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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem por finalidade promover a discussão sobre como se dá processo de 

formação de professores de Química no curso de licenciatura em Química oferecido pela 

Universidade Estadual de Goiás, Câmpus de Ciências Exatas e Tecnológicas com sede na 

cidade de Anápolis/GO. Procura responder à questão: Como superar as debilidades formativas 

do curso de Licenciatura em Química da UEG, tendo a pesquisa como eixo orientador das 

práticas formativas? A tese contida é a de que a adoção da pesquisa-ação colaborativa como 

eixo orientador das práticas formativas adotadas pelos professores formadores possa favorecer 

a construção da identidade do curso. Para o desenvolvimento deste trabalho foram realizados 

estudos sobre a história da construção da UEG, educação básica, educação superior, formação 

inicial e continuada de professores de Química e formação inicial de professores de Química 

na perspectiva da pesquisa-ação colaborativa, os quais compõem o referencial teórico que 

sustenta esta investigação. Em termos metodológicos, foram realizados cinco encontros com 

seis acadêmicos do 7º e 8º períodos do curso de licenciatura em Química da UEG, utilizando 

a técnica do grupo focal. As falas dos participantes foram gravadas, transcritas e os episódios 

recortados e transformados em dados a partir da análise qualitativa do discurso.  Para os 

professores de Química do ensino médio egressos da UEG e para os professores formadores 

do curso de licenciatura em Química foram aplicados questionários. O método utilizado para 

a realização da análise dos dados foi o da Análise Textual Discursiva. A partir da análise dos 

dados obtidos nas três etapas da pesquisa foi possível identificar um desencontro entre as 

práticas dos professores das disciplinas específicas e das disciplinas pedagógicas do curso, 

evidenciando um curso com características de bacharelado em função da formação da maioria 

dos professores formadores, resultando com isso o encontro de vários aspectos que dificultam 

a construção da identidade do curso voltado para formar professores de Química para atuarem 

na educação básica.   

 

Palavras-Chave: Formação de Professores de Química; Pesquisa-ação Colaborativa; UEG. 
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ABSTRACT 

This research aims to promote discussion on how to give process chemistry teacher training in 

the degree course in Chemistry offered by the State University of Goiás, Campus of Exact 

Sciences and Technology based in the city of Anápolis/GO. Seeks to answer the question: 

How to overcome the weaknesses of the training course in Chemistry Bachelor of UEG, with 

research as guiding axis of training practices? The thesis contained is that the adoption of 

collaborative action research as a guiding axis of training practices adopted by teacher 

educators can facilitate the construction of the identity of course. To develop this work, we 

studied the history of construction of the UEG, basic education, higher education, initial and 

continuing education of chemistry teachers and initial chemistry teacher education from the 

perspective of collaborative action research which make up the theoretical framework that 

supports this research. In terms of methodology, there were five meetings with five students 

from the 7th and 8th periods of the degree course in Chemistry of UEG, using the technique 

of focus group. The speeches of the participants were recorded, transcribed and cut episodes 

and transformed into data from the qualitative discourse analysis. For the chemistry high 

school teacher graduates of UEG and the trainers of teachers degree course in Chemistry 

questionnaires were applied. The method used to carry out the analysis of the data was the 

Textual Analysis Discourse. From the analysis of the data obtained in the three stages of the 

research was to identify a mismatch between the practices of teachers of specific subjects and 

pedagogical disciplines of the course , showing a course with bachelor's characteristics due to 

the formation of most teacher educators , resulting thus the gathering of several aspects that 

hinder the construction of the identity of the course aimed to train chemistry teachers to work 

in basic education. 

 

Keywords: Chemistry Teacher Education; Action Research Collaborative; UEG.  
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo promover el debate sobre la forma de dar a la 

formación de profesores de química de proceso en el curso del grado en Química que ofrece 

la Universidad del Estado de Goiás, en el Campus de Ciencias Exactas y Tecnológicas con 

sede en Anápolis / GO. Pretende responder a la pregunta: ¿Cómo superar las debilidades de la 

formación Licenciatura en Química de la UEG, con la investigación como eje rector de las 

prácticas de formación? La tesis contenida es que la adopción de la investigación-acción 

colaborativa como eje rector de las prácticas de formación adoptados por los formadores de 

docentes puede facilitar la construcción de la identidad, por supuesto. Para desarrollar este 

trabajo, estudiamos la historia de la construcción de la UEG, educación básica, educación 

superior, formación inicial y continua de los profesores de la química y la formación inicial de 

profesores de química en el contexto de la investigación-acción colaborativa, que constituyen 

el punto de referencia teoría que apoya esta investigación. En cuanto a la metodología, hubo 

cinco reuniones con seis estudiantes de los períodos de 7º y 8º de la Licenciatura en Química 

de la UEG, utilizando la técnica de grupo focal. Se registraron los discursos de los 

participantes, transcritas y cortan episodios y se transforman en datos del análisis del discurso 

cualitativo. Para los profesores de química de los graduados de secundaria de UEG y los 

entrenadores de carrera docentes de Química cuestionarios se aplicaron. El método utilizado 

para llevar a cabo el análisis de los datos fue el análisis textual del discurso. A partir del 

análisis de los datos obtenidos en las tres etapas de la investigación fue identificar un 

desajuste entre las prácticas de los profesores de materias específicas y disciplinas 

pedagógicas del curso, mostrando un curso con características de licenciatura debido a la 

formación de la mayoría de los formadores de docentes, lo que resulta así la reunión de varios 

aspectos que dificultan la construcción de la identidad del curso dirigido a formar a los 

profesores de química para trabajar en la educación básica. 

 

Palabras clave: Educación profesor de la química; Acción Colaborativa de Investigación; 

UEG. 
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INTRODUÇÃO 

________________________________________________________________ 

 

O sentimento de respeito e valorização pela educação fez-me acreditar, desde 

tenra idade, que uma das portas para o alcance de uma vida melhor, diferente daquela 

enfrentada por meus pais, seria estudar muito. Lembro-me sempre do que eles diziam: 

“Estude, meu filho, pois o conhecimento é a única coisa que ninguém irá tirar de você”. 

A partir dessa pedagogia familiar, entendi que, para me tornar um profissional 

competente, seria necessário estudar, e isso começou lá nas séries iniciais do ensino 

fundamental, quando tive uma percepção acerca da importância e do significado que o 

professor tem na vida de um aluno. Os anos se passaram e sentia-me inserido naquele 

contexto educacional da educação básica. Tornei-me professor de Química, e hoje, com mais 

de vinte anos de profissão, atuando no ensino médio e superior, uma das minhas grandes 

preocupações com relação aos cursos de licenciatura em Química, sobretudo o da UEG, está 

centrada no aspecto relacionado à formação inicial e continuada dos professores de Química 

das escolas públicas e das IES de Anápolis/GO, cujo tema me motivou para a escrita desse 

trabalho. 

Como professor de Prática de Ensino de Química e Orientador do Estágio 

Supervisionado, no último período do curso de licenciatura em Química da UEG, tenho 

identificado alguns problemas, por parte dos licenciandos, relacionados às dificuldades 

apresentadas por estes, em ensinar os conteúdos de Química para os alunos do ensino médio, 

sem a devida apropriação dos conhecimentos pedagógicos, tão necessários aos professores 

para o exercício da docência. Isso é evidenciado quando: 

 

o discurso dos professores de Química parece se distinguir pela natureza 

hermética de seu conteúdo. O conhecimento químico, tal como é usualmente 

transmitido, desvinculado, da realidade do aluno, significa muito pouco para 

ele. A transmissão-aquisição de conceitos de Química usa um discurso 

recontextualizado, que não é originado da prática dos professores que o 

usam na escola secundária, mas foi produzido na distante Universidade 

(CHASSOT, 2006, p.126). 

 

A prática dos professores ainda permanece calcada no ensino tradicional, modelo 

trazido pelos jesuítas com a chegada da educação ao Brasil. Essas ações centradas no processo 

de transmissão e assimilação de conhecimentos de forma isolada já não atendem mais às 

necessidades dos alunos que se encontram matriculados nas escolas, visto que aprenderam 
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ser questionadores e a não concordarem com aquilo que lhes é transmitido de forma 

unilateral. Foi a partir dessa inquietação que surgiu a ideia de procurar compreender o porquê 

de os licenciandos não conseguirem lecionar boas aulas de forma que os alunos conseguissem 

aprender os conteúdos de Química ensinados pelos estagiários, já que estavam na fase de 

término da graduação.  

É óbvio que diversos caminhos podem ser percorridos para o encontro de 

respostas a esse porquê,  todavia optamos por centralizar nossos estudos na vertente formação 

inicial de professores de Química da Universidade Estadual de Goiás, com o pressuposto de 

que, a partir das dificuldades encontradas pelos acadêmicos estagiários para ministrarem aulas 

de Química nas séries do ensino médio no período destinado ao estágio do curso, seja possível 

reavaliar o nosso trabalho como professores formadores, e adotar novos caminhos, que sejam 

favoráveis ao alcance de um novo entendimento sobre o papel do curso de licenciatura em 

Química, bem como  dos professores formadores que dele fazem parte. 

Neste sentido, Mendes Sobrinho (2006) nos adverte que, nos cursos de 

licenciatura, os conteúdos específicos e pedagógicos não têm sido trabalhados de forma 

integrada, o que evidencia uma distância acentuada entre a teorização na formação do 

professor e sua atuação pedagógica. 

