há o valor da 

internet como matéria-prima de construção na educação em detrimento de seu uso 

como mídia de transmissão de informações” (BLIKSTEIN; ZUFFO, 2003, p. 36). 

Com o uso desses recursos, houve a democratização do saber, pois a tecnologia 

permite que se compartilhe o conhecimento e as informações. 

Valente (2008) salienta que é muito relevante entender que cada tecnologia 

tem características próprias, positivas e negativas, as quais precisam estar claras 

para serem utilizadas no trabalho docente. Os discente e professores precisam ser 

usuários críticos diante das tecnologias, antes de oferecerem e escolherem os 

recursos, considerando a sua relevância diante do assunto que será abordado e do 

perfil da turma. 

Além das competências que a escola sempre enfatizou como prioridade – a 

leitura, a escrita e a linguagem matemática – a sociedade deste milênio exige o 
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desenvolvimento das habilidades tecnológicas, pois quando as mesmas não são 

desenvolvidas podem também gerar exclusão social.  

Embora seja indiscutível a importância do uso das tecnologias e do 

letramento digital, ainda há grande resistência por parte de alguns professores para 

utilizarem-nas com regularidade em seus planejamentos. Há pouco mais de duas 

décadas, Niskier (1993, p. 100) apontava como principal razão de relutância por 

participação dos professores a probabilidade de eles serem substituídos pelos meios 

tecnológicos: "O uso do computador na educação está em plena ascensão em 

diversos países. O receio inicial de que a máquina poderia vir a substituir o professor 

aos poucos está sendo desmistificado”. 

Quando surgiram os primeiros computadores e os avanços constantes de 

suas funções, houve muito questionamento diante da possibilidade do homem ser 

trocado pelas máquinas, não só na educação, mas em todas as áreas. Passada 

essa histeria inicial, descobriu-se que o que aconteceu foi que o ser humano teve de 

desenvolver novas habilidades para o trabalho com as máquinas nos setores para 

se manter atuante no mercado.  

Outro medo que assombrou o professor foi o da falta de familiaridade com as 

TICs. Uma vez que pertencem a gerações que não foram tão maciçamente expostas 

a recursos tecnológicos como as gerações mais recentes, muitos professores 

temeram não dar conta da tarefa de incorporar as TICs à sua prática pedagógica. 

Entretanto, essa habilidade, que pode ser a diferença a fim de facilitar o trabalho do 

professor, pode ser desenvolvida, já que o responsável busque se especializar, bem 

como amenizar as barreiras que o separam de seus discentes nativos digitais. 

Ponte (2000 apud RODRIGUES, 2009, p. 2), destaca que “o processo de 

apropriação das TICs, além de ser necessariamente longo, envolve duas facetas, as 

quais não podem ser confundidas: a tecnológica e a pedagógica”. A tecnológica 

aconteceu naturalmente e beneficiou todas as áreas; a pedagógica necessitou de 

adaptações para serem desenvolvidas e beneficiar a educação, provocando 

algumas vezes estranheza pelos responsáveis dessa área.  

Isso provocou muita resistência no uso das TICs nas instituições escolares: 

Alguns as olham com desconfiança, procurando adiar o máximo possível o 
momento do encontro indesejado. Outros as usam na sua vida diária, mas 
não sabem muito bem como as integrar na sua prática profissional. Outros, 
ainda, procuram usá-las nas suas aulas sem, contudo, alterar as suas 
práticas. Uma minoria entusiasta desbrava caminho, explorando 
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incessantemente novos produtos e ideias, porém defronta-se com muitas 
dificuldades como também perplexidades (PONTE, 2000, p. 64).  

Espera-se que o número de professores a usarem as TICs com bastante 

diversidade aumente para que as práticas pedagógicas sejam mais coerentes com 

as necessidades da educação e da sociedade que o século XXI exige. O professor 

precisa se arriscar e experimentar, assim vai aprendendo também e transformando 

sua prática. 

De acordo com a Unesco (2009, p. 12), “os professores também precisam ter 

a habilidade e a inclinação para experimentar e aprender a usar constantemente as 

TDIC para criar comunidades profissionais de conhecimento”. Não se pode usar e 

ensinar aquilo que não se conhece. A familiarização faz parte da didática do 

professor. 

Nunan (1999, p. 71), afirma que a utilização das novas tecnologias como 

instrumentos pedagógicos auxiliares “facilita uma aprendizagem independente e 

colaborativa e está em harmonia com a visão construtivista do conhecimento própria 

das ‘abordagens de aprendizagem centradas no aluno’”. Assim, muda-se a cara das 

salas de aulas, sabendo que há muitos municípios que têm investido nessa área, 

além da disponibilização pelo governo federal de laboratórios de informática, com 

democratização do ensino. Uma sala de aula com carteiras, quadro e giz já não é 

adequada às exigências da educação deste século.  

As salas com laboratórios, quando ampliadas e oportunizadas a todas as 

escolas, bem como a preparação dos professores, acabam tornando as aulas mais 

atrativas. No entanto, nem sempre o professor tem se sentido motivado a mudar 

suas práticas de ensino, sendo mais fácil continuar lecionando da forma que já 

conhece e que é, portanto, mais confortável, usando o baixo salário para justificar a 

falta de busca por especialização nessa área. Ainda que o discente esteja preparado 

e interessado em aprender com as novas tecnologias, há necessidade de o 

professor dispor de condições de ensino e do direito de continuar estudando. 

O professor está doente. Excesso de trabalho, indisciplina em sala de aula, 
salário baixo, pressão da direção, violência, demandas de pais de alunos, 
bombardeio de informações, desgaste físico e, principalmente, a falta de 
reconhecimento de sua atividade são algumas das causas de estresse, 
ansiedade e depressão que vêm acometendo os docentes brasileiros 
(CURI, 2007,  p. 1). 
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Além de motivar os discentes, é essencial que os professores estejam 

motivados a mudarem suas práticas, e por que não, revolucionar a educação, de 

modo que possam retirar as práticas e resultados positivos.  

Almeida (2001, p. 3) adverte que utilizar as TDIC na educação significa, 

contudo, mais que conhecer recursos computacionais ou navegar na Web: sua 

utilização precisa encontrar-se “voltada à promoção da aprendizagem”. Para que 

isso ocorra, tanto os professores como os discentes precisam estar dispostos a 

aprender com esse recurso. Mas, estariam os professores preparados? Como já se 

afirmou anteriormente, os professores vêm de uma geração em que as tecnologias 

eram outras. Embora tenham se adaptado às inovações que foram surgindo, muitos 

dessa geração não se apropriaram realmente de alguns recursos, usando apenas as 

funções mais essenciais.  

Como afirma Frade (2005), muitos educadores podem ser considerados 

analfabetos digitais, pois ainda têm alguma dificuldade com o computador e a 

internet. O autor ainda afirma que, mesmo usando basicamente esses recursos, 

esses professores não se sentem seguros ao utilizá-los para lecionarem seus 

conteúdos diariamente. 

