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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo analisar como está ocorrendo à inserção da TV-Multimídia no ensino 

de química, nas escolas estaduais de Curitiba, disponibilizadas pela SEED/PR. Através da pesquisa de campo 

utilizando a abordagem de investigação do tipo quantitativa e qualitativa foi aplicado um questionário aos 

professores de química da rede pública, acompanhamento do curso de capacitação ofertado pela SEED/PR e 

observação das aulas de química em que professores utilizam este recurso. Os fatores mais relevantes que foram 

levantados como obstáculos na sua implantação e utilização foi capacitação insuficiente tanto no aspecto 

tecnológico quanto pedagógico e o tempo que o professor dispõe para preparar as aulas neste formato. 

 

INTRODUÇÃO 

Considerando a evolução das tecnologias de informação e comunicação e os benefícios 

que estas podem trazer ao processo de ensino-aprendizagem, a Secretaria do Estado da Educação 

do Paraná (SEED-PR), desenvolveu um projeto que tem como finalidade possibilitar aos 

professores o uso de multimídia como recurso metodológico em sala de aula (PARANÁ, 2006). 

Foram instalados em todas salas de aula de escolas públicas de Curitiba, televisores de 29 

polegadas com entradas para VHS, DVD, cartão de memória e pendrive. Este aparelho permite 

ao professor salvar objetos de aprendizagem
1
 que podem complementar e apoiar o 

desenvolvimento de aulas mais dinâmicas e com maiores recursos audiovisuais. Para utilização 

da TV-Multimídia, a SEED-PR oferece cursos de capacitação de professores, com o objetivo de 

possibilitar a estes o domínio do novo recurso inserido em sala. 

Esta proposta foi desenvolvida considerando a possibilidade de reusabilidade de objetos 

educacionais. Segundo Tarouco (2003), a tecnologia de informática e comunicação permite a 

criação de material didático utilizando-se a multimídia, porém o projeto e desenvolvimento 

destes materiais demandam muito esforço e grandes investimentos humanos e financeiros. Então, 

em se respeitando a questão dos direitos autorais, pode-se utilizar os objetos de aprendizagem 

que já foram produzidos. 

Este trabalho teve como objetivo analisar como está ocorrendo à inserção da TV-

Multimídia no ensino de química, nas escolas estaduais de Curitiba e região metropolitana. 

Nossa compreensão é que este recurso pode trazer muitas vantagens para o ensino de 

química. Todavia, tem-se por hipótese que a implantação de novas tecnologias não é por si só 

garantia de melhoria no processo ensino-aprendizagem. Portanto, a investigação dessas questões 

na atual fase de implantação do projeto pela SEED-PR, pode colaborar para a compreensão da 

dinâmica de utilização desses recursos, aumentando a possibilidade de que sua inserção em sala 

de aula contribua para a melhoria das metodologias aplicadas no ensino de química. 

                                                 
1
 Objetos de Aprendizagem é definido como uma entidade, digital ou não-digital, que pode ser usada, re-usada ou 

referenciada durante o ensino com suporte tecnológico. Exemplos de ensino com suporte tecnológico incluem 

sistemas de treinamento baseados no computador, ambientes de aprendizagem interativa, sistemas instrucionais 

auxiliados por computador, sistemas de ensino a distância e ambientes de aprendizagem colaborativa. Exemplos de 

Objetos de Aprendizagem incluem conteúdo multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de ensino, software 

instrucional e software em geral e pessoas, organizações ou eventos referenciados durante um ensino com suporte 

tecnológico. 
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Tendo por base essa compreensão, neste trabalho foi investigada a concepção dos 

professores sobre as TIC´s, o domínio dos conhecimentos de informática destes professores para 

o desenvolvimento do material didático a ser utilizado na TV Multimídia, bem como o 

conhecimento pedagógico para utilização desta tecnologia.  

 

TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO NA ESCOLA E A PROPOSTA CONSTRUTIVISTA 

Devido ao acesso cada vez mais fácil a informações, as fronteiras da sala de aula estão 

se alterando, gerando mais recursos para o processo ensino-aprendizagem. As TIC‟s podem 

tornar a escola mais atraente, transformando-a de simples transmissora de conhecimentos em 

organizadora de aprendizagens, podendo permitir que o aluno construa o conhecimento e 

adquirira competências, desenvolvendo simultaneamente o espírito crítico (LÈVY, 1993). 

Um dos recursos das tecnologias de informação e comunicação presente nas salas de 

aula é a multimídia, a qual possibilita transmitir informação utilizando mais de um meio, ou seja, 

por mais de um sentido, através de textos, gráficos, sons, imagens, animação e simulação. 

Segundo Primo (1996), Mcluhan afirma que a comunicação midiada desperta atuação dos 

sentidos de novas maneiras, e que o estímulo de diferentes sentidos ao mesmo tempo, possibilita 

um maior poder de assimilação e retenção de informações, além de ampliar a curva de atenção. 

Professores, pedagogos e teóricos da educação concordam que a motivação realmente contribui 

para o processo de ensino-aprendizagem.  

