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RESUMO

Ensino Médio no país, em geral, tem se voltado mais especificamente à

preparação dos estudantes para o bom desempenho no Exame Nacional do
Ensino Médio (ENEM), e principalmente no caso do Ensino Médio Técnico,

também para o trabalho – uma das finalidades da educação nacional
(BRASIL, 1996), assim como a formação para a cidadania e o “pleno

desenvolvimento do educando”. Portanto, são muitos os fins a orientarem o

ensino em um período histórico do qual se destacam o caráter instrumental de
práticas pedagógicas e a expansão do uso de Tecnologias da Informação e

Comunicação (TIC) na Educação. Considerando esse cenário desafiante
para os professores, foi iniciada uma investigação onde pretende-se analisar a

relação entre o ensino de Química (recorte de pesquisa) e as TIC, com vistas à
formação para cidadania. A análise será feita por meio de uma pesquisa de

caráter qualitativo e exploratório. A metodologia proposta prevê estudo de

documentos, aplicação de questionário e entrevistas semiestruturadas, a
serem realizadas em uma instituição de nível médio técnico, considerada

referência na área, na cidade do Rio de Janeiro. Participarão da investigação
cerca de dez professores de Química. O referencial adotado reúne autores

considerados críticos, como Freire (1996), para discussão de educação
cidadã; Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) que, assim como Chassot

(2003), possuem trabalhos voltados para a educação em ciências naturais e

cidadania; e Selwyn (2011), que problematiza relações entre educação e
tecnologia.
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