A formação continuada de professores de química surge como relevante 

perante a tradição de formação positivista que se registra em racionalidade técnica, 

que sempre tem perpassado o ensino da área de ciências.  

No entanto, ao longo das últimas décadas o modelo educacional em uma 

percepção mais pragmática e mecânica tem sido refutado em busca de formação de 

novos currículos, que contemplem a formação de professores e visa esta condição 

aplicar o que Bakhtin (1981) propõe ao afirmar que é necessário que o docente 

tenha voz, ou seja, que se liberte do discurso de outros, assumindo sua postura.  

Este enfoque decorre da percepção de que, frequentemente, as falhas ou a 

qualidade de ensino se relacionam com a atuação do docente, mas em uma 

perspectiva histórica ao longo da educação este profissional pouco se manifesta em 

discussão de sua prática, em pressupor que deve ser este docente capaz de refletir 

sobre sua própria prática. 

O enfoque de oferta de formação de qualidade no ensino de Química implica 

em alteração de certas estruturas organizacionais, bem como pedagógicas que 

perpassam a postura do próprio profissional docente, sendo este exposto a novas 



105 

 

 

metodologias de ensino que levem a atualização de conteúdos ou mesmo de 

aplicação de novos insumos em suporte ao processo de ensino e aprendizagem. 

 

3.2 PROPOSTA DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

O tema que implica a formação de professores, especialmente aqueles que 

atuam com a disciplina de Química na Educação Básica, apresenta-se como 

questão complexa e até polêmica, tendo em vista que muitos desses profissionais 

atuam ministrando aulas, mas nem sempre receberam suporte para a atuação 

pedagógica, ou seja, muitos não passaram pela licenciatura. 

Tendo como foco e hipótese que a formação de professores ocorre em um 

processo permanente, desde a formação escolar elementar em contato direto com a 

vivência no ambiente escolar até o conceito de se tornar professor, sendo esse um 

aspecto que evolui em interação, uma vez que tal pessoa escolhe ser profissional de 

educação, especificamente, da área de química, ou ainda, a situação em 

contingência de assumir tal profissão, algo que pode ocorrer em face dos poucos 

institutos de pesquisa dentro desta área, assim, diante dessa condição, as 

circunstâncias acabam por influenciar o profissional dessa área em se tornar 

docente. 

Nessa linha de abordagem, a temática focada na formação do professor se 

apresenta restrita, sendo também uma imagem que nem sempre corresponde à 

realidade, uma vez que avanços tecnológicos e teóricos propiciam um novo 

pensamento pedagógico em ruptura de um ciclo para uma nova forma de construção 

de profissionais envolvidos com a sua realidade e com pesquisas. 

O enfoque que se apresenta implica discorrer sobre esta situação de 

formação, especificamente, para os profissionais da área de química diante de um 

novo contexto educacional, no qual se verifica a possibilidade de uma formação 

continuada. 

Nessa mesma linha, este texto busca expor os dados coletados pelo estudo 

desenvolvido em discussão da necessidade da formação dos professores, que 

ministram aulas de Química na Regional de Videira, com intuito de propiciar 

melhoria e estabelecer parceria com Universidades, especificamente, com a 

Universidade Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP/Caçador, buscando uma 

formação continuada. 
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Assim, foi desenvolvido um processo de formação de professores que 

envolveu um total de vinte horas de aplicação em laboratórios de Informática da 

GERED, com materiais e reagentes do laboratório de Química da UNIARP/Caçador, 

visando a propiciar a experimentação dos professores, uma vez que o objetivo 

estava centrado em levar esses profissionais a tomarem consciência da importância 

de repensar a prática docente, por meio da experimentação de novas práticas de 

ensino de Química em uma construção de conhecimentos direcionados para os 

discentes.   

Importante ressaltar que este registro expressa os resultados identificados 

que passaram pelo Comitê de Ética e foram aprovados. Utilizou-se de metodologia 

de coleta de dados por meio de aplicação de questionário com esses profissionais, 

uma vez que estão atuando em salas de aulas ministrando as aulas de Química na 

Regional de Videira. 

Os resultados, mais a frente organizados e expostos, expressam as 

informações recebidas pelos professores que aceitaram participar do estudo, tendo 

assinado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

3.3 ASPECTOS DA PESQUISA EM FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Seguem-se os registros da pesquisa desenvolvida com o grupo de 

professores que atuam na disciplina de Química: os professores que se dispuseram 

a participar do estudo se constituíram em um total de doze docentes que atuam na 

rede de Ensino Médio da Regional de Videira, sendo responsáveis pela disciplina de 

Química nas escolas e que participaram das palestras e atividades de 

experimentação realizadas, com foco na formação continuada.  

Os professores que participaram da pesquisa-ação receberam informações 

sobre o trabalho em rede que se associa à sua formação continuada, e teve 

discussão principal em torno de quatro aspectos principais:  

a- Condições de construção de conhecimento em sala de aula de química; 

b- As formas como as condições de ensino interferem e marcam, ou mesmo 

diversificam e constituem o processo de construção de conhecimento em 

química; 

c- A forma como discentes e docentes atuam em um processo de elaboração 

de currículo, que se direciona ao ensino de química na escola; 
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d- A análise acerca da maneira como os conteúdos de química têm sido 

trabalhados em sala de aula.   

Diante destes aspectos, ocorreu um período que envolveu discussões em 

fase de exposições em palestras. Os docentes foram apresentados a um processo 

de experimentação de uso de tecnologia, por meio de utilização de softwares livres 

na área de química, com programas de simulação de laboratório virtual, em 

aplicação da tabela atômica Virtual Lab. 

Assim, os encontros desenvolvidos por meio da pesquisa realizada com os 

professores implicaram a discussão acerca das dificuldades identificadas em sala de 

aula, bem como troca de experiências e de soluções encontradas, sendo tal 

processo gerador de registros que logo a seguir farão parte das exposições aqui 

apresentadas.   

A pesquisa teve a participação de 12 professores que ministram aulas de 

química na Regional de Videira, a qual é composta por 16 Escolas Estaduais. No 

total, a Regional conta com 18 profissionais que ministram aulas de química; 

desses, apenas três são graduados na área e cinco deles estão com sua graduação 

em andamento. Os demais profissionais (10) são licenciados em outras áreas como 

Biologia, Física e Matemática. 

Foram realizadas algumas perguntas aos professores participantes da 

formação continuada, com o objetivo de conhecer o perfil dos profissionais da 

educação que ministram aulas de Química na Regional de Videira. 

Perguntou-se a idade do professor, com o objetivo de saber se os nossos 

jovens, assim que terminam uma graduação, estão ingressando na carreira do 

magistério.  

Qual a sua idade? 
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Gráfico 1 – Idade 

 

 

Tendo como abordagem a caracterização inicial do grupo, expõe-se o perfil 

desses docentes em relação ao aspecto idade: identificou-se um percentual 

registrado em 25% com idade entre 38 a 44 anos, seguido do mesmo percentual de 

25% dos professores com idade entre 30 a 34 anos. Já os profissionais entre 34 e 

38 anos contam com percentual de 16,7%, que também se aplica para os que 

apresentam mais de 44 anos.  