Grégoire (apud COSCARELLI, 1998), aponta algumas contribuições possíveis das 

tecnologias de informação e comunicação para o aprendizado e para o professor. Para o 

aprendizado destaca o maior interesse e concentração por parte dos estudantes; desenvolvimento 

de habilidades intelectuais por meio do estímulo; estímulo por busca de informações e maior 

relação entre as informações e promoção de cooperação entre os estudantes pelo uso de novas 

tecnologias. Em relação à função do professor, este autor destaca: maior agilidade de 

informações sobre recursos instrucionais, interação mais rápida com alunos do que nas aulas 

tradicionais, o desenvolvimento de uma visão de conhecimento como processo contínuo de 

pesquisa e possibilidade de rever caminhos de aprendizagem percorridos, facilitando detectar por 

parte dos professores os pontos fortes e as dificuldades específicas que o aluno encontrou, bem 

como uma aprendizagem incorreta ou pouco assimilada. 

Nossa compreensão é de que para que a contribuição das TIC‟s na educação seja 

relevante, conforme apontam aqueles autores, é necessário que a utilização dos recursos 

disponíveis vá ao encontro da proposta construtivista. Esta proposta tem como alicerce o 

conhecimento construído ativamente pelo aprendiz e não só sua transmissão (MORTIMER et al., 

2006). Na abordagem tradicional o enfoque é no professor e no conteúdo, não considera os 

conhecimentos prévios do aluno, sendo este apenas o receptor passivo de conhecimentos e 

privilegiando a memorização. Enquanto na abordagem construtivista da aprendizagem o enfoque 

é no aluno e sua construção individual de significados, sendo valorizados os seus conhecimentos 

prévios, permitindo o controle do aluno sobre sua aprendizagem, sendo que as habilidades e 

conhecimentos devam ser desenvolvidos no contexto onde serão utilizados. 

De acordo com Rezende (2002), as principais características das TIC‟s na elaboração de 

materiais didáticos e projetos fundamentados na abordagem construtivista, são: interatividade; 

simulação de aspectos reais; interação à distância quando acoplada ao computador; 

armazenamento e organização de informações representadas de várias formas, tais como textos, 

vídeos, gráficos, animações e áudios, possível nos bancos de dados eletrônicos e sistemas 

multimídia. 

 

POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DAS TIC’S NO ENSINO DE QUÍMICA 

Diante das modificações que aconteceram na sociedade e do tipo de clientela das 

escolas, existe a necessidade de informar e motivar os alunos para a aprendizagem dos conteúdos 
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programáticos de ciências com ciência, sendo fundamental tornar o aprender mais atrativo, 

desafiante e atualizado (MORAIS, 2006). Este autor também afirma que parte disto pode ser 

mediada pelas tecnologias emergentes, produzindo e validando recursos digitais capazes de 

serem ao mesmo tempo de qualidade científica, pedagógica, técnica e estética. As TIC‟s têm as 

suas potencialidades no ensino de ciências em geral e para o ensino de química em específico. 

Essa interação entre conceitos construtivistas e a utilização das TIC‟s permite que nas 

disciplinas que comumente são consideradas mais difíceis pelos alunos por tratarem de assuntos 

que exigem grande abstração, tais como: matemática, física, química e biologia, possam se valer 

muito do poder de simulação da multimídia, ganhando utilização prática com imagens e sons, 

além de conjugar entretenimento a tais conteúdos (PRIMO, 1996). 

Para Ferreira (1998) a utilização de recursos multimídia no ensino de química auxilia a 

otimização do processo de ensino-aprendizagem, já que possibilitam simulação de estruturas e 

modelos, problematização e transposição de conceitos intuitivos, interdisciplinaridade e 

contextualização. O autor afirma que apesar de a química ser uma ciência basicamente 

experimental, tem aspecto muito visual, pois muitas das teorias utilizadas para explicar seus 

conteúdos necessitam de modelos. 

Recursos de simulações, com exceção das limitações, pode ser um modo de representar 

os sistemas e suas evoluções e assim diminuir a abstração necessária para compreender os 

conteúdos (MORAIS, 2006).  

Segundo Arroio e Giordan (2006), o vídeo também pode simular experiências que 

seriam perigosas ou inviáveis em laboratórios escolares, e pode ainda ter função investigativa.  

O vídeo pode servir para introduzir um novo assunto, servindo de estímulo e 

motivação, os recursos audiovisuais permitem penetrar em realidades de dimensões 

microscópicas, em situações mais abstratas que não se poderiam ser representadas no quadro de 

giz. A integração destes recursos serve para levar o aluno a uma leitura crítica do mundo, 

colocando-o em diálogo com diversos discursos (ARROIO e GIORDAN, 2006). 

As TIC's nas aulas de química conforme Cachapuz e colaboradores (apud MORAIS, 

2006), se tornam um recurso didático como tantos outros, só que estas assumem uma particular 

importância pela capacidade didática que lhe é intrínseca, devido à possibilidade de utilização 

particularmente adaptada para explorar aspectos como simulação, modelação, interatividade, 

movimento, perspectiva tridimensional, todos com lugar próprio no âmbito do ensino-

aprendizagem de ciências. 

 

LIMITAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DAS TIC´S 

Para Paiva (apud MIRANDA, 2007) a escola está desatualizada em relação à sociedade 

e os alunos cada vez mais desinteressados pelas atividades tradicionais, por isso tentam-se 

introduzir as tecnologias nas práticas educacionais, embora não se tenha conhecimento profundo 

do potencial pedagógico. Desta maneira a inserção da tecnologia limita-se a muitos casos, a 

simplesmente evidenciar seu caráter atrativo, sem considerar os processos pedagógicos, como 

currículo, avaliação, relação professor-aluno, as novas formas de aprender e a construção do 

conhecimento. 