Essa realidade tão comum na prática dos professores de Química, egressos da 

UEG, nos faz perceber que, para esses docentes, “[...] é um desafio presente e constante 

contextualizar com eficiência os conhecimentos teóricos, metodológicos e pedagógicos, 

capazes de transformar o ato de ensinar [...]” (CIRIACO, 2009, p.15), pois na universidade 

não receberam uma formação que os tornasse capazes de superarem o hiato existente entre o 

conteúdo específico e o pedagógico. 

Dessa maneira, o professor formador de professores precisa ter consciência de que 

o locus de sua práxis1 não é apenas a universidade, mas também a escola, o chão da sala de 

aula, pois o seu fazer vai muito além de ministrar aulas e repassar conteúdos livrescos. Nesse 

sentido é preciso que o professor esteja atento às questões afetivas, físicas, emocionais e 

cognitivas que fazem parte do cotidiano dos alunos e, também ao aprimoramento da sua 

prática pedagógica, favorecendo aos alunos uma aprendizagem transformadora pautada na 

interação e socialização do conhecimento.  

                                                           
1A práxis é a atividade concreta pela qual os sujeitos humanos se afirmam no mundo, modificando a 

realidade objetiva e, para poderem alterar-lhe transformando-se a si mesmos. É a ação que, para se 

aprofundar de maneira mais conseqüente, precisa da reflexão, do autoconhecimento, da teoria; e é a 

teoria que remete a ação que enfrenta o desafio de verificar seus acertos e desacertos, cortejando-a 

com a prática (KONDER,1992, p. 115). 
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É nesse viés que apresentamos e, posteriormente, analisamos os principais 

problemas inerentes ao processo de formação inicial e continuada de professores de Química 

do curso de licenciatura em Química da Universidade Estadual de Goiás (doravante UEG), 

Câmpus de Ciências Exatas e Tecnológicas, com sede em Anápolis/GO. Tais questões, 

relacionadas ao processo formativo de professores, entram em pauta para discussões que virão 

a seguir, no sentido de buscar respostas para interrogativas que venham contribuir para o 

acesso e a permanência dos acadêmicos no curso de licenciatura em Química da UEG, de 

forma que estes adquiram identidades formativas2 para o exercício da docência. 

Desta maneira, lançamos a dúvida que norteia a nossa pesquisa: Como superar as 

debilidades formativas do curso de licenciatura em Química da UEG, tendo a pesquisa-ação 

colaborativa como eixo orientador das práticas formativas? 

Na busca de respostas para esta questão, estabeleceu-se como objetivo geral deste 

trabalho fundamentar teórica e metodologicamente uma proposta alternativa de formação de 

professores de Química, com base na pesquisa-ação colaborativa a partir de um diagnóstico 

realizado sobre o curso de licenciatura em Química da UEG, através da análise de partes de 

seu projeto pedagógico e da coerência entre este documento e a prática educativa 

desenvolvida pelos professores das disciplinas específicas e pedagógicas do curso. 

Para alcançar esse objetivo maior outros foram importantes no desenrolar da 

investigação, constituindo-se em objetivos específicos; são eles: 

1- Realizar um diagnóstico crítico sobre o curso de licenciatura em Química da 

UEG; 

2-  Analisar a visão de ensino, pesquisa e extensão expressa na estrutura das 

propostas curriculares das disciplinas do curso de licenciatura em Química da 

UEG;  

3-  Compreenderr como os estudantes, professores egressos e professores 

formadores do curso de licenciatura em Química da UEG avaliam sua 

formação, e como compreendem a importância da pesquisa na formação 

inicial de professores. 

O enlaçamento desses objetivos nos traz a possibilidade de conhecer a realidade 

do curso de licenciatura em Química da UEG e provocar discussões a partir dos problemas 

                                                           
2“(...) Ser professor requer saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, 

sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, incertas, 

conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares e não escolares. É da natureza 

da atividade docente proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações sociais concretas 

e a formação humana dos alunos, questionando os modos de pensar, sentir, agir e de produzir e 

distribuir conhecimentos” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2005, p. 14). 
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detectados no curso, com vistas ao alcance de um pretenso nível de excelência, no processo de 

profissionalização docente, oferecido por esta instituição.   

A pesquisa apresenta característica de um estudo interpretativo com abordagem 

qualitativa. A coleta de dados aconteceu em três etapas; a primeira delas se deu  por meio da 

realização de cinco encontros na UEG com seis acadêmicos dos dois últimos períodos do 

curso, onde a técnica utilizada foi o grupo focal. A segunda etapa aconteceu com a aplicação 

de questionários aos professores de Química das escolas públicas da cidade de Anápolis, 

egressos da UEG, e a terceira e última etapa também com a utilização de questionário 

direcionado aos professores formadores do curso de licenciatura em Química da UEG. As 

respostas dos questionários e a análise da transcrição das reuniões foram interpretadas sob a 

ótica da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2013). 

 Esta tese está delineada em nove capítulos, além da introdução e das notas 

conclusivas. No primeiro, intitulado História da Consolidação da Universidade Estadual de 

Goiás, apresentamos de forma sistematizada a história desta Instituição de Ensino Superior, 

que nasce em 1962, com a criação da Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis 

(FACEA), posteriormente reconhecida em 1991, como Universidade Estadual de Anápolis 

(UNIANA) e, a partir de 1999, como Universidade Estadual de Goiás. Nesse processo 

histórico situamos o curso de licenciatura em Química, nosso objeto de pesquisa, sobre o qual 

destacamos pontos críticos e avanços em sua história de mais de vinte anos de existência. 

No capítulo seguinte, Dilemas e Tensões vividas nos cursos de licenciatura, 

abordamos os principais problemas presentes nesses cursos, com um olhar mais acurado para 

o desinteresse dos jovens em ingressar na carreira do magistério. Discutimos sobre as 

limitações dos cursos de licenciatura em Química no Brasil, em Goiás e em Anápolis, cujos 

resultados apontam para diversas lacunas existentes na formação dos professores formadores 

e em formação.  

Após as discussões, chega-se ao próximo capítulo, nomeado de Principais 

Problemas do Ensino de Química nas Escolas de Nível Médio. Neste, é retratada a realidade 

precária em que se encontram as escolas públicas da cidade de Anápolis, as dificuldades 

enfrentadas pelos professores do ensino médio, bem como  as deficiências de aprendizagem 

dos alunos em relação aos conteúdos de Química.  

No capítulo IV, A Pesquisa na Formação Inicial do Professor no Curso de 

licenciatura em Química da UEG, discutimos a importância da inserção da pesquisa nos 

cursos de formação de professores, considerando os aspectos políticos, éticos, sociais, 

pedagógicos e epistemológicos, tão necessários para que a pesquisa em educação ocupe lugar 
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de destaque entre aquelas consideradas como “de ponta” pela própria universidade. A 

evolução da área de ensino de Química no Brasil também é abordada neste capítulo. 

No capítulo V, O Desenvolvimento Metodológico da Pesquisa, apresentamos os 

caminhos que trilhamos para a realização deste estudo, de forma a atender ao rigor 

metodológico de uma pesquisa. A abordagem utilizada foi a qualitativa e interpretativa. O 

método escolhido foi o da Análise Textual Discursiva (MORAES; GALIAZZI, 2013), que 

nos permitiu ir a campo para a realização da coleta de dados e, em seguida, fazer 

apontamentos das categorias, que emergiram após o processo de desconstrução textual. Os 

textos que foram desconstruídos referem-se às narrativas do grupo focal e dos questionários. 

No capítulo subsequente, A Análise dos Dados da Primeira Etapa da Pesquisa – 

A Fala dos Acadêmicos do 7º e 8º Períodos do Curso de licenciatura em Química da UEG, 

apresentamos os resultados da pesquisa realizada com os acadêmicos dos dois últimos 

períodos do curso. Após a análise dos dados os mesmos foram agrupados em categorias. De 

forma geral os acadêmicos apontam inúmeras insatisfações com o desenrolar do curso, 

quando afirmam que esse curso precisa adquirir uma identidade voltada para a formação de 

professores. 

No capítulo seguinte, A Análise dos Dados da Segunda Etapa da Pesquisa – A 

Fala dos Professores de Química (Egressos da UEG) do Ensino Médio das Escolas Públicas 

Estaduais de Anápolis, os resultados da pesquisa se materializam a partir da interpretação das 

narrativas do questionário respondido pelos docentes. Após a realização desta etapa, os dados 

foram agrupados em categorias e, por fim, analisamos os apontamentos que surgiram dessas 

categorias em diálogo com os conteúdos estudados e revisados. Por já estar atuando no 

magistério entre dois e vinte e dois anos, a maioria dos professores também pontua uma série 

de debilidades que tiveram no curso e apresenta algumas sugestões para a melhoria deste.  

No oitavo capítulo, A Análise dos Dados da Terceira Etapa da Pesquisa – A Fala 

dos Professores Formadores do Curso de licenciatura em Química da UEG, identificamos, a 

partir das respostas dadas pelos docentes para as interrogativas do questionário, algumas 

contradições entre as falas dos acadêmicos e dos professores egressos da UEG, com as falas 

dos professores formadores desse curso.  

No nono e último capítulo, A Pesquisa-ação Colaborativa aplicada às atividades 

desenvolvidas nas disciplinas de estágio supervisionado e no trabalho de conclusão de curso, 

trazemos duas propostas de formação para os estudantes do curso de licenciatura em Química 

da UEG, fundamentadas nos princípios da pesquisa-ação colaborativa; são elas: a) proposição 

de atividades e projetos específicos, direcionados e acompanhados pelos professores 

orientadores de estágio supervisionado a serem desenvolvidos durante os quatro períodos de 
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estágio, como forma de aproximar formandos e formadores das situações vividas no cotidiano 

escolar; b) realização de um trabalho de coorientação na produção de TC, abordando temas 

específicos da Química e que também sejam úteis para o trabalho do professor em sala de aula 

na educação básica.  

