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O Ensino Médio Técnico 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.

A revisão de literatura em teses e dissertações mostrou uma escassez de pesquisas com 
relação à temática da formação para a cidadania e as TIC na abordagem dos conteúdos 
de Química (recorte adotado), em turmas do ensino médio técnico, o que motiva a 
investigação.
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INTRODUÇÃO

OBJETIVOS

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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STATUS DA PESQUISA

A pesquisa está em andamento.
No momento, os instrumentos de coleta de dados estão sendo preparados (questionário e guia com 
perguntas para as entrevistas semiestruturadas ) e as leituras continuam.
Em aguardo da autorização por escrito da instituição onde deve ser realizada a pesquisa no campo.

REFERENCIAL TEÓRICO

Serão adotados os seguintes procedimentos, 
tradicionais para pesquisas qualitativas: análise de 
documentos, aplicação de questionários e 
entrevistas semiestruturadas, de maneira que um 
complemente o outro, diante do universo a ser 
pesquisado e mediante o objetivo que pretende-se 
alcançar.

METODOLOGIA

1ª JORNADA DE PESQUISA DO PPGE/UNESA

28-29 DE JUNHO DE 2017

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ

Fonte: http://nte.ufabc.edu.br/

Objetivo geral: Analisar a relação entre o 
ensino de química e  Tecnologias da 
Informação e Comunicação com vistas à 
formação para cidadania.

Questões de estudo:
1. Como professores de química acreditam 

que contribuem com a formação para 
cidadania dos estudantes? 

2. O que revela a fala de professores de  
química sobre TICs no ensino?

3. De que maneira os estudantes podem se 
tornar mais críticos e participativos, 
mediante o uso de TIC em suas aulas, 
segundo os professores de química?

Fonte: A relação Química - Mundo (Elaboração própria)