Segundo Morais (2006), na escola surgem naturalmente barreiras em relação às 

inovações tecnológicas, e se faz necessárias sensibilizações para estas novas ações. O autor 

também coloca outros fatores que podem limitar a utilização desses recursos, tais como: a 

escassez de software de boa qualidade técnica e pedagógica, pois a produção deste material 

implica em um trabalho colaborativo de pedagogos e programadores.  

As lacunas na formação inicial e continuada, muitas vezes, fazem com que os 

professores não gostem das tecnologias, não se sintam confortáveis em utilizá-las, não as usem e 

nem incentivem seu uso e a falta de conhecimento sobre os impactos da utilização das TIC‟s são 
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outros fatores. A escassez de tempo, que é indispensável na aprendizagem das tecnologias e na 

preparação das aulas, também é limitante.  

A utilização inadequada das tecnologias, tidas como pedagogicamente enriquecedoras e 

a ausência de sites específicos para todos os conteúdos, promovendo a navegação livre pela 

internet e que não sendo devidamente orientada pode tornar-se dispersiva. 

Conforme De Corte e colaboradores (apud MIRANDA, 2007), o termo tecnologia de 

educação, não se remete apenas aos recursos técnicos usados no ensino, mas a todos os processos 

de concepção, desenvolvimento e avaliação da aprendizagem. Só que esta não tem sido a 

estratégia mais utilizada por dois motivos (Paiva, apud Miranda, 2007): a falta de proficiência 

que a maioria dos professores tem em relação ao uso das tecnologias nas práticas educacionais, 

sendo que os obstáculos encontram-se na falta de recursos e de formação e o fato de que a 

integração inovadora das tecnologias exige reflexão e modificação de concepções e práticas de 

ensino, que a grande maioria dos professores não está disposta a fazer. Os efeitos positivos só 

são verificados quando os professores acreditam e se empenham no aprendizado e domínio da 

tecnologia, desenvolvendo atividades que explorem ao máximo as possibilidades oferecidas. 

 

NECESSIDADES FORMATIVAS PARA A UTILIZAÇÃO DAS TIC’S 

Segundo Miranda (2007) é necessário que o professor utilize as tecnologias com os 

alunos utilizando novos formalismos para tratar e representar as informações, utilizando 

maneiras para apoiar os alunos a construir conhecimentos significativos e desenvolvimento de 

projetos que integrem criativamente as novas tecnologias. 

Se os professores dominarem estas novas ferramentas poderá apoiar aos alunos na 

exploração deste novo sistema de tratamento e representação de informações. Mas o uso de 

tecnologias educacionais ainda é privilégio de alguns docentes e alunos. As variáveis que podem 

influenciar este processo são múltiplas, porém uma sólida formação técnica e pedagógica dos 

professores bem como seu empenho é determinante. Deve-se pensar também que as tecnologias 

não são apenas apêndices de outras atividades curriculares, mas é um domínio tão ou mais 

importante que os demais existentes na escola (MIRANDA, 2007). 

A formação dos professores nos domínios das TIC‟s revela-se como uma autêntica 

urgência, mesmo que não seja certo que oportunidades de formação maiores corresponde a um 

maior entusiasmo dos professores. É necessário aferir um vasto e variado conjunto de ações de 

formação de qualidade no domínio das TIC‟s (PAIVA, 2002). 

Para termos professores empenhados e despertos, devem-se incluir no seu programa de 

formação, as novas tecnologias em dois sentidos, o de valorizar as pedagogias clássicas e de 

fazê-los entender que as TIC‟s não são antagônicas aos métodos tradicionais, mas que os dois se 

interpotencializam. 

Um conjunto de dificuldades que podem levar ou não ao uso das tecnologias em 

contexto educativo são: a falta de oportunidade para usá-las regularmente, criando uma 

continuidade; recursos informáticos escassos na escola; stress do professor; falta de confiança e 

segurança para utilizá-las; falta de conhecimento sobre o verdadeiro impacto do uso das novas 

tecnologias em contexto educativo e pouca experiência com TIC‟s na formação de professores 

quer inicial ou durante a atividade (Wild, apud PAIVA, 2002). 

Se os professores não forem informados, conectados e não experimentarem as 

potencialidades das TIC‟s, dificilmente se sentirão atraídos por estas. Nada melhor e mais 

eficiente que aprender a tecnologia com exemplos de situações da prática letiva de cada 

professor. É um fato que noções de continuidade, estabilidade, estratégias de longo prazo e 

abrangência de medidas, são essenciais a projetos que envolvam a introdução das TIC‟s nas 

escolas. 

A implantação de TIC‟s nas escolas, segundo Vieira (2006), tem sérios problemas 

metodológicos que estão diretamente relacionados com a capacitação dos professores. É 
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necessário compreender que essas são instrumentos auxiliares no processo de ensino 

aprendizagem e que apesar de poderosas nunca terão o mesmo papel que o professor tem em 

sala. 

Os cursos de formação continuada para as TIC„s devem ser redimensionados, criando 

grupos de estudo e desenvolvendo ambientes de cooperação entre seus pares. Só o domínio de 

ferramentas tecnológicas, sem formação específica não permite a utilização a serviço do 

processo de ensino aprendizagem, sendo o grande desafio utilizá-las de modo pedagógico 

(LIMA e CARVALHO, 2006).  