Com o intuito de alcançar novas perspectivas no contexto da formação de 

professores de Química da UEG, consideramos esta proposta pertinente e relevante, uma vez 

que a pesquisa, enquanto princípio educativo e científico, deve permear a formação e a prática 

pedagógica dos professores formadores da UEG, para que essa prática se torne uma constante 

nas atividades pedagógicas dos futuros professores de Química da educação básica, 

melhorando assim, a qualidade do ensino ofertado nessas escolas, por professores que 

receberam a devida formação para atuarem no campo da docência. 
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CAPÍTULO I 

________________________________________________________ 

 
 

HISTÓRIA DA CONSOLIDAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

 

1.1- ASPECTOS HISTÓRICOS DA UEG E DO CURSO DE LICENCIATURA EM 

QUÍMICA DO CÂMPUS DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS NA CIDADE 

DE ANÁPOLIS/GO 

 

 

Para situarmos este estudo sobre os aspectos históricos desta instituição, em 

especial, da formação de professores de Química, temática referencial para esta pesquisa, 

consideramos de fundamental importância iniciar nossas discussões acerca da história da 

criação da Universidade Estadual de Goiás com o destaque para as contribuições desta 

instituição no que tange à oferta de diversos cursos à população anapolina e do entorno, 

sobretudo os cursos de licenciatura plena. 

No início da década de sessenta, mais precisamente em 06/05/1962, inaugurou-se 

na cidade de Anápolis/Goiás a primeira instituição de ensino superior pública, cujo nome era 

Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (FACEA). 

Conforme estudo realizado por Toschi e Anderi (2006), a FACEA ofereceu à 

comunidade anapolina e goiana, até 1971, apenas o curso de Economia, quando a mesma 

recebe pela Resolução nº 217 de 01/11/1983, a autorização por parte do Conselho Estadual de 

Educação, para funcionamento dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Ainda 

conforme as autoras, em 1986, foram implantados os cursos de licenciatura plena em Letras, 

Geografia, História e Licenciatura Curta em Ciências. 

O final da década de oitenta já revelava uma urgente necessidade de implantação 

de novos cursos de formação de professores para o ensino fundamental e médio, uma vez que, 

naquela época, apenas a Associação Educativa Evangélica, por meio da Faculdade de 

Filosofia Bernardo Sayão, oferecia cursos neste segmento, dentre eles: Letras, Matemática e 

Pedagogia. 

Por interesses políticos e com vistas ao desenvolvimento econômico e cultural do 

estado, o então governador da época, Henrique Santillo, promove a extinção da antiga 

FACEA e cria a UNIANA. 

De acordo com informações do Jornal semanal O ANÁPOLIS (ed. 7721, p.1 e 2, 

de  08/10/2010), temos que: 
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em 1990 a FACEA é então transformada em Universidade Estadual de 

Anápolis (UNIANA) através do Decreto lei de nº. 3.549 passando a contar 

com 11 cursos sendo que destes, 7 eram de formação de profissionais para 

atuarem na Educação Básica. A UNIANA era constituída de três centros: 

Ciências Exatas e Tecnológicas que funcionava no Anexo no Bairro 

Alexandrina; o Centro de Ciências Humanas e Letras e o Centro de Ciências 

Sócio-Econômicas, ambos funcionavam no Bairro Jundiaí onde atualmente é 

a Unidade Universitária de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas 

(UnUCSEH). 

 

O funcionamento dos cursos de Engenharia Civil, licenciatura em Biologia e 

licenciatura em Química iniciou-se no ano de 1991, nas dependências do Colégio de 

Aplicação Dr. César Toledo, localizado no bairro Alexandrina.  

 Queremos esclarecer que, nas linhas seguintes, parte das descrições que serão 

feitas, baseia-se na vivência e relatos do autor desta tese, uma vez que o pesquisador foi aluno 

da segunda turma do curso de licenciatura em Química, e vivenciou todo o processo de 

estruturação do mesmo. A minha jornada como acadêmico passa pelos quatro anos de 

graduação (1991-1994) e, quase dois anos de especialização (1995-1996). Após concluir o 

curso de especialização, voltei à instituição em 1999, como professor concursado e membro 

efetivo do quadro docente da UEG.  

Somando o tempo de graduação e especialização cursadas nesta universidade e o 

tempo de trabalho como professor, resulta em mais de vinte anos o meu contato com a história 

de lutas e conquistas para a construção da identidade de um curso que tivesse sua tarefa 

principal centrada na formação de professores de Química para lecionarem aulas no ensino 

médio, etapa final da educação básica.   

Concordamos com Cabral (2000, p. 2), quando ela afirma que: 

 

[...] a historicidade humana está marcada por onde nos situamos, na 

localização e temporalidade em que vivemos e nos referenciamos; porém, 

ela é fruto dessa existência (humana) que pode ser refletida, representada, 

portanto, percebida por nós e num determinado tempo e lugar. Nesse campo, 

fluido, mas referenciado, livre, mas marcado, é onde se encontra o sujeito 

histórico. O tempo deixa sua marca nessa construção histórica e subjetiva. 

 

Devido à falta de documentos que possam comprovar a veracidade dos fatos, 

optamos pelo uso das memórias, que tanto quanto documentos oficiais retratam a realidade 

vivida em determinado espaço e tempo, como referencia a autora acima citada. 

Neste sentido, salientamos que, durante o ano de 1990, o primeiro ano dos cursos 

de Engenharia Civil, licenciatura em Biologia e licenciatura em Química funcionou nas 

dependências do Câmpus de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas (UnUCSEH), localizado 
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no bairro Jundiaí da cidade de Anápolis/GO. Sem estrutura física, pedagógica e instrumental 

para atender às necessidades básicas desses cursos e, sem nenhum investimento por parte do 

governo da época, as aulas aconteceram apenas de forma teórica, com grande déficit de 

professores, uma vez que, em Anápolis, havia poucos profissionais habilitados para 

lecionarem nesses cursos.  

A maioria dos docentes se deslocava de Goiânia para Anápolis em um ônibus da 

UNIANA, disponibilizado para o transporte destes e de alguns funcionários, que lá também 

residiam. Devido às condições precárias e aos baixos salários ofertados, muitos professores 

desistiram de permanecer na instituição, logo no primeiro ano de funcionamento dos cursos. 

Não havia um plano de carreira, e os professores recebiam seus salários como contratados 

temporariamente, o que causava ainda mais desestímulo. Muitos discentes também trancaram 

matricula e ficaram no aguardo da melhoria do curso e, outros, optaram pela desistência.  

Resumindo, podemos afirmar que o primeiro ano dos cursos de Engenharia Civil, 

licenciatura em Biologia e licenciatura em Química foi muito frustrante, pois, pelo perfil 

profissional de cada curso, percebíamos que até aquele momento, eram poucas as expectativas 

e perspectivas de melhora, porém, muitos acadêmicos, inclusive eu, resolveram esperar e 

acreditar na possibilidade de mudanças positivas, pois havia promessas políticas dos 

representantes do governo que  esporadicamente visitavam as dependências da universidade e 

realizavam reuniões com os professores, alunos e funcionários, garantindo que em um espaço 

curto de tempo teríamos uma estrutura compatível de acordo com as exigências de 

funcionamento para cada curso. Apenas promessas... 

O ano letivo de 1991 da UNIANA inicia-se, como já dito antes, nas dependências 

do Colégio de Aplicação Dr. César Toledo. Os primeiros meses de aula foram marcados por 

uma experiência atípica daquelas de início de ano em qualquer colégio e/ou universidade. 

Nós, acadêmicos, chegamos para o primeiro dia de aula e nos deparamos com as salas de 

aulas sem quadro e com apenas algumas carteiras. Os professores ditavam os conteúdos para 

que copiássemos no caderno. No primeiro ano, algumas disciplinas, como Matemática, 

Didática, Psicologia da Educação, Química Geral e Estudos de Problemas Brasileiros eram 

cursadas conjuntamente pelos alunos da Biologia e da Química, totalizando em média 50 

acadêmicos. 

A situação inicial era hilária, pois trabalhar com cinquenta alunos sem quadro e 

giz ou qualquer outro recurso didático é quase que exigir dos educadores uma missão 

impossível. Alguns meses depois os quadros foram instalados e as carteiras completadas. 

Nos anos seguintes, convivíamos diariamente com um ambiente preparado para 

receber crianças e adolescentes, pois o Colégio de Aplicação Dr. César Toledo oferecia à 
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comunidade a primeira e a segunda fase do ensino fundamental e o ensino médio. Por todas as 

paredes eram anexados trabalhos e produções das crianças da primeira etapa do ensino 

fundamental, o que impossibilitou muitas vezes, que encontrássemos espaços para utilização 

de recursos audiovisuais na apresentação de trabalhos e seminários.   Por serem cursos da área 

de exatas e biológicas, era necessário que tivéssemos laboratórios, para que pudéssemos 

iniciar o contato com a parte prática, e assim, amadurecer nossas concepções de ciência e de 

conhecimento científico. Nos pavilhões do colégio de aplicação não havia estrutura física para 

instalação de laboratórios, e a sala destinada para o funcionamento de um desses laboratórios 

não apresentava nenhuma condição de segurança para que professores e alunos pudessem 

realizar as práticas experimentais.  

