
 

 

 

                                                                

 
 

A FORMAÇÃO DIDÁTICA

RESUMO 

Cada vez mais, o modelo pedagógico vem sofrendo mudanças, visto a importância e a 
necessidade da atualização frente às novas demandas que o mercado exige. O avanço 
tecnológico também contribui para que novas estratégias sejam
ensino-aprendizagem. O professor nesse novo cenário tem um papel fundamental, devendo 
saber como manipular e utilizar, da melhor maneira, as novas ferramentas disponíveis. 
Contudo, esse novo panorama requer do docente uma constante
aperfeiçoamento em sua prática didática e não apenas na formação aprofundada nos 
conteúdos de sua área de atuação. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é mostrar a 
importância do professor de Química em buscar aperfeiçoar
procurar conhecer/usar os recursos tecnológicos disponíveis nos dias atuais.
nesse trabalho de revisão, foi feito um levantamento bibliográfico em bases científicas como 
ISI – web of Science, Scielo e Portal da Capes, por meio das seguintes palavras
formação continuada, professor pesquisador, professor do ensi
novas tecnologias, ferramentas tecnológicas no ensino de química, TICs e as expressões 
equivalentes a estas palavras
de cinquenta e seis artigos que os autores julgara
estudo. O critério de escolha deu
relacionaram com a problemática desse trabalho. Através da pesquisa observou
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Cada vez mais, o modelo pedagógico vem sofrendo mudanças, visto a importância e a 
necessidade da atualização frente às novas demandas que o mercado exige. O avanço 
tecnológico também contribui para que novas estratégias sejam adotadas no processo de 

aprendizagem. O professor nesse novo cenário tem um papel fundamental, devendo 
saber como manipular e utilizar, da melhor maneira, as novas ferramentas disponíveis. 
Contudo, esse novo panorama requer do docente uma constante
aperfeiçoamento em sua prática didática e não apenas na formação aprofundada nos 
conteúdos de sua área de atuação. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é mostrar a 
importância do professor de Química em buscar aperfeiçoar-se na prática didátic
procurar conhecer/usar os recursos tecnológicos disponíveis nos dias atuais.
nesse trabalho de revisão, foi feito um levantamento bibliográfico em bases científicas como 

web of Science, Scielo e Portal da Capes, por meio das seguintes palavras
formação continuada, professor pesquisador, professor do ensino superior, professor e as 
novas tecnologias, ferramentas tecnológicas no ensino de química, TICs e as expressões 
equivalentes a estas palavras-chaves na língua inglesa. Ao todo, foram identificados cerca 
de cinquenta e seis artigos que os autores julgaram ser relevantes para a temática do 
estudo. O critério de escolha deu-se principalmente pelos trabalhos que mais se 
relacionaram com a problemática desse trabalho. Através da pesquisa observou
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Cada vez mais, o modelo pedagógico vem sofrendo mudanças, visto a importância e a 
necessidade da atualização frente às novas demandas que o mercado exige. O avanço 

adotadas no processo de 
aprendizagem. O professor nesse novo cenário tem um papel fundamental, devendo 

saber como manipular e utilizar, da melhor maneira, as novas ferramentas disponíveis. 
Contudo, esse novo panorama requer do docente uma constante busca por 
aperfeiçoamento em sua prática didática e não apenas na formação aprofundada nos 
conteúdos de sua área de atuação. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é mostrar a 

se na prática didática e 
procurar conhecer/usar os recursos tecnológicos disponíveis nos dias atuais.1 Dessa forma, 
nesse trabalho de revisão, foi feito um levantamento bibliográfico em bases científicas como 
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exigências sobre esses profissionais são grandes, uma
e formadores de cidadãos. No mestrado e no doutorado dos Programas de Química, é dado 
ênfase para a formação de pesquisadores, deixando a desejar a prática pedagógica desses 
futuros docentes. Principalmente os estudantes
maior dificuldade na hora de organizar e lecionar aulas, justamente por terem apenas 
disciplinas consideradas técnicas, em contrapartida, na graduação de licenciatura são 
ministradas as mesmas disciplinas técnicas do 
pedagógicas. Nesse âmbito, torna
conhecer metodologias didáticas, já que, sendo portadores de um saber teórico de sua área 
específica, fica em falta os saberes pedagógico
estão interligados pelas tecnologias de informação e comunicação. Assim, é interessante 
que o professor inclua essas ferramentas tecnológicas em suas aulas, trazendo o cotidiano 
dos estudantes para dentro da sa
blogs, softwares, redes sociais, aplicativos para 
empregadas como recurso didático são ferramenta motivadoras que contribuem para o 
ensino-aprendizagem. Na química, a tecnologia contribui ricamente quando se trata, 
principalmente, de assuntos na escala microscópica, uma vez que alguns 
permitem visualizar esses fenômenos, trazendo mais clareza e colaborando na construção 
do conhecimento.3 Diante o ex
e implica em mudanças desde a forma de organização do ensino a quebra das barreiras da 
sala de aula tradicional, mudando o conceito de aprendizagem na sociedade atual, 
possibilitando assim a construção da aprendizagem com coerência para formar cidadãos 
autônomos, críticos e reflexivos. 

 

Palavras-chave: formação do professor; ensino de química; TICs; formação continuada; educação 
superior. 
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exigências sobre esses profissionais são grandes, uma vez que são tidos como motivadores 
e formadores de cidadãos. No mestrado e no doutorado dos Programas de Química, é dado 
ênfase para a formação de pesquisadores, deixando a desejar a prática pedagógica desses 
futuros docentes. Principalmente os estudantes que cursam apenas o bacharel, possuem 
maior dificuldade na hora de organizar e lecionar aulas, justamente por terem apenas 
disciplinas consideradas técnicas, em contrapartida, na graduação de licenciatura são 
ministradas as mesmas disciplinas técnicas do bacharelado, mais as disciplinas 
pedagógicas. Nesse âmbito, torna-se necessário que os profissionais bacharéis busquem 
conhecer metodologias didáticas, já que, sendo portadores de um saber teórico de sua área 
específica, fica em falta os saberes pedagógicos.2 Devido aos avanços digitais, tudo e todos 
estão interligados pelas tecnologias de informação e comunicação. Assim, é interessante 
que o professor inclua essas ferramentas tecnológicas em suas aulas, trazendo o cotidiano 
dos estudantes para dentro da sala de aula, tornando um ambiente familiar. A utilização de 

, redes sociais, aplicativos para smartphone, lúdico, entre outros, quando 
empregadas como recurso didático são ferramenta motivadoras que contribuem para o 

química, a tecnologia contribui ricamente quando se trata, 
principalmente, de assuntos na escala microscópica, uma vez que alguns 
permitem visualizar esses fenômenos, trazendo mais clareza e colaborando na construção 

Diante o exposto, a formação inicial e continuada de professores é ampla 
e implica em mudanças desde a forma de organização do ensino a quebra das barreiras da 
sala de aula tradicional, mudando o conceito de aprendizagem na sociedade atual, 

strução da aprendizagem com coerência para formar cidadãos 
autônomos, críticos e reflexivos.  
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vez que são tidos como motivadores 
e formadores de cidadãos. No mestrado e no doutorado dos Programas de Química, é dado 
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