Conforme Brito (apud MORAIS, 2006), as formações devem conter aplicações de 

programas educativos, da internet e de software de concepção de produtos multimídias para a 

educação, em detrimento das ações que se centram na aprendizagem de ferramentas 

computacionais, nas ausências de qualquer contexto educativo. 

Ferreira (1998) defende que fatores como a atitude positiva dos professores frente às 

tecnologias e a determinação clara dos objetivos são um dos pontos mais significativos do 

processo. O mais importante é a abordagem pedagógica que o professor pode imprimir e não a 

tecnologia em si. 

A formação inicial do professor nos diferentes cursos de graduação tem tido um papel 

muito mais reativo do que pró-ativo na discussão, no planejamento e na adoção das TIC‟s, 

principalmente, do ponto de vista metodológico (VIEIRA, 2004). É possível verificar que há 

pouca preocupação e reflexão com a essência do ato de educar com as novas tecnologias, o qual 

se baseia, entre outras coisas, na adequada formação inicial do professor, bem como na formação 

contínua daqueles que já estão em sala de aula há mais tempo. O uso da tecnologia tem tido um 

foco exclusivamente instrumental. 

 

MÉTODOS E TÉCNICAS 

Foram distribuídos 50 questionários, constando de 43 questões de múltipla escolha e 

três questões abertas, para professores de química da Rede Estadual da cidade de Curitiba, 

Região Metropolitana Norte, Sul e Paranaguá que lecionam em diferentes séries do Ensino 

Médio, Profissionalizante e EJA. Destes tivemos retorno de 23, cujos dados foram tabulados e 

analisados.  Também foi feito o acompanhamento do curso de capacitação oferecido pela SEED-

PR sobre a utilização da TV-Multimídia, bem como, a observação de algumas aulas de química 

onde os professores utilizam a TV Multimídia.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 ASPECTOS RELATIVOS AO USO DO COMPUTADOR E DOMÍNIO DA INFORMÁTICA 

Todos os 23 professores que responderam ao questionário possuem computador pessoal, 

muitos com recursos tais como gravador de CD e DVD, scanner e impressora. Em relação ao 

modo como aprenderam a utilizar o computador, em geral a grande maioria aprendeu a executar 

os utilitários sozinhos (16) e/ou com apoio de amigos e familiares (14), poucos indicaram que foi 

através de cursos específicos para esta finalidade. 

A maioria dos professores (19) sabe utilizar o sistema operacional Windows e têm um 

domínio razoável do programa de apresentação de slides (Power Point). 21 professores 

conseguem armazenar textos e imagens a partir da internet. 16 conseguem armazenar vídeos e, 

em média, os professores utilizam o computador de 2 a 10 horas por semana.  

Esses dados indicam que a informática está presente no cotidiano dos professores, sendo 

que a maioria deles já domina ou está em processo de aprendizado dos recursos elementares e, 

portanto espera-se que os professores sejam capazes de utilizá-los em sala de aula.  

 

 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA O USO DA TV-MULTIMÍDIA 
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Em relação ao curso de capacitação oferecido pela SEED-PR para possibilitar aos 

professores prepararem suas aulas utilizando os recursos da TV Multimídia, dos 23 professores 

que responderam ao questionário, quatorze participaram do curso, sendo que 12 deles o 

consideraram satisfatório. Todavia, quando questionados sobre qual a contribuição deste para a 

sua formação, a maioria dos professores (8) considerou-o direcionado apenas ao aspecto 

operacional do computador. Este dado nos possibilita inferir que a capacitação fornecida pela 

SEED/PR procurou fornecer aos professores conceitos e operações básicas em informática, no 

entanto não orientou ou preparou satisfatoriamente os professores para a aplicação das novas 

tecnologias no contexto educativo.  

Segundo Vieira (2004), é possível verificar que há pouca preocupação e reflexão com a 

essência do ato de educar com as novas tecnologias. Conforme Brzezinski (apud LIMA e 

CARVALHO, 2006) no Brasil os cursos de formação continuada tem sido desenvolvidos para 

reparar lacunas e deficiências de formação inicial, reforçando uma concepção pragmática e 

conteudista. O processo tem sido precário visando certificação e não aprimoramento. 

A maior dificuldade apresentada pelos professores em relação ao preparo de aulas para 

utilizar a TV multimídia está na conversão de vídeos, citada sete vezes como prioridade de 

capacitação, a segunda necessidade se refere à utilização do material disponível no Portal Dia-a-

Dia da Educação, preparação de slides e posteriormente como fazer pesquisas na internet e de 

como aplicar este recurso nas aulas.  

Quanto às dificuldades para a utilização da TV Multimídia no ensino de química, 

diversos fatores foram apontados pelos professores entrevistados: falta de formação específica 

para o uso das TIC‟S, capacitação insuficiente, falta de materiais e ou recursos, falta de 

motivação dos professores e falta de recursos humanos de apoio. Os problemas referidos são de 

natureza variada, mas, todos apontados de forma significativa. 

Segundo Wild (apud PAIVA, 2002), algumas dificuldades que podem levar ou não ao 

uso das TIC‟s no contexto educativo são os recursos informáticos escassos na escola, neste caso 

o problema não está no recurso material, mas sim humano. Falta de confiança, segurança, 

conhecimento e pouca experiência na formação inicial ou durante a atividade podem se constituir 

em dificuldades.  