Faltavam bancadas, balanças, microscópios, vidrarias, reagentes, mobiliário 

adequado, enfim, escasseava tudo. Lembro-me de que alguns professores conseguiam doações 

de reagentes vencidos e vidrarias usadas e tentavam realizar alguns experimentos que quase 

nunca davam certo em função dessas adaptações. Acredito que as 11 primeiras turmas tenham 

concluído o curso com muitas deficiências, inclusive no que diz respeito à aquisição do 

conhecimento prático. Sem dúvida, os resultados da prática profissional desses professores em 

sala de aula não foram satisfatórios, e eles tiveram que buscar, em outros locais, diversas 

formas de apropriação de um conhecimento que não obtiveram durante a graduação.  

Os professores do curso de licenciatura em Química, em mais de noventa por 

cento, não eram bacharéis e nem licenciados em Química. Eram farmacêuticos, agrônomos, 

engenheiros químicos, odontólogos, advogados e pedagogos.  

O caráter positivista do curso se perpetuou ao longo dos anos devido à pouca 

vivência dos professores nos campos didático-pedagógico, metodológico, político e 

epistemológico, tão importantes para o bom desenvolvimento de um curso de formação de 

professores (ROSA; CHAVES, 2013). 

No final do ano de 1998, aconteceu o primeiro concurso público para docentes da 

antiga UNIANA. Sobre esse certame não conseguimos informações a respeito do edital e da 

contratação dos professores. O certame foi organizado pela Universidade Estadual de 

Maringá. Para o curso de licenciatura em Química foram disponibilizadas vagas para Química 

Geral, Físico-Química, Química Orgânica e Bioquímica. Para as disciplinas relacionadas ao 

ensino de Química não foi oferecida nenhuma vaga, o que evidencia uma grande dificuldade 

no processo de formação de professores. As disciplinas pedagógicas, por mais de 10 anos, 

foram ministradas pelos professores do curso de Pedagogia, que não tinham nenhum 

conhecimento científico de Química, para melhor orientar os acadêmicos na preparação das 

aulas e nas diversas fases do estágio supervisionado. 
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 A parte administrativa era feita por funcionários vinculados à Unidade 

Universitária de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas. Todas as avaliações eram 

arquivadas em função do não reconhecimento dos cursos pelo Ministério de Educação 

(MEC), o que só veio ocorrer quase dois anos após a formatura da primeira turma. Os 

diplomas das primeiras turmas foram expedidos em nome da Faculdade de Ciências 

Econômicas de Anápolis devido às pendências em relação às exigências do MEC3. 

 Outro obstáculo que no prédio da UNIANA se perpetuou ao longo dos anos foi a 

falta de lanchonetes e restaurantes. Durante os intervalos, os estudantes saíam para lanchar 

nos estabelecimentos comerciais, tais como panificadoras, bares, lanchonetes e outros, que 

existiam nos arredores, ou compravam os alimentos de pessoas que vendiam no portão. Por 

não haver uma política universitária que favorecesse a construção de restaurante universitário, 

que geralmente dispensa uma alimentação saudável e de baixo custo, muitos ficavam sem 

alimentar-se, por não terem dinheiro para despesas com alimento, transporte, xérox, livros etc. 

 Quanto ao transporte, também sofremos muito à época. Os ônibus que passavam 

nas proximidades da UNIANA eram poucos, e com intervalos longos, o que gerava uma 

superlotação dos mesmos, impedindo que chegássemos no horário, o que implicava perda de 

parte dos conteúdos explicados pelos professores e até mesmo advertência, por estes, pelo 

atraso. 

A inexistência de uma biblioteca também gerou muito desconforto para os alunos 

e professores. Não havia mesas, cadeiras, livros, periódicos e nem tampouco bibliotecário (a). 

Após algum tempo, chegaram prateleiras que por lá ficaram vazias, por vários meses. Por 

iniciativa de professores e alunos, realizou-se um projeto de doações de livros, sendo a 

maioria deles de ensino médio, o que não contribuía muito para a formação acadêmica dos 

estudantes, pois necessitávamos de livros de nível superior, compatíveis com os conteúdos, 

que eram ministrados pelos professores.  

Durante muitos anos, a saída encontrada foi fotocopiar parte dos livros que nos 

eram emprestados pelos professores, mas isso não sanava nossas deficiências, pois estávamos 

muito aquém dos estudantes do mesmo curso de outras universidades mais avançadas. Em 

jornais, revistas e periódicos quase não se ouvia falar. Embora na década de noventa já 

existissem os computadores e a internet, isso também não nos foi ofertado. Não tínhamos um 

laboratório de informática e nem acesso à internet. Nossas aulas de Introdução ao 

Processamento de Dados eram apenas teóricas, em função dessa deficiência. Outro agravante 

                                                           
3Ministério da Educação (MEC), órgão da administração federal direta que estabelece as políticas 

nacionais de educação para a educação básica e superior em todas as modalidades de ensino, 

excluindo-se o ensino militar. 
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é que a maioria dos acadêmicos era de classe média baixa, e não tinha recursos para adquirir 

um computador, visto que, nesse período, esse tipo de equipamento ainda era de alto custo, 

destinado a poucos. 

 A deficiência maior a meu ver foi a ausência dos fundamentos pedagógicos 

necessários para a nossa formação como professores. A inexistência da relação da teoria com 

a prática, e o distanciamento das disciplinas específicas das disciplinas pedagógicas, 

impediram, muitas vezes, que fôssemos preparados para os desafios da sala de aula. Não 

produzimos pesquisa, não vivenciamos a prática, não nos constituímos como educadores e/ou 

pesquisadores. Somente após a conclusão da graduação foi que a maioria dos acadêmicos teve 

os seus primeiros contatos com a sala de aula e, com isso, vencia os desafios e superava o 

medo de dar aulas, já que havia uma deficiência teórica, pedagógica e metodológica devido 

aos conteúdos não vistos ou não aprendidos durante a graduação e que seriam fundamentais 

no desenrolar do trabalho com os alunos da educação básica. 

 Essa afirmativa se baseia nas dificuldades que o pesquisador e muitos outros 

colegas encontraram ao iniciarem suas atividades como docentes de Química para o ensino 

médio. Foi preciso muito esforço, estudos complementares dos conteúdos que não tínhamos 

estudado durante a graduação e que precisávamos saber para dar aulas.  

Em meados da década de noventa a UNIANA oferece o primeiro curso de 

Especialização Lato Sensu em Química, o que foi muito válido para o nosso crescimento, pois 

a troca de experiências com os colegas gerava novas aprendizagens, que nos subsidiavam nos 

momentos das nossas aulas no ensino médio. 

Parafraseando Geraldo Vandré - “Quem sabe faz a hora não espera acontecer”, 

finalizo esses relatos trazendo à baila que, apesar das limitações encontradas ao longo desses 

anos, os estudantes não cruzavam os braços diante das situações conflituosas. Muitos 

manifestos foram feitos, discussões realizadas, encontros e parcerias políticas consolidadas, 

amizades construídas, alguns sonhos realizados, outros não, conquistas alcançadas, dentre 

elas, a criação da Universidade Estadual de Goiás.  

 

1.2- Situando a UEG no contexto educacional das instituições de Ensino Superior da 

cidade de Anápolis-Goiás 

 

Por se tratar de um estudo relacionado ao curso de licenciatura em Química da 

UEG, optamos por apresentar neste capítulo a história dessa instituição, que começa pela 

Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis (FACEA), transita como Universidade de 
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Anápolis (UNIANA) e, é finalmente reconhecida como Universidade Estadual de Goiás 

(UEG).  

Nesse processo histórico entra em cena, num contexto de lutas e incertezas 

políticas e econômicas, o curso de licenciatura em Química, que também tem a sua história 

fundida com a história da própria UEG. Sem dúvidas foi um marco histórico para o estado de 

Goiás, sobretudo para a cidade de Anápolis poder ter em seu município a sede oficial da 

UEG, hoje conhecida como a Universidade do Cerrado. Nosso foco está direcionado para a 

compreensão do processo de criação, reconhecimento, estruturação e possível consolidação de 

um curso de licenciatura que foi idealizado para formar professores de Química que pudessem 

suprir a carência de profissionais dessa área nas escolas da rede pública de Anápolis. 

A cidade de Anápolis4 está localizada entre duas capitais, Goiânia e Brasília. Com 

uma população expressiva, a cidade possui hoje quase trezentos e sessenta e dois mil 

habitantes, de acordo com estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

de 2014. Em relação ao aspecto educacional, a cidade atualmente é bem atendida em todos os 

níveis da educação básica. Há creches e escolas em todas as regiões e também nas áreas rurais 

ligadas ao município.  

Quanto à educação superior, temos a Universidade Estadual de Goiás (UEG), uma 

instituição pública estadual, com dois campi em Anápolis, o Instituto Federal de Goiás (IFG), 

a Faculdade de Tecnologia SENAI ROBERTO MANGE, o Centro Universitário 

UniEvangélica, a Faculdade Anhanguera de Anápolis, a Faculdade Católica de Anápolis e a 

Faculdade Metropolitana de Anápolis (FAMA). A oferta de cursos superiores, atualmente, 

atende de certa forma à demanda da população, principalmente as faculdades privadas, onde o 

número de vagas é bem mais expressivo do que nas universidades públicas e, também, porque 

o acesso se dá por processos seletivos simplificados. Podemos observar que a fotografia atual 

do ensino superior em Anápolis é muito diferente de algumas décadas atrás. Em estudos 

históricos realizados por Toschi e Anderi (2006, p.7), destaca-se que: 

 

a formação de professores em nível superior somente vai acontecer em 1960, 

quando a Associação Educativa Evangélica cria a Faculdade de Filosofia, 

com os cursos de Pedagogia, Letras, Matemática, História e Geografia. 