Nesta próxima questão, perguntou-se sobre o gênero do professor, com a 

importância de sabermos a porcentagem do sexo masculino ou feminino que 

ministram aulas de Química. 

Na segunda pergunta. Qual seu gênero? 

 

Gráfico 2 - Gênero 
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 Deste grupo de profissionais, tem-se um percentual de 58,3% do gênero 

feminino, sendo o restante do gênero masculino com um total de 41,7%.     

Diante desta caracterização por gênero e idade, o grupo será classificado 

também pelo tempo de atuação na docência, especificamente ministrando aulas de 

Química na Regional de Videira.  

 

Gráfico 3 – Tempo de serviço 

 

 

Assim, os dados coletados demonstram que apenas um professor tem menos 

de um ano de serviço, representando 8,3% da amostra, havendo quatro professores 

que atuam entre um a cinco anos, com percentual de 33,3%, seguidos de dois 

professores que trabalham já entre cinco a dez anos de tempo de atuação, sendo 

outros dois em percentual de 16,7%, que estão atuando na docência acima de 

quinze anos. 

Atualmente, os professores atuam em diversas escolas do Ensino Médio, 

algumas delas estão em funcionamento apenas em alguns períodos, dependendo 

do Município e o número de alunos nas escolas Estaduais da Regional de Videira. 

Consequentemente, o professor, para completar sua carga horária, tem que atuar 

em mais escolas. 
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Gráfico 4 – Período do Ensino Médio na escola 

 

 

 

Em um enfoque que se direciona para a caracterização da oferta do Ensino 

Médio na Rede de Videira, pode-se verificar que, das dezesseis escolas integrantes, 

apenas uma escola, que representa 8,3%, tem Ensino Médio ao longo dos três 

períodos, ou seja, matutino, vespertino e noturno, sendo que cinco escolas -  

representando um percentual de 41,7% - funcionam no período integral, seguidas de 

quatro escolas – representando 33,3% -  com oferta do Ensino Médio apenas no 

período matutino. 

Assim, em uma caracterização geral dos docentes integrantes da proposta de 

formação continuada desenvolvida, é possível registrar que houve um momento de 

discussão no qual os profissionais puderam compartilhar experiências, tendo em 

vista que esses momentos no cotidiano docente são raros, pois geralmente os 

professores passam a maior parte de seu tempo em aulas, e nas reuniões das quais 

esses profissionais conseguem participar, o tempo para discussão de condições 

específicas de áreas de ensino ou mesmo de aspectos metodológicos é pequeno, o 

que implica que há bem poucos momentos para interação e trocas de experiências. 

Nessa linha de entendimento, registra-se que os professores responderam a 

um questionário com quatro categorias acerca de aspectos da formação de 

professores de Química, em enfoque especial aos aspectos que se vinculam às  

metodologias de trabalhos realizados em sala de aulas pelos mesmos. 

Assim, em seguida, são apresentados os resultados do questionário que foi 

categorizado conforme os tópicos de discussão expressos por meio de metodologia 

de pesquisa que envolve a pesquisa-ação, na qual se tem a presença do 

pesquisador em interação com o pesquisado. 
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Com foco nesta abordagem, os dados coletados por meio das respostas dos 

docentes integrantes da pesquisa revelam uma realidade que se busca alterar por 

meio de ações em formação, com propósito de credibilidade em condições de 

compreensão de informações, que surjam como favoráveis para a atuação de 

atitude acadêmica perante as pesquisas humanas. 

Ressalta-se que alcançar mudanças é algo que se entende como processo, 

necessário partir de um ponto, em que se faz exposição de certos aspectos em uma 

prática visando à alteração das condições identificadas por meio de apresentação de 

novas possibilidades de atuação.  

Dessa forma, não só se faz a apresentação de conceitos, como também se 

propiciam registros de novas informações que sejam passíveis de serem cruzadas 

com conhecimentos já existentes. 

Tal aspecto reflete a proposta que aqui se expõe de desenvolvimento de 

ações que propiciem atos educativos que sejam capazes de impactar o profissional 

e levá-lo ao conhecimento de seu campo de atuação, aqui aplicado para área de 

Química, em intensa realidade com o ambiente escolar público, com foco em 

proporcionar soluções viáveis aos problemas afetos ao ensino de Química. 

Neste trabalho de pesquisa, foram utilizados os softwares “ChemSketc” e o 

“PhET” ambos são programas Free, na formação continuada de professores de 

Química da Regional de Videira. Trabalhou-se com os professores desde a 

instalação dos programas e suas funções até alguns modelos atômicos, como a 

formulação de algumas moléculas orgânicas como exemplo a glicose, ácidos graxos 

e algumas proteínas e substâncias inorgânicas como exemplo água, sais minerais, 

óxidos entre outras moléculas orgânicas e inorgânicas.  

Além da elaboração dessas moléculas, o programa proporciona um 

laboratório virtual, sendo que os professores elaboraram diversos experimentos 

virtuais no software. Essas simulações podem ser utilizadas em sala de aula 

auxiliando o professor na discussão dos conteúdos relacionados com o seu plano de 

ensino, facilitando a compreensão dos discentes e contribuindo para o processo de 

ensino e aprendizagem. 

Diante de tais considerações, pode-se expor que o projeto de formação 

continuada propiciou a esse grupo de professores diferentes palestras que 

enfocaram temas específicos da área de química, sendo importante a discussão 
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acerca do ensino de tabela periódica. Foram também discutidos os aspectos que se 

vinculam com as reações químicas.  

Um dos enfoques necessários na atualidade relaciona-se ao uso de 

informática em aulas de Química, sendo tal condição decorrente da constante 

atualização de mecanismos de comunicação, com os quais os jovens cada vez mais 

têm contato, sendo ponto crucial de discussão, visto que a escola tem se mantido 

nas suas tradicionais aulas de “quadro e giz”, o que leva ao desestímulo do aluno, 

condição que pode ser superada com uso de apresentações mais dinâmicas de 

conteúdos em aulas metodologicamente mais interessantes.  

Em um primeiro momento, esse aspecto pode evoluir com o  uso de softwares 

específicos para o ensino de Química.  Dessa forma, alguns programas desta área 

como: ACD/ ChemSketch (Freeware), que surge ilustrado na figura 2, a seguir, bem 

como o Phet Canada, ilustrado na figura 3 são exemplos desta possibilidade de 

alteração metodológica. 

 

Figura 2 - ACD/ChemSketch (Freeware) 

 

 
Fonte: http://www.redes.modernas.com.br (2016) 

 

O programa ACD/Chem Sketck (Freeware) propicia ao professor a aplicação 

de ferramenta na qual se consegue desenvolver várias fórmulas dos compostos 

químicos para serem expostos aos alunos. 
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O programa ilustrado na figura 2 se apresenta como uma ferramenta muito 

importante, tendo em vista propiciar ao professor maior facilidade para a elaboração 

de moléculas nas avaliações e nas aulas, além de mostrá-las de modo 

tridimensional, ao lado de visualização das vidrarias de laboratórios, demostrando os 

ícones do programa, que mostram o peso atômico das moléculas, os pontos de 

fusão e de ebulição, entre outras funções que o programa oferece.  