De acordo com Paiva (apud Miranda, 2007) uma capacitação insuficiente leva a falta de 

proficiência em relação ao uso das tecnologias nas práticas educacionais, sendo que os 

obstáculos encontram-se na falta de formação e recursos. Este autor também afirma que só serão 

verificados efeitos positivos do uso da tecnologia, quando os professores se empenharem no 

domínio da mesma, explorando ao máximo as possibilidades oferecidas, porém se o professor 

está desmotivado não é possível uma inserção eficaz dos recursos. 

Analisando as respostas dos professores, conclui-se que a abordagem para o uso da TV-

Multimídia no curso de capacitação não está sendo suficiente. Na sua estrutura técnica, tem 

deixado lacunas, pois muitos professores ainda não dominam os meios necessários para preparar 

o material para a TV-Multimídia. Por outro lado, os professores também demonstraram ter 

dúvidas em relação a como utilizar o recurso de modo a privilegiar o processo ensino-

aprendizagem.  

Também foi observado que a maior dificuldade dos professores em relação ao preparo 

do material, está na conversão de vídeos para a extensão utilizada na TV Multimídia, e é 

exatamente isto que o curso ensina, demonstrando que um curso de 4 horas não atende nem a 

parte técnica. 

Outra observação foi no sentido de verificar que não é suficiente disponibilizar a TV, o 

material no portal e oferecer curso de capacitação técnica se não for feita uma capacitação de 

como inserir em sala de aula as TIC‟s. Para Postman (apud MIRANDA, 2007) a verdadeira 

educação tecnológica envolve as atividades, a história das diferentes tecnologias, dos seus 

criadores e dos seus efeitos econômicos, sociais e psicológicos e ainda como estes refizeram o 
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mundo e como continuam a refazê-lo. Para que a utilização das TIC‟s passe a fazer parte da 

prática diária dos professores, é necessário que esta visão de Postman também seja incorporada 

nos curso de formação continuada, uma vez que esta pode permitir uma melhor compreensão por 

parte dos professores de que ciência e tecnologia são produções humanas e, como tal, faz parte 

da sua própria história.  

 

CONHECIMENTO DAS TICS’S APLICADO À EDUCAÇÃO 

Dos 23 professores pesquisados, 17 utilizam o computador para produzir textos para as 

aulas, 21 pesquisam na internet assuntos referentes à disciplina a qual lecionam, dezesseis o 

utilizam para buscar vídeos complementares paras as aulas, e dezesseis utilizam o computador 

para a produção de slides a serem utilizados em sala. 

A maioria dos professores utiliza o computador e recursos multimídia tanto dentro da 

sala (6) como em atividades extra-classe. A maioria dos que não utilizam o computador justifica 

pelo fato da escola não possuir laboratório de informática (1) ou pela dificuldade de acesso (3). 

Ainda alguns colocam a dificuldade em relação a turmas numerosas (1), falta de carga horária 

para tal atividade (2). 

Quando questionados em relação aos recursos computacionais e multimídia que 

utilizam com os alunos, a TV Multimídia é a mais utilizada (13). No entanto, recursos como 

processador de textos, e-mail e internet também são citados muitas vezes, além de folha de 

cálculo e softwares pedagógicos. 

Quanto ao conceito sobre as TIC‟s, 07 professores disseram não conhecer, 09 disseram 

conhecer, mas não foram capazes de especificar seu entendimento sobre o conceito. Aqueles 

professores que apresentaram alguma conceituação sobre as TICs, citam que estas envolvem o 

acesso ao conhecimento, facilitando o ensino. De acordo com Silva (2007), as tecnologias 

podem melhorar o processo de ensino-aprendizagem, sendo utilizadas para facilitar a assimilação 

de novos conhecimentos. 

Em relação à importância da utilização das TIC‟S no ensino de química, a grande 

maioria acredita ser importante (10) e necessário (4), enquanto 5 não responderam e 4 não 

sabem. A maioria dos professores (14) desconhece a contribuição das TIC‟s para o processo 

ensino-aprendizagem e apenas um professor alega ser o acesso ao conhecimento, facilitando a 

aprendizagem. 

Para Grégoire (apud, COSCARELLI, 1998) uma das contribuições possíveis para o 

aprendizado utilizando as TIC‟s seria a maior agilidade de informações sobre recursos 

instrucionais e o maior estímulo por busca e relação entre as informações. Outros professores 

afirmam que contribuem para uma aprendizagem contextualizada, maior possibilidade de 

interação com alunos e possibilita o uso de vídeos, computador e TV-Multimídia. 

De acordo com Mortimer e colaboradores (2006), são consideradas contribuições 

relevantes à educação, a utilização de recursos que vão ao encontro da proposta construtivista e 

conforme Rezende (2002), uma das metodologias associadas à proposta construtivista é a 

aprendizagem contextualizada e que as principais características das TIC‟s para a elaboração de 

materiais didáticos e projetos fundamentados neste tipo de abordagem são a interatividade, 

armazenamento e organização de informação representada por diversas formas como texto: 

vídeos, gráficos, animações e áudios, possíveis nos bancos de dados eletrônicos e sistema 

multimídia.  

A maioria dos professores entrevistados (20) mostrou-se otimista com relação às 

diversas possibilidades do uso da TV-Multimídia no ensino de temas específicos da química. 