                                                           
4De acordo com as informações obtidas pelo site da prefeitura de Anápolis, o município é um 

importante polo industrial e logístico do Centro-Oeste e possui um produto interno bruto de 

aproximadamente 10 bilhões de reais, sendo o segundo maior de Goiás. É considerada a mais 

competitiva cidade do estado, com destaque nos quesitos: riqueza econômica, logística e infraestrutura 

tecnológica. Disponível em: <http://www.anapolis.go.gov.br/portal/anapolis>. Acesso em: 26 de 

nov.2014. 
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a Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis cria seus primeiros cursos 

de formação de professores em 1986 com a instalação dos cursos de 

licenciatura curta em História, Geografia e Letras.  

 

Por várias décadas, a Faculdade de Filosofia da Associação Educativa Evangélica 

foi a única instituição que formava professores para atuar na educação básica. Com a 

ampliação desta, e seu reconhecimento social e acadêmico, foram também criados, 

posteriormente, outros cursos como Direito e Odontologia. Inúmeros professores foram 

formados nessa instituição e ocuparam vagas nas escolas das redes estadual, municipal e 

privada da cidade de Anápolis ou do entorno, por intermédio de concursos públicos ou por 

indicação política. 

No início da década de noventa, foram criados, na UNIANA, os cursos de 

licenciatura em Pedagogia, licenciatura em Biologia e licenciatura em Química. A chegada 

desses novos cursos alavancou a formação de professores em Anápolis, pois a carência de 

professores com curso superior para as séries iniciais do ensino fundamental e de Biologia, 

Física e Química, para o ensino médio, era muito acentuada. Quanto à oferta do curso de 

licenciatura em Química, o Centro Universitário UniEvangélica formou uma turma no ano de 

2009, mas devido à baixa procura pelo curso, este foi fechado.  Com isso, a UEG e o Instituto 

Federal de Educação, Ciências e Tecnologia (IFG) atualmente são as únicas instituições de 

ensino superior em Anápolis que oferecem o curso de graduação para formação de 

professores de Química para o ensino médio. 

No início da década de 1990, segundo dados da Delegacia Estadual de Ensino, em 

Anápolis praticamente 100% dos professores de Química das escolas públicas e privadas 

eram graduados em Pedagogia, Direito, Odontologia, Matemática, Letras, História e 

Geografia. Até 1995, esse cenário permanecia como única opção de educação no segundo 

grau, oferecido pelas escolas das redes pública, estadual e privada na época (RAMOS, 2003). 

 No caso específico dos professores de Química, em muitos locais era crítica a 

situação, quando muitas escolas tinham de contratar professores que haviam concluído apenas 

o antigo segundo grau científico, em vista da carência desses profissionais. Apenas a 

Universidade Federal de Goiás oferecia o curso de licenciatura em Química, o que não 

contemplava o quantitativo de professores que a Secretaria de Educação do Estado de Goiás 

(SEDUC/GO) necessitava naquela época. 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) 

– Lei 9.394/96 – que estabelece em seu artigo 62 a obrigatoriedade da formação em nível 

superior para professores da educação básica, esse cenário da precariedade da formação 

específica de professores de Química passa por transformações que, em médio prazo, 
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revelaria outro contexto histórico no Brasil no que se refere à formação de professores. 

Segundo orientações do Ministério da Educação (MEC), todos os professores leigos em 

exercício teriam a oportunidade de acessarem e concluírem o curso superior. Ainda de acordo 

com o artigo 87, desta mesma lei, a oferta de programas de capacitação para todos os 

professores em exercício ficou a cargo da União, Estados ou Municípios ou em regime de 

colaboração entre estes.  

Em Goiás, a oferta de cursos de Licenciatura Plena Parcelada iniciou-se em 1999. 

A UEG foi pioneira na realização desse trabalho no estado, quando ofereceu à comunidade, 

através do programa Licenciatura Plena Parcelada (LPP), cursos em todas as áreas para os 

professores que estavam em sala e não possuíam habilitação para o magistério. O Câmpus de 

Ciências Exatas e Tecnológicas da UEG, localizado em Anápolis, qualificou entre 2001 e 

2003 em média cinquenta professores, que lecionavam Química em escolas da rede estadual 

em diversos municípios do estado, inclusive em Anápolis. Esses dados são confirmados pela 

secretaria da unidade e pelo próprio pesquisador, que lecionou as disciplinas Políticas 

Educacionais e Prática de Ensino de Química para as turmas nesse período. A orientação do 

estágio supervisionado também foi realizada pelo pesquisador. Assim, conforme exigência da 

lei 9.394/96, e segundo dados da Subsecretaria Estadual de Educação, obtidos pelo 

departamento de modulação, em janeiro de 2015, em Anápolis quase todos os professores que 

lecionam Química estão habilitados para ministrar aulas dessa disciplina, sejam eles 

concursados ou contratados temporariamente.  

No trabalho realizado com esses docentes do curso de formação de professores em 

serviço, ficou evidenciada a experiência profissional que todos traziam de suas vivências em 

sala de aula, alguns inclusive já com mais de 20 anos de prática docente, o que revela que os 

saberes experienciais são fundados na prática docente (TARDIF, 2008).  

Com relação ao curso regular, o desenvolvimento dos acadêmicos ocorre de forma 

mais acelerada e isso talvez possa ser explicado pelo fato de estes terem concluído 

recentemente o ensino médio e também por não trabalharem, dedicando-se com mais afinco 

aos estudos. Ao longo dos anos de trabalho na licenciatura em Química regular, o que tenho 

observado é o desinteresse de muitos acadêmicos pelas atividades relacionadas à sala de aula, 

o que seria o seu futuro campo de trabalho.  

Sem a pretensão de fazer comparativos entre as modalidades de licenciatura, 

afirmo que muitos daquela turma do programa LPP se destacaram pelo desejo de aprender e 

apreender tudo o que os professores ofereciam, todavia as dificuldades de acompanhamento, 

por parte de alguns, também eram percebidas por todos os professores. O que me autoriza a 

fazer essas afirmativas parte das minhas práticas de escuta realizadas durante as aulas e dos 
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momentos vividos com eles ao longo do tempo das disciplinas que ministrei em períodos 

intensos de férias e finais de semana prolongados.  

Nesse sentido, nossa experiência na docência universitária nos habilita a afirmar, a 

partir de pressupostos empíricos que, após se passarem 20 anos de existência do curso de 

licenciatura em Química, os egressos da UEG se encontram lecionando em escolas públicas e 

privadas de Anápolis e do seu entorno, alguns trabalhando em indústrias e outros como 

professores de universidades e/ou faculdades. Isto nos mostra que houve avanços e 

crescimento da área já que as escolas de Anápolis, em sua totalidade, possuem em seus 

quadros de professores, químicos licenciados. 

 

1.3- Uma Nova Conquista – A criação da Universidade Estadual de Goiás 

 

Foram mais de 10 anos de luta pela conquista de uma instituição que, de fato, se 

apresentasse como universidade. Essa vitória foi alcançada com a criação da Universidade 

Estadual de Goiás, por meio da Lei 13.456, de 16 de abril de 1999. Com esse feito, a UEG 

passa a ser reconhecida pelo seu caráter multicampi e atualmente conta com mais de 40 

campi, distribuídos entre a capital e as diversas cidades do interior do estado. A sede oficial 

da UEG encontra-se em Anápolis/GO, nas dependências do Câmpus de Ciências Exatas e 

Tecnológicas, localizada à BR 153 nº 3105 – Fazenda Barreiro do Meio – Caixa Postal: 459. 

CEP: 75.132-903. 

 Mesmo com a criação da UEG, em Anápolis, o curso de licenciatura em Química 

continuou funcionando no Colégio de Aplicação, até abril de 2001.  

O Câmpus Ciências Exatas e Tecnológicas foi inaugurado no dia 17/04/2001, e no 

dia seguinte, iniciou o seu funcionamento. A planta do prédio construído conta com salas de 

aulas amplas e arejadas, laboratórios, carteiras novas e confortáveis para os alunos, mesas e 

cadeiras para os professores, tela de projeção, sala do diretor, amplas salas para todos os 

coordenadores de curso, secretaria e professores. No terceiro piso, funcionava a parte 

administrativa (reitoria, pro-reitorias de graduação, pós-graduação e extensão) e o 

departamento de recursos humanos. 

Os laboratórios de Química Geral, Química Analítica, Físico-Química e Química 

Orgânica também são amplos e utilizados pelos professores dos cursos de Química Industrial, 

Licenciatura em Química, Farmácia, Engenharias e Biologia. Para os cursos de Arquitetura e 

urbanismo, Engenharia agrícola, Engenharia civil e licenciatura em Física também existem 

laboratórios específicos. Em alguns períodos o funcionamento dos laboratórios apresentavam 
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problemas com relação à falta de materiais para realização das práticas, porém, na medida do 

possível a administração da UEG, juntamente com os professores, tentavam amenizar essas 

deficiências, principalmente no que se refere à falta de reagentes e vidrarias. 

Existem também três laboratórios de informática disponibilizados para os 

professores ministrarem aulas com metodologias diferenciadas, que requerem o uso dos 

computadores e o acesso à internet. O funcionamento desses laboratórios iniciou poucos 

meses após a inauguração do prédio, quando chegaram os computadores e os mobiliários 

como mesas, cadeiras e outros. Os horários de aula devem ser agendados com antecedência 

pelos professores, com os responsáveis técnicos por esses laboratórios, para que não haja 

choques nas programações. Nos horários em que os laboratórios estão vazios, os alunos 

podem usar as máquinas para pesquisa e realização de trabalhos acadêmicos.  