O segundo programa “Phet: Canadá”  traz vários experimentos virtuais na 

área de química e outras disciplinas. Nele, o discente e o professor acabam tendo 

um conhecimento que implica possibilidade de experiências em uso de diversos 

tipos de laboratórios e suas tecnologias. 

 

Figura 3 - Phet: Canadá 

 

 
Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_  BR/simulations/category/chemistry (2016) 

 

Essa figura 3 mostra outro programa, o Phet: Canada, que está disponível na 

forma gratuita ou paga, sendo este também considerado um dos melhores 

programas na área de química.  

Essa ferramenta se apresenta acessível ao docente e propicia que o 

professor exemplifique aos seus discentes como as reações de algumas substâncias 

reagem com outras ao serem misturadas, podendo mostrar as quebras das 

moléculas, pressão e temperatura das substâncias. 



114 

 

 

Os professores participantes dessa pesquisa receberam informações e 

trocaram experiências em busca de modificação da prática metodológica para que 

possam utilizar novas tecnologias, simultaneamente com as aulas expositivas, mas 

com o uso de softwares de simulações e experimentações que visam a gerar maior 

concretude para conceitos que são vistos como abstratos por parte dos docentes, 

podendo citar como exemplo a compreensão do formato de um átomo e em como 

esse possui movimentos de elétrons.  

Assim, as novas tecnologias se apresentam como aliadas do docente em 

propiciar demonstração de experimentos em um laboratório virtual, uma vez que 

outro aspecto de dificuldades na rede pública de ensino está em não ser possível a 

realização de experiências em face de não existência de laboratórios e materiais 

propícios para tais atividades, como vidrarias e reagentes.  

Dessa forma, a finalidade de ensino e demonstração que é propósito da 

escola pode ser alcançada adequadamente perante os conteúdos expressos em 

aplicação de tecnologias com a concepção teórica em fundamentação da prática.   

Tal condição fundamenta-se no entendimento de que os jovens são 

dinâmicos e gostam de vivências e não apenas de serem meros ouvintes, o que 

implica a necessidade de participação ativa em sala de aula, condição que se 

apresenta como geradora de uma formação continuada ao docente em aplicar novos 

conhecimentos práticos em busca de sair da metodologia unicamente expositiva que 

se identifica como normal nas escolas. 

Nessa linha de abordagem, a formação docente deve ser atualizada em 

aplicar novas metodologias vinculadas com a informática em integração de conteúdo 

com prática e a exemplificação, partindo de uma integração de prática metodológica 

com informações teóricas.  

Complementa-se que, de acordo com Nóvoa (1997), a formação do professor 

implica sempre um crescimento pessoal por meio do aperfeiçoamento profissional 

que ocorre em face de transformação da cultura escolar, ao lado de aplicação de 

novas práticas, o que também envolve a reflexão da prática e das condições sociais 

e culturais, que podem interferir no ensino e na prática pedagógica. 

Em face desse entendimento, o professor de Química em atuação no Ensino 

Médio pode e deve avaliar sua atuação com foco na concepção de que é formador 

de conhecimento em uso de instrumentos que gerem intelectualmente formação em 
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sair de senso comum para propiciar reflexão acerca de conceitos e a aplicação 

desses.  

 

3.3.1 Análise dos Resultados da Formação Continuada dos Professores de 

Química na Regional de Videira – SC.  

 

Em questionamento que se fez acerca da relação entre teoria e prática no 

ensino de Química, pôde-se verificar, nos registos que seguem, que os professores 

demonstraram, em suas respostas, a importância desse ensino perante a aplicação 

da Química. Eles responderam à seguinte pergunta: Como podemos relacionar o 

ensino de química com o cotidiano dos alunos? 

P1 Trazendo experiências do dia a dia para a sala de aula e laboratório.8 

P2 Mostrar o quanto a química está presente em nosso dia a dia, nos produtos de limpeza, 
higiene pessoal, composição do corpo, materiais que utilizamos. 

P4 Demonstrando a participação da química, através de objetos, alimentos de casa, etc. 
Conscientizando da importância da participação da química nosso dia a dia. 

P6 Em todo o nosso meio temos a química, seja em forma de energia, misturas, reações, 
etc. 

P7 Ela está no nosso cotidiano diariamente, através dos alimentos, materiais de limpeza, 
etc. Mas conhecemos seus nomes, de forma empírica e não genérica. 

P8 Demonstrando para o discente que no seu dia a dia a química está presente. Exemplo: 
preparação de alimentos, digestão. 

P9 Relacionando, por exemplo, a química aos produtos utilizados diariamente analisando 
sua composição. 

P10 Inúmeras maneiras, pois a química está presente em tudo, nas mais variadas situações 
do cotidiano. 

P12 Podemos relacionar com automóvel que eles tem em sua casa, com todos os alimentos 
que eles utilizam. 

 

Nesta questão o professor mostra a importância de fazer-se a relação da 

Química com o cotidiano, demonstrando em sala de aula e até mesmos fazendo 

experimentos com produtos utilizados no dia a dia com produtos de higiene e 

limpeza utilizados em nossas casas. 

Acerca da aplicação da prática em ensino da Química, realizou-se a seguinte 

pergunta aos professores: Existe laboratório de Química na sua escola? Qual a 

                                            

8 Para diferenciar citações destacadas nas entrevistas, ipsis litteris, metodologicamente, 
apresentaremos as entrevistas no corpo do texto, em espaço simples, na mesma fonte e com 
tamanho 11. 
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importância do aluno experienciar substâncias no laboratório de Química? Pôde-se 

verificar que, em sua maioria, os docentes expuseram que ensinar aplicando e 

propiciando experiências é algo relevante e importante, conforme se verifica nos 

registros dos professores a seguir:  

 

P1 Sim, muito importante para o discente entender melhor as aulas práticas. 

P2 Tem um laboratório, mas os materiais são do antigo Autolabor. E estão na sua maioria 
vencidos. 

P3 Não, viabilização no concreto aprofundo e facilita o conhecimento. 

P4 Não, porém é de estima importância. 

P5 Sim. Tem importância, pois contribui para o melhor entendimento dos conceitos vistos ao 
caráter prático das atividades em laboratório que contam com o apelo visual e tátil com 
relação aos materiais e equipamentos. 

P6 Sim, o discente consegue visualizar e também acompanhar reações e outros fenômenos 
químicos. 

P7 Sim, é de grande valia, mas o mesmo tem que estar bem equipado, o que não ocorre na 
nossa escola. 

P8 Sim, Que tudo que é feito na prática é mais fácil de assimilar o conteúdo. 

P9 Sim, pois o conhecimento abstrato torna-se concreto, visível e manipulável no 
laboratório. 