Com poucas exceções, consideram-na útil para propiciar contextualização do conteúdo 

ministrado, simular estruturas e modelos, contextualizar conteúdos, possibilitar a 

interdisciplinaridade, simular experiências de laboratório e despertar o interesse dos alunos. 
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Para Arroio e Giordan (2006), a utilização de vídeos pode servir de estímulo e 

motivação na introdução de um novo conteúdo, pode simular experiências inviáveis ou perigosas 

para serem realizadas no laboratório da escola, pode ter função investigativa, possibilitam entrar 

em dimensões macroscópicas e em situações abstratas que não podem ser representadas no 

quadro de giz.  

Em relação ao papel da TV-Multimídia na sala de aula, a maioria dos professores tem 

consciência que esta é um recurso entre muitos outros e que estes devem ser utilizados de forma 

a se completarem. Conforme Grégoire (apud COSCARELLI, 1998) a tecnologia como 

instrumento não muda diretamente o processo ensino-aprendizagem, esta só é importante quando 

incorporada a este processo. 

As opiniões dos professores em relação à utilização da TV Multimídia como recurso 

didático vai ao encontro da concepção de Lévy (1993), o qual afirma que o simples fornecimento 

de equipamentos tecnológicos não irá contribuir automaticamente para a uma escola onde o 

aluno construa o conhecimento e adquira competências. 

Também concordamos com Dillon (apud Rezende, 2002) quando este argumenta que a 

crença de que a inserção de novas tecnologias resolverá problemas educacionais faz parte da 

nova tecnocracia, que não difere em nada da velha. É importante ressaltar a opinião da maioria 

dos professores, a qual demonstra que a melhoria do ensino depende do professor. Conforme 

Silva (2007), o modo de conduzir as aulas pode se modificar, mas o papel do professor para 

planejar e orientar continua sendo vital para que o aluno possa se apropriar do conhecimento. 

Na prática, 14 professores já utilizam a TV-Multimídia em suas aulas e analisando os 

dados coletados nesta parte da pesquisa, observa-se que grande parte dos professores aproveita 

pelo menos alguns dos recursos das TIC‟s em suas atividades profissionais. E todos sabem que a 

melhoria do ensino depende de como os professores utilizam os recursos colocados a sua 

disposição. A partir desta etapa serão analisados somente as respostas dos professores que 

utilizam a TV-Multimídia como recurso metodológico em suas aulas. 

 

UTILIZAÇÃO DA TV MULTIMÍDIA NO ENSINO DE QUÍMICA 

Dos 14 professores que disseram utilizar a TV-Multimídia, 07 responderam que fazem 

uso da TV semanalmente, 03 mensalmente e apenas 01 uma vez no semestre. Todavia, a maioria 

dos professores (08), utiliza parcialmente os recursos oferecidos pela TV, fazendo uso somente 

para a inserção de textos, ou seja, substituíram o quadro negro pela aula em data-show. Podemos 

constatar que os professores consideram a TV-Multimídia como uma forma positiva para a 

otimização do processo ensino aprendizagem e a “comodidade para passar o conteúdo” reflete a 

justificativa daqueles que substituíram a aula tradicional no quadro negro pela aula tradicional no 

data-show, mostrando que utilizam esta tecnologia muito aquém das suas possibilidades, ou seja, 

para prender a atenção dos alunos já que a “... utilização da multimídia estimula diferentes 

sentidos ao mesmo tempo, possibilitando assim maior assimilação, retenção de informações e 

aumenta a curva de atenção” (MCLUHAN, apud PRIMO, 1996). Já a possibilidade de ser 

utilizada para simulações, problematização, transposição de conceitos intuitivos, 

interdisciplinaridade e contextualização auxiliando também na otimização do processo ensino-

aprendizagem em química (FERREIRA, 1998), ainda são aspectos pouco explorados pelos 

professores. 

Conforme Lima e Carvalho (2006), o desenvolvimento de currículos fragmentados e 

dicotomizados na formação inicial, a qual não contempla uma reflexão sobre os aspectos acima 

citados, contribui para uma formação acrítica dos professores. Sendo assim, um contínuo 

aprimoramento profissional, em cursos de formação continuada podem permitir reflexões sobre a 

sua prática pedagógica no ambiente coletivo do seu contexto de trabalho (SCHNETZLER, 

2002). 
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Dentro os fatores que dificultam a utilização da TICs, indicados pelos professores, a 

questão do tempo para preparar as aulas é o mais recorrente. Porém, além do tempo, aparecem de 

forma significativa as dificuldades em utilizar o recurso de acordo com as propostas 

educacionais.  

A grande maioria dos professores (12) também afirma que não há compatibilidade entre 

o tempo da hora-atividade e o necessário para pesquisa, conversões de arquivos e elaboração de 

slides. Este aspecto relatado pelos professores é corroborado por Morais (2006) como um dos 

fatores que limitam o uso de TIC‟s, indispensável na aprendizagem de novas tecnologias e na 

preparação de aulas. 

Apesar de todos os recursos da TV-Multimídia, esta não resolve um problema que 

limita a utilização das TIC´s nas escolas dentro do ensino de química que seria a escassez de 

software de boa qualidade técnica e pedagógica (MORAIS, 2006), pois este recurso é 

extremamente necessário para compreensão do micro mundo. 

A observação da forma de utilização da TV-Multimídia pelos professores nos permite 

argumentar que existem alguns fatores limitantes dessa utilização, quais sejam: cursos de 

capacitação que não atingem plenamente os objetivos, a não consideração do fator tempo para a 

elaboração de atividades e o fornecimento de um material que não satisfaz plenamente as 

necessidades didáticas dos professores. Nesse sentido, concordamos com Giordan (1997) que é 

necessário estar consciente das limitações e prejuízos que a utilização de tecnologias sem 

propostas pedagógicas significativas pode trazer ao ambiente escolar.  