Em visitas realizadas por representantes do MEC em diversos momentos à 

Universidade para reconhecimento e renovação dos cursos, algumas debilidades sempre eram 

e ainda são apontadas para a melhoria dos cursos e consequente consolidação da UEG. O 

acervo da biblioteca ainda é insuficiente para atender a demanda, bem como, o quadro de 

professores pesquisadores com titulação de mestrado e doutorado; o quadro efetivo também é 

insuficiente, e há fraquezas no campo da pós-graduação e da extensão. Nas diversas 

discussões em reuniões realizadas com o conselho universitário e com os colegiados dos 

cursos, essas questões eram colocadas em pauta, no sentido de buscar soluções e amenizar os 

problemas. O trabalho conjunto dos diretores, professores, coordenadores e funcionários foi 

fundamental para que muitos propósitos fossem alcançados.  

Quase dez anos depois da inauguração da sede da UEG, toda a parte 

administrativa que funcionava no terceiro piso foi transferida para o prédio ao lado do 

câmpus, adquirido pelo governo. Com essa mudança, a sala do diretor passou a funcionar na 

antiga sala do reitor, as coordenações de curso também ocuparam uma sala ampla neste 

mesmo piso, algumas salas foram destinadas para os professores ministrarem suas aulas e 

outras ocupadas por departamentos técnicos da universidade.  

A democracia se fez presente nos campi da UEG a partir do ano 2000, quando das 

disposições encontradas no regimento geral desse mesmo ano, no que se refere às eleições 

para reitor, diretor e coordenador de curso. Na subseção I desse documento, que versa sobre a 

eleição para reitor, temos, no artigo 15, que o reitor eleito pelos corpos docente, discente e 

técnico-administrativo será nomeado pelo Governador do Estado, para o exercício de 

mandato, conforme o disposto no Art. 59 do Estatuto da UEG de 2011. Na seção III, que 

versa sobre a Diretoria, observamos, no Art.43, que as Unidades Universitárias são 

administradas por um diretor eleito pela comunidade da Unidade Universitária, conforme 
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legislação vigente. Na subseção I, direcionada para a eleição do Coordenador de curso, nota-

se, no Art.55, que cada Coordenação de curso é constituída por um Coordenador eleito pelos 

professores e alunos do curso, em consonância com o estabelecido no Regimento da Unidade 

Universitária, e nomeado pelo Reitor para um mandato de dois anos. O atual Regimento Geral 

da UEG foi aprovado pela Resolução CsU n. 75, de 9 de dezembro de 2014. 

Consideramos necessário elucidar a implantação do processo democrático no seio 

da UEG, uma vez que, em anos anteriores essas posições eram ocupadas por pessoas que 

mantinham influência política junto ao governo e, quase sempre, não tinham qualificação 

profissional e nem experiência para a ocupação desses cargos.  

Em 2003, acontece o segundo concurso para docentes da UEG. Conforme o Edital 

N° 004/2003 de 17 de outubro de 2003. O certame ficou sob a responsabilidade do Centro de 

Seleção da UFG. Para o curso de licenciatura em Química do Câmpus de Ciências Exatas e 

Tecnológicas, vários professores vieram para compor o quadro efetivo de docentes. Alguns 

deles de outros estados e quase todos com títulos de mestre e/ou de doutor, conforme 

exigência do edital do concurso daquele ano. Os horizontes começaram a se abrir, o trabalho 

coletivo e interativo com os colegas recém-chegados sinalizava melhoras no campo da 

produção acadêmica.  Neste concurso também não foi oferecida nenhuma vaga para 

professores de prática de ensino de Química, o que dificulta a construção da identidade do 

curso, que deveria estar direcionado para a formação de professores de Química.  

 Segundo informações obtidas na página da internet do Câmpus de Ciências Exatas 

e Tecnológicas da UEG5, até 1999 a UEG oferecia, através do Centro de Ciências Exatas e 

Tecnológicas, os cursos de Engenharia Civil, Licenciatura em Biologia, Licenciatura em 

Química e Tecnologia em Processamento de dados. Em 2000, cinco novos cursos de 

graduação foram aprovados, são eles: Engenharia Agrícola, Arquitetura, Farmácia, 

Licenciatura em Matemática e Química Industrial. Os primeiros meses de aula desses cursos 

também foram no Colégio de Aplicação, no anexo do bairro Alexandrina. O regime de 

funcionamento de alguns cursos é integral, outros têm aulas apenas no matutino e outros 

apenas no noturno. No caso da licenciatura em Química o regime é integral. 

 Com um quadro de professores com produções acadêmicas em larga escala a 

qualidade do curso já sinalizava alguns avanços, o que tornou possível caminhar rumo à 

formação continuada. De 2001 a 2003 foi oferecido um curso de Pós-Graduação Lato Sensu 

em Ensino de Química para atender aos professores de Química egressos da UEG e outros no 

sentido de qualificar e melhor orientá-los na produção da pesquisa.  

                                                           
5Para mais informações consulte o sitio disponível em <http://www.unucet.ueg.br/#>. 
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Em 2005, foi aprovado pela CAPES, o primeiro Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu da UEG, o mestrado em Ciências Moleculares, que atende acadêmicos do 

câmpus de Ciências Exatas e Tenológicas em Anápolis e de outras instituições. No ano de 

2006, o segundo Programa Stricto Sensu foi aprovado, o mestrado em Engenharia Agrícola. 

Em 2012, foi aprovado o terceiro Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, o mestrado em 

Recursos Naturais do Cerrado e, em 2013, foi aprovado o Programa de Pós-Graduação Stricto 

Sensu Profissional em Ensino de Ciências.  

Muitos professores da educação básica e da educação superior concorreram a uma 

vaga no processo seletivo desses programas, buscando aperfeiçoamento profissional, 

aquisição do título e ingresso no ensino superior para adquirir status profissional, 

reconhecimento e melhoria salarial.  Outro programa de mestrado aprovado foi o de Pós-

Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde. No câmpus de Ciências Exatas e 

Tenológicas, sede oficial da UEG, temos então um total de cinco Programas Stricto Sensu, 

nível mestrado, com conceitos 3 ou 4 atribuídos pela CAPES. 

Em 2010, realizou-se o terceiro concurso para docentes da UEG, o que enriqueceu 

e consolidou ainda mais o quadro de professores do curso de licenciatura em Química. Todo o 

certame ficou sob a responsabilidade do Núcleo de Seleção da própria UEG, que já possuía 

um quadro de professores com qualificação e produção acadêmica suficiente para a realização 

do processo seletivo. De acordo com o edital n. 2, de 5 de março de 2010, foram abertas duas 

vagas para professor da área de ensino de Química, o que mais tarde veio gerar uma lacuna 

nesta área, pois os dois professores aprovados no concurso se desligaram da UEG, por terem 

sido aprovados em outros certames.  

Em 2013, ocorreu o quarto concurso para docentes da UEG. Foram quase três mil 

inscritos, concorrendo a duzentas e cinquenta vagas, que foram distribuídas entre especialistas 

(150), mestres (50), e doutores (50), conforme o edital n. 1, de 9 de dezembro de 2013. Mais 

uma vez todo o certame foi organizado pelo Núcleo de Seleção da UEG. Os candidatos 

aprovados ocuparam seus cargos nos campi que escolheram no ato da inscrição. Em todos os 

concursos realizados para docentes da UEG, procedeu-se à realização de várias fases, a saber: 

prova dissertativa, prova didática, avaliação de títulos e da produção científica. Para o câmpus 

de Ciências Exatas e Tenológicas, novamente nenhuma vaga foi ofertada para as disciplinas 

voltadas para o Ensino de Química. Isso porque nas reuniões para levantamento de vagas que 

seriam ofertadas para o concurso sempre se discutia que não era necessário abrir vagas para 

esse segmento, pois os professores de Didática do curso de Pedagogia poderiam suprir essa 

lacuna. Outro fator também usado para justificar essa ação foi a dificuldade de encontrar 

professores mestres ou doutores em ensino de Química 

http://www.ppec.ueg.br/
http://www.ppec.ueg.br/
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Atualmente, apenas dois professores são efetivos nesse segmento, sendo um deles 

o autor deste estudo, e o outro, uma professora, ex-aluna do curso. Os demais professores são 

contratados temporariamente, o que resulta em uma rotatividade que impede a consolidação 

da área de ensino de Química na UEG e, sobretudo, o desenvolvimento conjunto de práticas 

formativas de professores, que necessitam ocorrer de forma a preparar os futuros docentes 

para as incertezas das salas de aula. 

 Mesmo diante de um cenário não favorável à consolidação da área de ensino de 

Química, em 2014, a atual coordenadoria do curso de licenciatura em Química, em parceria 

com os demais professores da área, criou o Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa em 

Ensino de Ciências (LIPEC) e o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Ciências 

(GIPEC). O entusiasmo da coordenadora e o estímulo dos professores contagiaram os alunos, 

e algumas sementes começaram a ser plantadas com o intuito da colheita de frutos bons. 

Desejamos que a pesquisa e a iniciação científica em Ensino de Química na UEG possam 

alçar voos altos no sentido de que possamos nos tornar referência em educação química nos 

próximos anos. 