P10 Sim, de suma importância, pois o discente relaciona os conceitos trabalhados com a 
prática, porem apenas relacionar com a prática vejo que não é suficiente, é necessário 
contextualizar, relacionar ao cotidiano do discente. 

P11 Tínhamos, não temos mais. É muito importante para práticas tem a importância e bem 
significante.  

 

Dentro desse enfoque, identifica-se que a atuação prática é percebida como 

relevante, embora poucos tenham as condições de aplica-la, mediante a falta de 

laboratórios, motivo pelo qual se recupera a importância de novas tecnologias como 

uso da informática em aplicação de softwares específicos para área de química 

como os já anteriormente exemplificados. 

Assim, o ensino não pode ser vinculado unicamente a um progresso 

tecnológico, pois é também importante que o discente aprenda a aprender e 

direcione sua percepção em informação que se mostre acessível, tendo em vista 

que Paulo Freire (1995) expõe que o núcleo que sustenta o processo de educação 

se associa com a inclusão do ser humano em ter esta consciência de que é 

inacabado e que precisa constantemente de algo mais.  
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Assim, as tecnologias de ensino podem vir a propiciar uma percepção 

pedagógica, que tem como propósito a constituição de um planejamento, em 

aplicação de metodologias aplicadas pelos docentes com foco em progresso para o 

conhecimento colaborativo, da mesma forma como o cooperativo em superação de 

percepção individualista. 

Dessa forma, pode-se verificar pela exposição dos docentes que há um 

interesse em aplicar diferentes práticas, por meio do uso de materiais mais práticos 

e concretos, com foco em propiciar melhor compreensão dos discentes, com a 

pergunta:  Qual a metodologia que você usa nas aulas para trabalhar os conteúdos 

de Química?  Seguem-se os registros das respostas:  

P2 Metodologias variadas, dentre as quais, explanação, uso de materiais alternativos, 
montagem da tabela, jogos. Práticas sobre propriedades da matéria. 

P5 Aulas expositivas, resolução de exercícios, aulas de laboratório, uso de tecnologias. 

P6 Demonstração do conteúdo proposto em sala e, com isso, realização de práticas. 

P7 Teórico, quadro e pincel. 

P8 Teoria, exercícios, vídeos explicativos, experiências. 

P9 Aula expositiva dialogada realização de exercícios e práticas em laboratórios. 

P10 Teórica - prático – contextualizada. 

P11 Diversas Experiências, Transformações na prática de vida. 

P12 Uso o livro didático e alguns materiais que envolvam tecnologias e laboratório. 

P1 Os discentes possuem pouca base e acreditam que a disciplina de Química é muito 
chata e difícil. 

P2 Eu trabalho com discentes do 9º ano. Como o conteúdo, num primeiro momento, é mais 
teórico, trabalho de forma mais dinâmica em sala, com materiais variados. 

P3 Semanal, primeiro passando teoria e depois prática, usando materiais alternativos e 
feitos em sala de aula. 

P4 Aprendizagem teórica da conduta prática do cotidiano do discente, avaliação com 
feedback do conteúdo 

P5 Aula de ácidos carboxílicos e seus derivados. Exposição oral do conteúdo, resolução de 
exercícios de fixação, aula de metodologia ativa com introdução na sala de vídeo e na 
sala de informática. 

P6 Busca de conteúdo em diversas fontes e quando possível é feito prática para mostrar a 
relação com o cotidiano. 

P7 Teórico, faz-se chamada, passa o conteúdo no quadro e explica. 

P8 Planejo minhas aulas sempre trazendo a química para o nosso dia a dia, para se facilitar 
o aprendizado. 

P9 Meu planejamento é coletivo, onde as diferentes áreas do conhecimento interagem entre 
si. 

P10 Procuro planejar de forma interdisciplinar e contextualizada. 
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P11 Transformação de várias teorias em prática de vida. 

P12 Química orgânica, grupo dos álcoois, explicação dos conteúdos, realização de 
exercícios e processo de destilação da cana de açúcar. 

 

Observa-se que são diversas metodologias aplicadas pelos professores, 

desde o tradicional livro e quadro por falta de materiais. Alguns fazem uma 

contextualização da teoria e prática do conteúdo ministrado com auxílio de 

experimentos dos produtos usados no cotidiano com o objetivo de facilitar o 

aprendizado do discente. 

A aplicação de um trabalho pedagógico que busca incentivar o discente é 

algo que deve ser proposto por meio de novas tecnologias, visando a integrar 

assuntos que podem ser articulados com várias áreas de conhecimento. 

Na pergunta. Você utiliza softwares com programas de Química nas suas aulas? 

Por quê? Ao serem questionados acerca de como os docentes têm utilizados as 

tecnologias e práticas pedagógicas, identifica-se ainda uma grande falha nesse 

aspecto, uma vez que boa parte deles revela que não utiliza as tecnologias ou o faz 

em raras vezes, conforme se verifica nos registros a seguir:   

 

P1 não, ainda não. 

P2 Muito raramente. 

P4 Algumas vezes, quando necessário, auxílio para explicação. 

P5 Sim. Animações de reações químicas, programas de modelagem química e aplicativos 
de metodologias ativas. 

P6 Em algumas aulas, para mostrar aos discentes os processos químicos e cálculos. 

P7 Não, pois vejo que o discente, aprende mais quando copia e resolve os exercícios 
desenvolvidos no quadro. 

P8 Não, Por falta de tempo. 

P9 Sim, utilizo programa "Socrative e Peer Instruction", por tornarem o ensino mais atrativo. 

P10 utilizo e acho que existem muitos programas, jogos bem interessantes para que o 
discente se aproprie de alguns conceitos. 

P11 Não utilizo software, mais uso muito as mídias e DVD's. 

P12 Sim. Para elaborar provas e trabalhos, para mostrar a estrutura das substâncias. 

 

Perante tais registros, verifica-se que é necessário que se faça um 

procedimento de construção de conhecimento, uma vez que a informática propicia 

uma maneira de incentivar o discente em um processo mais dinâmico de 
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aprendizagem, de maneira que pode ocorrer a integração de assuntos trabalhados, 

especificamente, os conteúdos de química. 

Dessa forma, a formação do professor da área de química deve ser 

permanentemente propiciada para que novas técnicas e práticas possam ser 

disseminadas, e convertam em planejamento e aplicação de metodologia adequada 

para o bom aprendizado dos discentes. 

Qual a contribuição do Ensino da Química para o desenvolvimento Regional 

de Videira? Em uma perspectiva de associação entre o que a química tem a 

oferecer para a realidade em que está inserida, um dos questionamentos 

apresentados aos professores foi como a Química pode ajudar a região de Videira, 

tendo como respostas os registros que seguem:  

 

P2 Formar cidadãos mais ativos na sociedade, em suas práticas diárias. 

P5 Melhoria de qualidade de vida da população da qualidade dos produtos agrícolas e 
industrializados, da qualidade da água e preservação do ambiente. 

P6 Auxiliar aos discentes a ter uma visão benéfica da química no nosso meio. 