 

ANÁLISE DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELA SEED 

Acompanhou-se um dos Cursos de Capacitação para utilização da TV Multimídia 

oferecidos pela SEED-PR para os professores da rede estadual. A docente responsável por esta 

formação faz parte da SEED e tem como formação licenciatura em Língua Portuguesa. 

 O curso teve carga horária de 04 horas e foi ofertado no período da tarde em um 

colégio público, no laboratório de informática. A turma era constituída por 15 professores de 

química e ciências. Apesar de o curso ter como tema a utilização da TV-Multimídia, os assuntos 

abordados foram a ambientalização no laboratório PRD e conversão de vídeos para uso na TV-

Multimídia. Os recursos utilizados foram aulas expositivas, com utilização de projetor 

multimídia e cada professor ocupou uma máquina. 

O curso foi ministrado em 5 passos, conforme a seqüência: como acessar o programa 

Linux nos computadores da rede; como abrir uma pasta neste programa; como acessar o impress 

(cria apresentações de slides e converte para jpg); como exportar imagens e vídeos e como 

apresentar a imagem na TV-Multimídia. 

O curso foi conduzido com o docente dando as orientações que apareciam na tela e os 

professores executando as ações, no caso de dúvidas ou dificuldades era feito atendimento 

individual. As imagens e vídeos convertidos eram determinados pela docente. O objetivo era que 

ao final do curso se obtivesse um slide montado, com um texto e a inserção de uma figura 

aleatória e um vídeo convertido do site youtube.com. 

Foi observado que alguns professores têm muita dificuldade em utilizar o computador, 

sendo que alguns deixaram de tentar acompanhar as orientações. Outros sentem dificuldades por 

estarem acostumados a utilizar o sistema operacional Windows e o sistema dos computadores 

disponíveis nas escolas estaduais é Linux, trazendo dificuldades para operar os computadores. 

Destacamos alguns comentários feitos durante o curso, mostrando a resistência dos 

professores à utilização das TIC‟s disponibilizadas pelo Estado: 

“Não sei por que temos que aprender isto, está bom do jeito que está”. 

“Eu sei usar tudo isto muito bem, mas não uso. Os alunos não estão nem aí”. 

“Ainda bem que eu vou me aposentar, por que nunca vou aprender a fazer estas 

coisas.” 
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 No entanto, foi observado que alguns professores que conseguem superar as 

dificuldades iniciais passam a olhar o recurso com mais simpatia e se mostram mais motivados 

com a novidade, expressando aceitação das novas possibilidades para o processo ensino-

aprendizagem: 

“Muito bom, a gente estava precisando de algo que possibilitasse uma aula com 

mais recursos visuais.” 

“Eu já estou tendo ótimas idéias para aulas mais interessantes.” 

Como se trata de um curso de formação centrado unicamente nos aspectos técnicos de 

utilização da TV-Multimídia, foi observado que apesar de freqüentar o curso e em alguns casos 

até conseguir utilizar o recurso, isto não foi suficiente para o professor sentir-se capacitado. 

Nesse sentido, argumentamos que a inserção das TIC‟s em sala de aula de modo efetivo e 

proveitoso, só ocorrerá quando o professor se sentir motivado e seguro para esta ação 

(FERREIRA, 1998).  

Sendo assim, conforme proposto por Carnu e Marzin (apud PAIVA 2002), se faz 

urgente que os professores possam ter na sua formação inicial e continuada a inclusão de TIC‟s 

como uma possibilidade de estratégia de ensino, de modo que entendam que as TIC‟s, “não são 

antagônicas aos métodos tradicionais, mas que os dois se interpotencializam” (ATINKSON apud 

PAIVA, 2002), aferindo um vasto e variado conjunto de ações de formação de qualidade no 

domínio das TIC‟s. Bem como compreender como estes recursos são instrumentos poderosos 

auxiliares no processo, mas que nunca terão o mesmo papel que o professor tem em sala 

(VIEIRA, 2006). 

 

ANÁLISE DAS OBSERVAÇÕES DE AULA 

Foram observadas aulas de dois professores que utilizam a TV-Multimídia, nos 

respectivos colégios onde atuam. Na seqüência descrevemos como estas aulas foram ministradas. 

Aula 1 – Colégio Estadual A 

Foi observada uma aula ministrada para o 1° ano do Ensino médio, na qual estava sendo 

trabalhado o conteúdo de Grandezas Físicas. A aula foi iniciada com o uso da TV, onde o 

professor utilizando slides, somente com texto, solicitou aos alunos que copiassem o conteúdo 

exposto. Estes slides continham conceito de massa atômica, exemplos de cálculo de massa 

atômica e molecular.  Após um determinado tempo, o professor utilizando os slides como 

apontamentos, expôs oralmente os conceitos e utilizou os exemplos dos exercícios já resolvidos 

nos slides como meio de explicar o cálculo de massas. Não foi utilizado o quadro negro, nenhum 

tipo de contextualização e nem explicado aos alunos como é determinado o padrão de massa. 