É nesse desenrolar das relações humanas que acreditamos nas contribuições de 

Paulo Freire (2002), quando este afirma que o educador é um ser histórico, que continuamente 

se educa num movimento dialético no mundo que o cerca. Sendo assim, os problemas vividos 

nas licenciaturas também são históricos, pois fazem parte de um emaranhado, que atinge os 

campos social, político, econômico e educacional e, por isso, estão constantemente em 

processo de mutação. É nessa ótica que abordaremos alguns dilemas e tensões vividos nos 

cursos de licenciatura em Química do Brasil, em especial da UEG, com o intuito de propor 

situações dialógicas que permitam o avanço e o redirecionamento das ações propostas no PPC 

e das desenvolvidas pelos professores formadores, de forma a propiciar o crescimento do 

curso de licenciatura em Química dessa instituição. 

Anunciamos para o próximo capítulo, algumas discussões e reflexões, acerca dos 

principais problemas vividos nos cursos de licenciatura em Química no Brasil, em Goiás e em 

Anápolis. Para que essas discussões abordem o cenário das licenciaturas nos diversos cantos 

do nosso país, partiremos do princípio de que as causas e as consequências desses problemas, 

incidem diretamente sobre aqueles que convivem de forma direta com as fortalezas e as 

debilidades do referido curso, caracterizados aqui, como alunos e professores e, considerados 

personagens principais dessa trama. 

 

 



35 

 

 

 

CAPÍTULO II 

________________________________________________________ 

 

DILEMAS E TENSÕES VIVIDAS NOS CURSOS DE LICENCIATURA 

 

2.1- Uma análise sobre a realidade das licenciaturas no Brasil  

 

Neste capítulo discutiremos a crise que se instaurou nos cursos de licenciatura no 

Brasil a partir da década de noventa, e como as consequências dessa crise têm influenciado de 

forma negativa a visão de muitos jovens sobre a profissão docente. Para muitos estudantes 

concluintes do ensino médio, a carreira do magistério como profissão não tem sido atrativa, 

pois percebem já em sala de aula, na condição de alunos, a desvalorização da profissão 

docente, que vem marcando a nossa realidade. Nessa mesma ótica faremos também um breve 

relato sobre a realidade das licenciaturas em Química no estado de Goiás e, mais 

especificamente na UEG em Anápolis/GO, buscando compreender as limitações desse curso e 

discutir novas possibilidades de formação, que favoreçam a entrada e a permanência dos 

acadêmicos nesse curso. 

Os cursos de licenciatura no Brasil datam da década de 30. A oferta desses cursos 

era feita à época pelas faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, e tinha como propósito, 

formar professores em nível superior para atender à carência desses profissionais, carência 

essa ainda existente nos dias atuais, principalmente, nas chamadas disciplinas críticas, tais 

como: Física, Química, Biologia e Matemática (MESQUITA; SOARES, 2011). 

Atualmente, a falta de professores no Brasil tem se intensificado cada vez mais, 

visto que o número de jovens que se interessam em ingressar na carreira do magistério tem 

diminuído consideravelmente, e isso se confirma pelo baixo número de inscritos nos últimos 

vestibulares de todas as instituições de ensino superior do Brasil para os cursos de licenciatura 

(OLIVEIRA; RAMOS; FERNANDEZ, 2010). 

A falta de políticas públicas que valorizem a educação e seus profissionais, o 

aviltamento salarial, as precárias condições de trabalho e a baixa perspectiva de qualidade de 

vida, advinda dessa profissão, fazem com que a qualidade da educação no país esteja a 

desejar, o que pode ser comprovado pelos dados do ano de 2014, da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que mantém o ranking da educação em 

36 países. Em posição de extrema desvantagem, o Brasil encontra-se em 35º lugar, o que 

demonstra uma situação grave e preocupante no que diz respeito ao avanço e 
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desenvolvimento da nação em contexto mundial, uma vez que, a educação é a mola 

propulsora para o avanço da sociedade brasileira.  

Com a baixa procura pelos cursos de licenciatura, vários desses cursos têm sido 

fechados, o que tem despertado a preocupação de diversas instituições de ensino, sindicatos, 

pesquisadores e estudiosos do assunto, sobre o futuro da educação nas próximas décadas, pois 

com a universalização da educação básica e do ensino superior, a demanda por professores 

qualificados só tende a aumentar. Diante dessa situação, representantes dos organismos 

internacionais, esferas governamentais, universidades e secretarias de educação têm se 

reunido de forma permanente em encontros, congressos e fóruns, para debaterem sobre essas 

questões e, encontrarem possíveis soluções, que viabilizem o alcance de novos rumos para a 

educação brasileira (ARAÚJO, et al., 2011). 

No cerne dessas discussões, o destaque está sempre direcionado para os aspectos 

relacionados à formação inicial e continuada de professores, por ser este considerado um dos 

fatores responsáveis pela elevação do nível de ensino da educação básica nas escolas públicas 

brasileiras. Embora sejamos favoráveis ao investimento na formação docente, salientamos que 

somente ações voltadas para esse campo não resolverão os problemas relacionados às 

deficiências encontradas no sistema educacional público brasileiro.  

Embora com restrições, a partir de meados da década de noventa, novos ventos 

sopram a favor da consolidação de políticas públicas voltadas para a formação dos professores 

e para a melhoria do sistema educacional brasileiro. 

Assim sendo, a LDB 9394/96, em seu artigo 62 determina que: 

 

a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos 

do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal.  

 

Respeitamos a intencionalidade desse documento, que norteia as diretrizes 

educacionais no Brasil, todavia, a realidade vivida nas diversas regiões do país, sobretudo 

Norte e Nordeste, parece contrastar com o que diz a lei, visto que muitos professores ainda 

atuam na educação básica sem a licença para exercer a função do magistério (PNE, 2014), o 

que, consequentemente gera sérios problemas em relação à qualidade do ensino que se tem 

ofertado. Ainda que existam alguns cursos de complementação pedagógica de, no mínimo, 

540 horas, como dispõe a LDB 9394/96, no art. 63, inciso I, e o Parecer CNE nº 04/97, 

oferecidos de forma improvisada e aligeirada por algumas instituições, que concedem o título 

de licenciado a muitos professores, o embasamento teórico, didático, pedagógico, 
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epistemológico e metodológico desses profissionais é nivelado por baixo (SAVIANI, 2009), o 

que resulta, muitas vezes, no descompromisso com a aprendizagem dos seus alunos e, com a 

qualidade da educação ofertada, pois a maioria assume a função de professor na condição de 

complementação do orçamento familiar.  

Posicionamo-nos contra essa modalidade de formação por entendermos que não 

se prepara um professor de forma adequada com uma carga horária tão restrita. Nesse sentido, 

entendemos que é fundamental o papel das instituições formadoras de professores no que 

tange à oferta de uma formação consistente que, de fato, prepare-os para serem verdadeiros 

educadores. “É nesse contexto que se discute a função social da Universidade, a formação de 

professores críticos e reflexivos capazes de promover a socialização dos conhecimentos” 

(GUEDES; FERREIRA, 2002, p.4). 

Para que isso aconteça, a estruturação coletiva da proposta curricular dos cursos 

de licenciatura precisa estar ancorada nas atividades relacionadas ao ensinar e ao pesquisar 

durante todo o processo formativo dos professores, para que esses adquiram identidades 

formativas no campo educacional e tenhamos, num futuro não muito distante, uma educação 

de qualidade em todo o país.  

Atualmente estamos imersos em uma política neoliberal, que orienta as políticas e 

as práticas do sistema educacional brasileiro, as quais reafirmam, por sua vez, os preceitos de 

uma sociedade capitalista, excludente e seletiva. Embora a política de cotas raciais para o 

acesso às universidades esteja em vigor, conforme garante a Lei 12.711/12, o que se observa é 

que os discursos político-democráticos que defendem o acesso e a permanência na escola se 

contradizem quando, mediante a realização dos vestibulares, para os mais abastados da 

sociedade se oferece uma educação de alto nível para adentrarem às universidades em cursos 

de graduação altamente concorridos; e aos menos favorecidos, uma educação pública de 

pouca qualidade, restando-lhes o acesso aos cursos de graduação de menor status social, 

dentre estes, os de licenciatura. 

 Visto dessa forma, entendemos que: 

 

um país soberano, avançado nas artes, nas ciências e na tecnologia, depende 

diretamente da qualidade de sua educação. E a qualidade da educação nutre-

se principalmente da qualidade de seus professores. Se a preocupação com 

sua formação for insistentemente relegada a segundo plano, a baixa 

qualidade se traduzirá em obstáculo ao desenvolvimento da sociedade, 

pondo em risco os grandes projetos nacionais. Esta é hoje a situação do 

Brasil que, no tocante à formação dos seus professores, enfrenta uma tríplice 

crise: uma crise de quantidade, uma crise de qualidade e uma crise sistêmica. 

Apesar dos recentes esforços em âmbito federal, essas crises se agravam e 

ameaçam desestabilizar a imagem de futuro preconizada nos grandes 

projetos nacionais para as próximas décadas (RISTOFF, 2014, s/p.). 
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Na tentativa de amenizar o efeito dessa crise, observamos nos discursos dos 

organismos internacionais, tais como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD), O Banco Mundial (BM), a Organização das Nações Unidas (ONU) e também dos 

Governos (Federal, Estadual e Municipal) a tônica para uma reforma educacional, que se faz 

necessária para melhor preparar os professores, pois assim, seria elevada a qualidade da 

educação. 

Entretanto, o verdadeiro cenário se abre mostrando o ‘mundo’ da expansão do 

capital, pois as propostas na política de formação de professores (currículo estruturado por 

competência, avaliação de desempenho dos professores e dos alunos, métodos tradicionais e 

outros) revelam uma forte relação entre o processo de acumulação capitalista e a formação do 

trabalhador (flexível, eficiente, preparado para se adaptar a situações que mudam com 

rapidez) e não com a importância de um verdadeiro ensino de qualidade. 