P7 Esse ensino contribui muito, pois se encontra na maioria das empresas locais. Ex. 
Alimentícia, reciclagem, postos etc. 

P9 Motivando a busca de cursos em que a química se faz presente. 

P10 Se apropriando dos conceitos químicos, todos nós podemos interagir e modificar o meio 
e de maneira interdependente. 

P11 Na construção de um mundo melhor e no respeito ao ecossistema da região e Videira. 

P12 Como é uma região que tem um bom desenvolvimento econômico a química contribui 
para manter este desenvolvimento nas indústrias e agricultura. 

 

Pode-se perceber, na maioria dos registros apresentados, que o enfoque de 

todo professor está em demonstrar que é possível que a escola e as suas diferentes 

disciplinas sejam percebidas pelos alunos como conteúdos que fazem parte do dia a 

dia, especialmente diante das mudanças que toda a sociedade tem enfrentado, 

contribuindo para a formação de cidadãos mais envolvidos com o seu meio, com seu 

ambiente de trabalho e com aspectos como o próprio desenvolvimento econômico e 

social da região. 

No dia 08 de março 2016 aconteceu a primeira reunião com os professores 

de Química e de Ciências do Ensino Fundamental e Médio na gerência de Educação 

do município de Videira, como se pode observar na Figura 4. O pesquisador, no 

decorrer de três horas, apresentou aos professores o projeto de formação e discutiu 
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sobre a importância da mesma para a Regional, visto que há vários anos não ocorre 

tal formação.  

A discussão inicial foi muito importante, pois se observou que os professores 

estavam necessitando compartilhar suas experiências com os colegas. No decorrer 

do ano, normalmente os professores estão envolvidos com aulas e reuniões, e resta 

pouco tempo para as trocas.  

 

Figura 4 - Reunião com os professores 

 

 
 

No dia 25 de abril de 2016, iniciou-se o trabalho discutindo sobre o 

planejamento dos conteúdos a serem ministrados durante o ano letivo, e 

posteriormente, o professor José Carlos Gonçalves (Figura 5), autor da tabela 

atômica, ministrou a palestra “A tabela periódica – atualizações e relações 

interdisciplinares”, sanando algumas dúvidas referentes aos elementos e reações 

químicas. Além disso, conversamos sobre isótopos. Nesse período, não houve 

experimentação prática, pois o tempo não permitiu, uma vez que o assunto 

abordado era bastante extenso. 
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Figura 5 - Palestra com o Professor José Carlos Gonçalves 

 
 

No período da tarde, ocorreu uma palestra com o professor Ibsem Valin 

Lopes, conforme pode-se observar na Figura 6. O professor é da área de 

Computação, com ênfase em software. Na ocasião, o professor explicou sobre a 

importância da informática nas aulas de Química.  

O tema foi bastante discutido, pois se abordou, a partir de várias perspectivas, 

desde a história até a evolução da informática aos dias de hoje, passando pelas 

metodologias com as quais o professor elaborou algumas apresentações em 

PowerPoint. Cada professor teve um momento prévio para desenvolver a atividade 

proposta, que consistia em elaborar uma apresentação para não deixar suas aulas 

sempre no tradicional quadro e giz. 
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Figura 6 - Palestra com o Professor Ibsen Valin Lopes 

 

 
 

 

No dia 26 de abril de 2016, no período matutino, aconteceu uma palestra com 

a professora Ma. Marisa Melo (Figura 7). O tema da palestra foi “os discentes com 

problemas de aprendizagem”, assunto muito importante, visto que a chegada de 

vários discentes com laudos médicos indicando problemas de aprendizagem tem 

sido cada vez mais frequente nas escolas, o que tem se mostrado um grande 

desafio aos professores. Eles alegam não estarem preparados para elaborar aulas e 

instrumentos de avaliação direcionados às especificidades desses discentes. 

 

Figura 7 - Palestra com a Professora Ma. Marisa Melo 

 



123 

 

 

 
 

No período da tarde, foram abordados alguns programas de química: ACD/ 

ChemSketch (Freeware), conforme a Figura 8, e o Phet Canada, conforme a Figura 

9. Cada professor instalou o programa em seu computador, realizando em seguida 

alguns experimentos (Figura 10). O primeiro programa é uma ferramenta muito 

importante, pois ajuda o professor na elaboração de moléculas nas avaliações e nas 

aulas, além de mostrá-las de modo tridimensional, as vidrarias de laboratórios, os 

ícones do programa o qual mostra o peso atômico das moléculas, os pontos de 

fusão e de ebulição, entre outras funções que o programa oferece. O segundo 

programa traz vários experimentos virtuais na área de química e outras disciplinas. 

Neste programa, o discente e o professor acabam tendo um conhecimento e até 

mesmo uma noção dos mais diversos tipos de laboratórios e suas tecnologias. 

 

Figura 8 - ACD/ChemSketch (Freeware) 

 

  
 

Fonte: http://www.redes.modernas.com.br (2016) 

 

O programa ACD/Chem Sketck (Freeware) foi utilizado para a formação dos 

professores. Com este programa, o professor consegue desenvolver várias fórmulas 

dos compostos químicos para serem mostrados aos professores e o mesmo mostrar 

aos discentes. 
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Figura 9 - Phet: Canadá 

 

 
 

Fonte: https://phet.colorado.edu/pt_  BR/simulations/category/chemistry (2016) 

 

A figura 9 mostra outro programa o Phet: Canada, que está disponível na 

forma gratuita ou paga, é também considerado um dos melhores programas na área 

de química. Contém várias opções para o professor mostrar aos seus discentes 

como as reações de algumas substâncias reagem com outras ao serem misturadas, 

podendo mostrar as quebras das moléculas, pressão e temperatura das 

substâncias. 

 
Figura 10 - Professores utilizando o software 
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No final da formação, foi realizada uma troca de experimentos de química, 

como a reação de alguns elementos dos metais alcalinos em água, na qual os 

elementos sódio e potássio são altamente reativos e explosivos em contato com a 

água. Foram demonstradas também algumas reações com teste de chama, 

utilizando alguns tipos de sais. Alguns materiais podem emitir luz quando excitados, 

isso ocorre quando os elétrons dos átomos absorvem energia e passam para níveis 

externos (maior energia), e ao retornar para os níveis de origem (menor energia), 

liberam a energia absorvida na forma de um fóton de luz, tendo então a 

luminescência, como o fenômeno é chamado. Além disso, houve troca de ideias 

referente às aulas ministradas. 

Após a análise e discussão dos dados deste estudo, propôs-se a construção 

de uma proposta de formação continuada para os professores que ministram aulas 

de Química na Regional de Videira. 

Espera-se, também, que professores passem a utilizar a tecnologia proposta 

na formação de seus discentes, concomitantemente com as aulas expositivas, por 

meio do uso de softwares de simulação e experimentação para uma compreensão 

de conceitos abstratos. Como exemplo pode-se citar o átomo9. O que é um átomo? 