Aula 2 – Colégio Estadual B 

Neste colégio foram observadas duas aulas ministradas para o 2° ano do Ensino médio, 

sobre equilíbrio químico. A professora utilizou como tema gerador água e suas propriedades. Foi 

entregue aos alunos o texto da aula a ser ministrada e solicitado que anotassem aquilo que 

considerassem necessário para uma maior compreensão. 

A aula foi iniciada com um vídeo de animação, sobre a poluição hídrica e aquecimento 

global. Como assunto introdutório foi discutido com os alunos a importância da água para o 

planeta e para a sociedade e a importância de preservá-la. Posteriormente utilizando slides com 

inserção de figuras, mostrou a molécula de água e as ligações entre os átomos e abordou as 

ligações de hidrogênio estabelecidas entre as moléculas. Utilizando os mesmos dois slides 

questionou os alunos sobre a diferença entre as ligações interatômicas e intermoleculares da 

água. Ateve-se durante mais um tempo, até se certificar que os alunos tinham compreendido a 

diferença entre ligação covalente e ligação de hidrogênio. Com auxílio dos slides explicou a 

geometria da molécula de água e retomou as ligações de hidrogênio. 

Partiu então para as mudanças de estado físico da água, questionando os alunos. 

Ressaltou como os processos físicos de mudança de estado absorviam e liberavam energia e 
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utilizou então, um vídeo de simulação de mudanças de estado, solicitando aos alunos que 

observassem a variação de temperatura apresentada no vídeo.  

Apresentou a figura de um iceberg e de um lago congelado e solicitou aos alunos 

possíveis explicações. Depois utilizando as observações dos alunos explicou a densidade da água 

nos diferentes estados físicos e a tensão superficial. A professora utilizou-se de mais um vídeo, o 

qual trazia explicações para os assuntos expostos.  

Posteriormente, apresentou slides com inserção de figuras de iglus, vestimentas usadas 

no deserto, variações de temperatura no deserto e em Marte e correntes marítimas. Indagou aos 

alunos como estes poderiam explicar os fatos e com base no calor específico da água, explicou a 

propriedade de isolante térmico do gelo. 

Pelas descrições das aulas, observou-se que não foram somente os recursos que fizeram 

diferença, mas sim o encaminhamento dado às aulas com o uso desses recursos. Nesse sentido, 

Kintsch (apud COSCARELLI,1998),  afirma que a tecnologia pode permitir oportunidades para 

que as idéias sejam consideradas a partir de múltiplas perspectivas, mas esta aprendizagem está 

na dependência de uma análise da maneira como se vai conduzir o uso das ferramentas. 

Segundo Paiva (2002), não se trata de criar tudo a partir das TIC‟s, mas sim de inovar 

formas de concretizar os objetivos estabelecidos, relacionando o que o professor já conhecia, 

mas que sem estes recursos, dificilmente conseguiriam gerir e tirar proveitos. 

Pode-se observar a nítida diferença entre utilizar as TIC´s somente para reforçar um 

ensino tradicional, como no caso da aula 1 e a utilização de metodologias associadas à propostas 

construtivistas na aula 2, na qual o professor utilizou a problematização e a contextualização para 

abordar os conteúdos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta pesquisa apontaram que a maioria dos professores está familiarizada 

com o uso de algumas das novas tecnologias na sua vida pessoal, porém a dificuldade se 

encontra em fazer uso dessas tecnologias nas suas atividades profissionais, uma vez que se 

deparam com deficiências pedagógicas, problemas de ordem técnica, escassez de tempo e 

dificuldades no próprio ambiente de trabalho. 

Os professores pesquisados reconhecem a necessidade de se incorporar novas 

tecnologias à sua prática pedagógica, uma vez que todos têm conhecimento da quantidade de 

informações e recursos tecnológicos a que os alunos estão submetidos fora da escola. Também é 

consenso que um dos maiores problemas para a utilização da TV-Multimídia se encontra na falta 

de capacitação eficiente, seja de ordem técnica ou pedagógica. E, muito dos professores que já 

dominam o uso dessas ferramentas, não se sentem capacitados a ministrar aulas que não sejam 

nos moldes tradicionais e acabam subutilizando esses recursos, ou os utilizam não privilegiando 

a contextualização e a interdisciplinaridade. No entanto, apesar de todas as dificuldades e 

limitações, pode-se observar que alguns professores de química estão tentando e buscando 

despertar no aluno uma outra visão desta ciência. Relacionando diferentes conteúdos, utilizando 

diferentes metodologias e acoplando todos os recursos oferecidos de modo a contribuir de forma 

significativa para o ensino-aprendizagem de química. 

Uma das possibilidades para uma inserção efetiva e frutífera da TV-Multimídia como 

recurso para otimização do ensino de química, são os cursos de formação continuada, como já 

vêm sugerindo Maldaner (2000), Schnetzler (2002) e outros. Outra ação importante é a formação 

de grupos de estudo permanentes, onde os professores possam ser auxiliados por profissionais de 

informática e do ensino, no sentido de atenuar as dificuldades por eles encontradas. 

A partir dessas considerações, reafirmamos que para que se possa utilizar de todo o 

potencial que as tecnologias da informação e comunicação oferecem para a educação, se faz 

necessário que os professores dominem totalmente tais ferramentas de modo a proporcionar ao 

aluno a oportunidade de construir seu conhecimento. Este desafio que o desenvolvimento 
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tecnológico trouxe ao professor deve ser vencido, não de maneira isolada, mas possibilitando a 

este trabalhar junto aos seus pares, num processo contínuo de erros, acertos e descobertas. 
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