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Introdução 
O professor em formação ou acadêmico de um curso de licenciatura coloca-se como um ator onde são depositadas 

expectativas quanto a sua atuação no que se refere- ao desenvolvimento de um senso crítico em relação a método 

tradicionalmente consolidado e a possibilidade de abertura para um novo panorama onde as mídias possam 

efetivamente fazer parte da rotina e escolar e servir de suporte para a aprendizagem (TRIVELATO, 2005). O papel do 

docente é fundamental nas ações envolvendo TICs e mídias sociais, pois a qualidade da inserção destes recursos no 

ambiente de ensino depende muito mais da abordagem didática que norteará o processo, do que de suas 

características técnicas. A simples presença de novas tecnologias na escola não é por si só, garantia de maior qualidade 

na educação, pois a modernidade pode mascarar um ensino tradicional, baseado na recepção e na memorização de 

informações (MORAN; MASETTO; BEHRENS, 2000). Nesse sentido, esta pesquisa visa contribuir com as discussões 

em torno a percepção de acadêmicos de um curso de licenciatura em química da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná Campus Medianeira, quanto a relevância das mídias digitais e recursos tecnológicos como recursos em 

potencial para o ensino de química. 

Metodologia 
Realizou-se um estudo de campo no segundo semestre de 2017. Os sujeitos da pesquisa foram 144 alunos com 
matrícula regular. O instrumento de coleta de dados foi um questionário semiestruturado. A análise de dados obtidos 
nas questões objetivas compreendeu a tabulação e representação gráfica de categorias percentuais. Para as questões 
descritivas foi realizada a análise de conteúdo (BARDIN, 1977). 

Resultados e Discussão 
A pesquisa revelou que os alunos do curso de licenciatura em química da UTFPR, Campus Medianeira, já dispõem de 
uma significativa familiaridade com mídias e recursos tecnológicos.  

Tabela 1. Uso das mídias tecnológicas e digitais como apoio as atividades em sala de aula para o ensino de química 

Categoria % Unidades de Contexto 

Podem contribuir 
para a aprendizagem 

92,3 

“O uso de novas tecnologias no processo de ensino e aprendizagem é de extrema relevância, e 
pode contribuir significativamente para o processo de ensino-aprendizagem de química” 

“Com certeza. A química é uma disciplina que envolve conteúdos muito diversos. Em alguns 
casos, o aluno entende muito melhor se houver algum recurso onde o mesmo possa visualizar 

aquilo que na teoria é muito confuso”. 

Não trazem 
benefícios reais de 

aprendizagem 
3,9 

“Não. Pois a utilização de tecnologias pode deixar os alunos cansados, com sono e com isso 
não prestar atenção no conteúdo”. 

“Não porque a forma como são usadas não trazem benefícios”. 

Não tenho opinião 
formada a respeito 

3,8 "Relevante não saberia dizer, mas talvez poderia fazer uma melhoria”. 

Também foi observado que os acadêmicos percebem a relevância do tema e que possuem a noção de que a 
apropriação destes recursos pode trazer contribuição para o ensino de química. No entanto, a formação efetiva sobre 
o tema é pouco ou superficialmente abordada ao longo do curso. 

Considerações Finais 
Faz-se necessário que os cursos de graduação estimulem ao uso e emprego das mídias e recursos tecnológicos no 

processo de ensino-aprendizagem, porém para que as mudanças surjam é necessário que as grades curriculares sejam 

repensadas de modo em que se possa integrar efetivamente o tema ao cotidiano de estudo dos licenciandos. Por fim, 

é possível concluir que no cenário atual vivenciamos uma dicotomia onde, de um lado, há a necessidade cada vez mais 

intensa do uso das mídias e recursos tecnológicos tanto no meio social, quanto no meio educacional e, de outro, 

encontram-se as dificuldades estruturais das escolas e as deficiências nos currículos que desconsideram a importância 

socioeconômica do tema no processo de formação de professores. 
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