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O presente trabalho tem por objetivo analisar a integração das tecnologias de
informação e comunicação no currículo de cursos de graduação em ensino de 
química
de universidades públicas brasileiras. O estudo foi desenvolvido com base numa 
revisão
de literatura sistemática e numa análise documental, analisando dezenove matrizes
curriculares de tais universidades e suas respectivas ementas.

RESUMO



  

Introdução

No início dos anos 80, um novo movimento sociocultural originado pelos jovens
profissionais de grandes metrópoles e universidades americanas conquistou uma
dimensão global, e sem que nenhuma instância condicionasse esse processo, as
diferentes redes de computadores que se formaram nos anos 70 se juntaram umas 
às
outras, enquanto o número de pessoas e de computadores conectados à rede 
crescia
exponencialmente (VANASSI, 2007). Foram trinta anos de um crescimento 
contínuo de
virtualização da sociedade e da inteligência coletiva que resultaram na geração do
milênio (ou geração Y), a partir da criação do sistema operacional ENQUIRE, por
Timothy John Berners-Lee, seguindo os princípios do Xanadu e do Hipertexto de 
Ted
Nelson, culminando na World Wide Web, em 1989. Sequencialmente, a Web 
evoluiu de
um modelo estático (1.0) para o colaborativo (2.0), e deste para portabilidade de
conteúdos, conectividade de informações e integração de linguagens de 
programação
(3.0). Já se fala, inclusive, na Web da inteligência artificial (4.0), como prevê 
Teixeira
(2012). Paralelamente, são desenvolvidos inúmeros recursos interativos para a 
Internet e
digitalização dos meios de comunicação.



  

Inicialmente foram analisadas dezenove matrizes curriculares e 
ementas de
Cursos de Licenciatura em Química, disponíveis nos sites das 
instituições públicas de
ensino superior do Brasil. Identificamos as universidades por: 
Universidade 1 (U1),
Universidade 2 (U2) e Universidade 3 (U3) e assim por diante. Demos 
ênfase as
disciplinas de conteúdos obrigatórios que mencionassem as TIC para 
compreender o
lugar das mesmas na formação inicial de professores de química.

Discutindo os saberes da docência,  Pimenta (1999), considera que, na 
contemporaneidade, cabe ao professor o papel de mediar às relações que 
se estabelecem entre a sociedade da informação e os alunos.

Kenski (2003), por sua vez, prevê o
surgimento de um novo professor que tenha a compreensão de que a sua ação 
docente
em um ambiente digital não requer apenas uma mudança metodológica, mas uma
mudança da percepção do que é ensinar e do que é aprender.

desenvolvimento



  

Do ponto de vista de Richt (2005), os cursos de licenciatura carecem de 
uma
revisão em seus currículos, de modo que o aprendizado específico destes 
recursos, não se
resuma apenas a noções elementares de uso, desenvolvidas em 
disciplinas estanques de
um semestre letivo de aula. Ponte, Oliveira e Varandas (2003) colocam a 
necessidade de
os professores serem mais do que consumidores de conteúdos da 
Internet, tornando-se
produtores e coprodutores de páginas virtuais com os seus alunos. 
Sustentam os autores
que os alunos dos cursos de formação inicial de professores precisam 
conhecer as
possibilidades das TIC e aprender a usá-las com confiança.



  

Conforme afirmam Karsenti, Villeneuve e Raby (2008), futuros professores com
uma melhor formação sobre o uso pedagógico das tecnologias têm mais chances 
de usá-
las e de permitir que seus alunos as utilizem na escola futuramente.

no tocante à formação do licenciado em Química, espera-se formar um
profissional: (a) com sólidos conhecimentos dos conteúdos de Química em nível
superior, de maneira que o habilitem a contextualizar os tópicos de Química, 
ensinados
em nível de Ensino Médio e a possuir a possibilidade de ingressar em um curso 
de pós-
graduação; (b) com treinamento em novas tecnologias, de modo que possa ser 
criativo
na utilização e diversificação de materiais didáticos, bem como com capacidade 
de
analisar a qualidade dos mesmos de maneira crítica; (c) com capacidade de 
relacionar
seu conteúdo químico com as áreas afins da ciência, bem como saber tratar 
questões
como globalização, ética e trabalho em equipe. Além disso, deve ser estimulado a
trabalhar em equipe, buscar novas formas de aprendizado e atualização do
conhecimento e usar a criatividade na resolução de problemas (BRASIL, 2001a).



  

CURRÍCULO FORMAL,  PARADIGMAS EDUCACIONAIS E SABERES DOCENTE 
COM AS TICS.

Posicionamentos críticos em relação as tecnologias são 
fundamentais na orientação de um programa de formação 
docente para a sociedade contemporânea.  Trata-se formar 
professores que não sejam apenas "usuários " ingênuos das 
tecnologias, mas profissionais conscientes e críticos que saibam 
utilizar suas possibilidades de acordo com a realidade em que 
atuam "



  

Foram analisadas 19 matrizes curriculares e ementas dos cursos 
de licenciatura
em química de 19 universidades públicas brasileiras, sendo 08 
(oito) instituições da
região nordeste; 04 (Quatro) da região sul; 04 (Quatro) da região 
sudeste e 03 (Três) da
região centro-oeste. Doze (63,15%) das 19 instituições não 
possuem em sua estrutura
curricular qualquer disciplina obrigatória que coloquem os alunos 
em contato com as
Tecnologias da Informação e Comunicação,  voltadas pra o ensino 
de química. Apenas
sete (36,85%) das instituições pesquisadas.



  

Tais dados demonstram que a maioria das instituições pesquisadas não está em
consonância com o Parecer CNE/CES no 1.303, de 06/11/2001 – Diretrizes 
Curriculares
Nacionais para os Cursos de Química – e a Resolução CNE/CES no 8 de 
11/03/2002.
Nestes documentos é explícita a necessidade dos licenciandos fazerem uso das 
TIC na
sua formação inicial e
aprenderem metodologias diferenciadas de ensino, visando
favorecer a aprendizagem de seus futuros alunos (BRASIL, 2001c).

A ausência de uma
formação que permita aos licenciandos vivenciar o uso das TIC, em 
situações de ensino-aprendizagem e refletir criticamente sobre o contexto 
de uso, pode resultar na adoção de práticas de subutilização das TIC's  
(KARSENTI; VILLENEUVE; RABY, 2008)



  



  

A análise realizada sobre os currículos das licenciaturas das 
universidades
brasileiras indica a existência de disciplinas obrigatórias com 
ocorrência de TIC em
pequeno percentual das instituições pesquisadas. Os dados revelam 
também a
necessidade de um maior esforço na em disciplinas que realmente 
tragram uma
integração das TIC no ensino da Química.

Por outro lado, em linhas gerais, observando
a literatura de Lemos (2003), constatamos que não compreendemos a 
influência dos
recursos tecnológicos sem uma perspectiva histórica, sem 
percebermos os diversos desdobramentos sociais, históricos, 
econômicos, culturais, cognitivos e ecológicos da relação do homem 
com as tecnologias da informação e comunicação, com participação 
direta e indireta no processo educativo, presencial e online.

conclusão
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