Sabe-se o quanto é difícil para o discente entender o formato que o átomo possui e 

os movimentos dos elétrons em torno do núcleo do átomo. O professor poderá 

realizar experimentos no laboratório virtual, pois nem sempre ele consegue realizar 

algumas experiências devido à falta de materiais como vidraria e reagentes. 

Proporcionar a preparação no discente é o propósito essencial do docente. O 

fim de alcançar tal propósito, não basta ao docente propiciar uma ótima aula, 

preparar adequadamente os conteúdos, ele precisa possuir perfeitamente 

transparente as bases teóricas que fundamentam a sua prática. 

O docente, via de regra, age intuitivamente e também empiricamente, 

construindo a sua exclusiva didática fundamentada nos modelos que conheceu 

quando discente e também no bom sentido que auxilia o separar os procedimentos 

que ‘funcionam’. Desse pleito resulta, com o passar do tempo, determinado ‘modo’ 

de estruturar e também conduzir o ensino que, frequentemente, não chega a estar 

                                            

9 Átomo é uma unidade básica de matéria que consiste num núcleo central de carga elétrica positiva 
envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e 
nêutrons. Os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por força eletromagnética. 
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saturado com observação nem sequer pelo docente individualmente, contudo, 

menos ainda, através de conjunto de professores que lecionam determinado curso. 

Simultaneamente ao progresso tecnológico, a percepção do ser humano vem 

aumentando exponencialmente. Exige-se do professor certa maneira distinta do 

habitual, objetivando propiciar que o discente "aprenda a aprender" e que ele 

também consiga demonstrar atenção a qualquer informação acessível em fontes de 

investigação das mais variadas, até mesmo pela rede mundial de computadores. 

Torna-se necessário que o discente e o docente conheçam os recursos existentes e 

também saibam utilizá-los, de forma que possam proceder, compartilhar e construir 

o conhecimento. 

De acordo com Paulo Freire (1995) que diz que o núcleo fundamental que 

sustenta o processo de educação é a inclusão do homem que se educa, porque tem 

consciência que é um ser inacabado que se encontra numa busca constante de “ser 

mais”.  

As tecnologias no ensino precisam proporcionar uma visão pedagógica clara, 

cujo propósito imprescindível é a notificação do discente num progresso com o 

conhecimento colaborativo bem como cooperativo, superando o molde individualista 

competidor. A informática precisa favorecer o compromisso educacional, incentivar o 

discente que irá à sala informatizada com um propósito, integrando os assuntos 

trabalhados e também articulando as muitas áreas do conhecimento, de modo que a 

informática seja entendida de acordo com uma ferramenta cuja intenção é favorecer 

o trabalho pedagógico, não somente treiná-lo no uso de mais uma máquina. 

Os jovens, em geral, são dinâmicos, gostam de participação e vivência, não 

de serem meros ouvintes. Eles demandam certa forma participativa, mas não a 

simples metodologia discursiva-repassadora, ainda que tão normal nas escolas, tal 

como exclusivo método de ensino e aprendizagem. 

A informática na escola, dessa maneira, precisa ter êxito como um método de 

impulso da integração entre o individual e o coletivo; entre o indivíduo e o 

tecnológico; e também através das dimensões cognitiva e afetiva, bem como fazer 

parte da educação e das distintas áreas do conhecimento. 

Todo professor ou mediador, de consenso com o enquadramento no qual se 

insere, precisa planejar e adotar a metodologia de ação de maneira que obtenha 

uma boa relação junto com os discentes, porém sinta-se agraciado com o objetivo 

de ensinar claramente e também capacitar-se juntos. Uma maneira produtiva de 
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trabalhar é estender os conceitos ou temas centrais dos conteúdos disciplinares de 

maneira coletiva a fim de obter-se o entendimento da inter-relação entre eles, 

sempre respeitando a experiência e conhecimentos prévios dos discentes 

incentivando, da mesma maneira, seu crescimento intelectual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES 

 

A formação inicial e continuada dos professores de Química da Regional de 

Videira apresentou-se de grande importância para qualificar a prática pedagógica, 

buscando novas estratégias de ensino-aprendizagem em sua área especifica e no 

conhecimento curricular e pedagógico, pois sabemos que o mercado de trabalho 

exige profissionais cada vez mais qualificados e professores mais comprometidos no 

desenvolvimento educacional. 

Uma das principais características percebida na formação inicial e continuada 

dos professores de Química do Ensino Médio indicou que quanto mais preparado o 

professor estiver, mais atrativas são suas aulas para os alunos, consequentemente 

diminui o desinteresse dos alunos, tornando-os mais participativos, desenvolvendo a 

autonomia em relação ao ensino aprendizagem e tornando-os cidadãos mais críticos 

na sociedade em que estão inseridos. 

Assim sendo, os professores de Química, viram a importância da formação 

continuada realizada na Gerencia Regional de Educação de Videira. Durante o 

período de capacitação, trocaram experiências de sala de aula, trazendo dicas de 

experimentos de laboratórios com materiais alternativos usados no dia a dia dos 

alunos, pois assim o aluno começa a perceber a importância das aulas de Química e 

observar que a Química está presente no nosso cotidiano. 

Os professores de Química da Regional de Videira fizeram uma relação entre  

teoria/pratica nos processos de ensino e de aprendizagem em Química, destacando 

a importância dos professores como transformadores críticos da realidade 

educacional, uma vez que promover a aprendizagem no aluno é seu objetivo 

principal. Para atingir tal objetivo, não basta ao professor dar uma boa aula, 

trabalhar bem os conteúdos, ele deve ter bem claro as concepções teóricas que 

fundamentam a sua prática.  

O professor, geralmente, vai intuitivamente e empiricamente construindo a 

sua própria didática. Desse processo resulta, com o passar do tempo, um ‘jeito’ de 

organizar e conduzir o ensino que, geralmente não chega a ser tomado com reflexão 

nem pelo professor individualmente e, menos ainda, pelo conjunto de professores 

que lecionam um dado curso. 

Paralelamente ao avanço tecnológico, o conhecimento humano vem 

crescendo exponencialmente. Exige-se do professor uma postura diferente da 
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tradicional, visando a possibilitar que o aluno "aprenda a aprender" e consiga ter 

acesso às mais variadas fontes de pesquisa, inclusive a internet. Torna-se 

necessário que o aluno e professor conheçam os recursos existentes e saibam lidar 

com eles, de maneira que possam agir, interagir e como consequência construir o 

conhecimento. 

As tecnologias na educação abordadas na formação inicial e continuada dos 

professores de Química na Regional de Videira ajudam a promover uma visão 

pedagógica aberta na qual o pressuposto fundamental é a participação do aluno 

num processo de aprendizagem colaborativa e cooperativa, superando o modelo 

individualista competitivo. 

As orientações ocorreram no sentido de que as tecnologias não sejam 

utilizadas para transmissão de conteúdo específicos de softwares, entendendo-se 

que esses deverão atuar como consequência de um processo de construção do 

conhecimento. A informática facilita o trabalho pedagógico e motiva o aluno, que irá 

à sala informatizada com um objetivo, integrando os temas trabalhados e articulando 

às diversas áreas do conhecimento, de forma que a informática seja entendida como 

uma ferramenta cuja finalidade é facilitar o trabalho pedagógico do professor e 

motivar o aluno e não apenas treiná-lo no uso de mais uma máquina. 

Os jovens em geral são dinâmicos, gostam de ação, participação e vivência e 

não de serem meros ouvintes. Eles demandam uma metodologia participativa, e não 

o simples método discursivo-repassador ainda tão comum em nossas escolas como 

único meio de ensino-aprendizagem. 

As tecnologias, portanto, devem funcionar como uma estratégia de promoção 

da participação e da integração entre o individual e o coletivo; entre o humano e o 

tecnológico; e entre as dimensões cognitiva, afetiva e procedimental da educação e 

as diferentes áreas do conhecimento. 

Cada docente ou mediador, de acordo com o contexto onde se insere, deve 

planejar e escolher a metodologia de ação de forma que obtenha uma boa 

comunicação com os educandos e sinta-se confortável para ensinar bem e aprender 

juntos. Uma forma produtiva de trabalhar é tratar os conceitos ou temas centrais dos 

conteúdos disciplinares de forma coletiva para obter-se a compreensão da inter-

relação entre eles, sempre respeitando a experiência e conhecimentos prévios dos 

alunos incentivando, assim, seu crescimento intelectual. 
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Assim, registra-se que o investimento em formação de professores, 

especialmente da área de química, demonstra o enfoque em verificar que tais 

docentes precisam se envolver na valorização da própria profissão, e com base 

nesse aspecto, a formação continuada pode ser vista como uma maneira de 

propiciar a autonomia suficiente para romper com outras dificuldades inerentes à 

educação, para a formação de capacidades críticas e criativas e para o exercício da 

profissão que tem sido, atualmente, desvalorizada. No entanto, o ensino de Química, 

especialmente no Ensino Médio, deve se tornar mais significativo para os alunos em 

face da sua relevância.   

O trabalho desenvolvido nesta dissertação teve uma grande importância para 

o aprendizado profissional e pessoal, pois houve a oportunidade de oferecer aos 

meus colegas, professores de Química da Regional de Educação de Videira, uma 

formação continuada de Química, abordando a importância de fazer periodicamente 

esse tipo de treinamento, a fim de que os professores possam trocar informações, 

relacionando suas aulas com o cotidiano e buscando melhorias para o 

desenvolvimento regional em que os professores e alunos estão inseridos.  

Ao final, pode-se afirmar que alcançar uma mudança concreta, por meio da 

aplicação de conceitos aliado à prática, é possível, oportunizando-se períodos de 

discussão entre os professores da área de Química, para que possam desfrutar de 

acesso aos novos processos metodológicos, e tal condição se encontra na aplicação 

de formação continuada, tema que tem sempre propiciado espaço em aliar teoria e 

prática, ofertando condições objetivas de que esses profissionais possam trabalhar 

com segurança e eficiência dentro da realidade escolar e ensinem com prazer, 

levando o aluno à compreensão dos inúmeros aspectos aos quais a Química se 

aplica. 

Assim, pode-se expor de forma mais específica que o professor se apresenta 

ciente de sua função ao ensinar Química para os alunos, especialmente no Ensino 

Médio, com foco em que esses se apresentem capacitados tanto em conhecimentos 

da área como em identificarem, ao longo dos diferentes processos, a atuação da 

Química. Também se pode evidenciar que a formação continuada de professores da 

área de Química deve propiciar maior integração entre os docentes atuantes no 

Ensino Médio e os professores universitários, de forma a redefinir e trocar 

experiências que busquem a melhoria de práticas pedagógicas com foco em 

melhorar a qualidade de ensino. 
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APENDICE 

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DE QUÍMICA: um estudo 

de caso na Regional de Videira – SC. 

Este trabalho tem como objetivo construir uma proposta de formação 

continuada de professores que atuam na disciplina de Química no Ensino Médio na 

Regional de Videira numa visão global e interdisciplinar, estimulando a construção 

de metodologias inovadoras a serem desenvolvidas nas diferentes situações de 

aprendizagem dos alunos. Caracterizando a formação inicial e continuada dos 

professores de química, explorando as mediações das Tecnologias Digitais da 

Informação e Comunicação (TDIC) no apoio à atuação pedagógica e por 

conseguinte para melhorar os índices de educação na regional uma vez que a 

disciplina de química é essencial para a formação na educação básica. O estudo 

tem como pesquisador responsável, Prof. Dr.Ludimar Pegoraro, coordenador do 

programa de mestrado e professor do Ensino Superior da UNIARP , o mestrando, 

Arã Paraguassú Ribeiro Respondendo ao questionário, você estará consentindo na 

utilização das respostas para a realização da pesquisa. 

 

1) Qual a sua idade? 

a) 18 a 22 anos 

b) 22 a 26 anos 

c) 26 a 30 anos 

d) 30 a 34 anos 

e) 34 a 38 anos 

f) 38 a 44 anos 

g) mais de 44 anos 

 

2) Qual seu gênero? 

a) Masculino 

b) Feminino 

 

3) Qual a sua formação? 

 

4) Há quantos anos você ministra as aulas de Química? 
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a) Menos de 01 ano 

b) De 01 a 05 anos 

c) De 05 a 10 anos 

d) De 10 a 15 anos 

e) Mais de 15 anos 

f) Outro _________________________ 

 

5) Qual o período do Ensino Médio em sua escola? 

a) Integral 

b) Manhã 

c) Tarde 

d) Noite 

e) Outro _________________________ 

 

6) Descreva como você observa o ensino da Química na sua escola?  

___________________________________________________________________

7.) E na sua turma? Descreva o planejamento de uma de suas aulas. 

___________________________________________________________________ 

8) Qual a metodologia que você usa nas aulas para trabalhar os conteúdos de 

Química?  

___________________________________________________________________ 

9) Como podemos relacionar o ensino de química com o cotidiano dos alunos? 

___________________________________________________________________ 

10) Tem laboratório de Química na sua escola? Qual a importância do aluno 

experienciar substâncias no laboratório de Química? 

___________________________________________________________________ 

 

11) Você utiliza softwares com programas de Química nas suas aulas? Por quê? 

___________________________________________________________________ 

 

12) Como os professore poderiam intensificar os processos de ensino e de 

aprendizagem? 

___________________________________________________________________ 
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13) Como os alunos e professores participam do processo de elaboração do 

currículo e das atividades desenvolvidas nas aulas de química na sua escola? 

___________________________________________________________________ 

 

14) Como é realizada a avaliação da disciplina de química na sua escola?  

___________________________________________________________________ 

15) Quais as tendências atuais para o Ensino de Química na Escola de Ensino 

Médio? 

___________________________________________________________________ 

16) Qual a contribuição do Ensino da Química para o desenvolvimento Regional 

de Videira? 

___________________________________________________________________

17) Você gostaria de participar de um projeto de formação continuada? 

___________________________________________________________________ 

 