Puentes (2005); Torriglia (2005); Rodríguez (2008) e Tello (2013) discutem, em 

seus estudos, a questão da má qualidade do ensino como um fator que gera a baixa qualidade 

da educação, e apontam a importância dessa reforma do sistema de formação dos professores.  

A opinião desses estudiosos converge quanto ao significado político e pedagógico das 

reformas, porém, destacam que estas vêm deixando de ser parte do campo social e político, 

para ser conduzida ao campo econômico do mercado. 

Sendo assim, o que se percebe nas entrelinhas das ditas reformas é uma educação 

de natureza mercadológica, onde inexiste a pesquisa e a extensão como parte do 

desenvolvimento profissional dos docentes, em especial, daqueles que necessitam aprender, 

através da pesquisa, construir olhares científicos e investigativos sobre o cotidiano escolar. 

Dessa forma, as responsabilidades atribuídas aos professores de formarem os seus 

alunos para o trabalho e para serem futuros cidadãos críticos e transformadores da sociedade, 

parece ser uma tarefa impossível de ser cumprida, o que resulta no fracasso e na 

marginalização, tanto dos alunos, quanto dos professores, já que os resultados das avaliações 

internas e externas revelam sempre um índice de desenvolvimento de aprendizagem baixo, 

por parte dos alunos e, como consequência, a culpabilização dos professores pelo fracasso dos 

discentes.   

Para que tenhamos uma discussão profícua sobre as questões relacionadas às 

reformas das políticas educacionais, é necessário primeiramente que pensemos no homem na 

condição de ser humano e cidadão, integrado ao mundo do trabalho, atento às transformações 

sociais e não apenas ao mercado de trabalho, descontextualizado da realidade atual, porque 
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em um país onde persistem as diferenças sociais, pensar e pôr em prática de forma 

democrática a reforma educativa é um desafio permanente, para todos os educadores.  

 

2.2- Das licenciaturas em Química do Brasil à de Anápolis-Goiás 

 

O primeiro curso de licenciatura em Química no Brasil foi oferecido pela 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (USP), em meados da 

década de 30. A quantidade de acadêmicos que concluíam o curso e se ingressavam na 

carreira do magistério não era suficiente para atender às demandas do ensino secundário da 

época (MESQUITA; SOARES, 2011). 

 A licenciatura em Química traz uma marca de rejeição, por parte daqueles que 

pretendem iniciar a vida acadêmica, por todos os cantos do país e do mundo.  Isso ocorre 

pelas ideias distorcidas, muitas vezes trazidas do ensino médio, de que a disciplina Química é 

de difícil entendimento e que pouquíssimos conseguem obter êxito na aprendizagem dos 

ensinamentos ministrados pelos professores (FARIAS; FRANCISCO JUNIOR; FERREIRA, 

2010). 

Afora essa visão distorcida e preconceituosa, não se pode negar um fato: falta, 

para muitos acadêmicos, o embasamento teórico relacionado às disciplinas de Física, Biologia 

e Matemática, necessário para compreender a ocorrência das transformações químicas e seus 

impactos ambientais, econômicos e sociais. Dito de outro modo, as deficiências são inúmeras, 

inclusive no campo da leitura e interpretação, o que distancia, ainda mais, os futuros 

estudantes universitários desse curso.  

Aqueles que enfrentam os desafios para adentrarem ao curso, muitas vezes, 

conseguem aprovação no vestibular, uma vez que é um curso com baixa concorrência, porém, 

com o passar do tempo, mais de 50% dos pretensos licenciados em Química desistem ou 

reprovam em várias disciplinas, em função das dificuldades de compreensão dos conteúdos, 

que lhes são apresentados numa linguagem bem mais complexa. Esse dado é comprovado 

quando no 7º e 8º períodos, nas aulas de Prática de Ensino de Química e Estágio 

Supervisionado, o pesquisador se reencontra com uma média de oito a dez alunos, dos mais 

de vinte, para os quais lecionou Didática das Ciências no 3º período do curso.  

Faltam aos alunos os conhecimentos básicos, que não foram estudados no ensino 

médio e, devido a essa deficiência, estes não conseguem concluir as disciplinas de Cálculo, 

Álgebra, Física, Geometria e outras, que são fundamentais para compreensão do estudo das 

diversas Químicas elencadas no currículo do curso. “Esse fracasso é sim detectado quando 
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analisamos as dificuldades conceituais que os alunos apresentam quando entram, e às vezes 

até quando saem da universidade” (SOARES, et al, 2012, p.14). 

Muitos vencem os desafios e superam o estigma de “aluno fracassado”, quando 

participam de grupos de estudos orientados por monitores, e estudam em casa conteúdos não 

vistos no ensino médio, para sanarem possíveis dúvidas com os professores das disciplinas. 

Dessa forma, a estrutura cognitiva dos acadêmicos passa a se desenvolver de tal maneira, que 

conseguem concluir o curso, ainda que com atraso, em alguns casos. 

A procura pelos cursos de licenciatura tem diminuído consideravelmente, 

sobretudo nos últimos dez anos. Baseado em estudos realizados por Oliveira; Fernandez e 

Ramos (2012) e, em dados do núcleo de seleção da UEG, no processo seletivo (PS) 2011/1, 

apuramos que 56 candidatos se inscreveram para concorrerem às 24 vagas oferecidas para o 

curso de licenciatura em Química. A concorrência foi de 2,33 candidatos por vaga na 

licenciatura, enquanto que, no mesmo certame, para o curso de Química Industrial a 

concorrência foi de 11 candidatos por vaga, sendo que foram 24 vagas ofertadas. Em 

pesquisas realizadas nos sites de vestibulares sobre os processos seletivos 2012/1 da UEG; 

2013/2 da UFG; 2013/1 da UnB e 2013/1 da UFBA foi possível confirmar que essa realidade, 

também pode ser constatada nos certames anteriores e posteriores a este da UEG e de outras 

instituições, privadas e/ou públicas do estado de Goiás e também de outros estados. Esses 

resultados se aplicam à modalidade normal de vestibular e ao sistema de cotas para negros.  

Os autores ainda discutem em sua pesquisa a preocupação com as dificuldades 

encontradas pelos candidatos em resolver as questões que, em sua maioria, são de nível fácil 

ou médio, o que repercute na qualidade do trabalho do professor formador e dos egressos.  

O gráfico a seguir, disponibilizado em setembro de 2015 pelo núcleo de seleção 

da UEG, mostra a evolução do número de inscritos por curso nos últimos 13 anos, 

demonstrando uma queda bastante acentuada na procura pelo curso de licenciatura em 

Química, quando comparamos o número de inscritos para o vestibular nos primeiros cinco 

anos do novo milênio com os três últimos anos desta década. Os dados são preocupantes e 

revelam a necessidade de reestruturação do curso no sentido de torná-lo mais atrativo para 

aqueles que pretendem ingressar na carreira docente. 
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Gráfico 1 – Evolução do número de inscritos 

Fonte: Núcleo de Seleção da UEG - 2015. 

Frente a essa realidade apresentada, a maioria dos concluintes do ensino médio 

não se sente motivada para se tornar professores, não percebem em seus docentes de Química 

um perfil de profissional a ser seguido. As marcas de um ensino repetitivo e punitivo causam 

em muitos sentimentos de repúdio, de incapacidade, de baixa autoestima, de frustração, por 

muitas vezes não terem alcançado êxito nos estudos.  

Preocupados com essa questão, os professores do Instituto de Química (IQ) da 

UFG, regional Goiânia, em especial, os das disciplinas pedagógicas, realizaram importante 

estudo sobre as deficiências pedagógicas do curso de licenciatura em Química daquela 

instituição, propondo reflexões acerca de intervenções no Projeto Pedagógico do Curso, 

implantado em 2004, trazendo à baila a necessidade de repensar as ações de forma que 

ultrapassassem a ideia de um ensino pautado no modelo da racionalidade técnica. Nesse 

sentido, os autores deste trabalho propõem que: 

 

é preciso discutir e modificar, também, o conteúdo curricular dos cursos de 

formação, incorporando-se, nestes, estudos sobre a profissionalização do 

trabalho docente, a natureza do conhecimento científico, o papel da 

experimentação no ensino de ciências, o papel da ciência e da educação 

científica na sociedade, os fundamentos da elaboração curricular, entre 

outros (ECHEVERRIA; BENITE; SOARES, 2010, p.27). 

 

Consideramos como pontos fundamentais para a melhoria dos cursos de 

licenciatura em Química os segmentos necessários supracitados, como uma intencionalidade 

favorável por parte desses autores, ao refletirem sobre os avanços no processo de formação de 

professores de Química da UFG. O trabalho coletivo envolvendo professores, coordenadores, 

alunos calouros e veteranos da graduação e mestrado, juntamente aos professores das escolas 
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de nível médio, resultou em um trabalho que se definiu produtivo, gratificante, e com vistas às 

reflexões constantes, a respeito do idealizado e do vivido nas escolas e naquela universidade. 

As experiências que poderemos dividir com essa instituição parceira e vizinha em muito 

poderá enriquecer o nosso trabalho na UEG, visto que vários professores da UFG, que 

também passaram pela instituição, muito contribuíram para o desenvolvimento do curso de 

licenciatura em Química da UEG. 

 Essas contribuições parceiras já podem ser relatadas a partir de pesquisa realizada 

por Mesquita (2010), ex-professora da UEG, hoje, docente doutora do IQ-UFG, que realizou 

uma análise criteriosa de oito Projetos Pedagógicos de Cursos (PPC) de licenciatura em 

Química referentes a todas as instituições que oferecem essa modalidade de formação no 

estado de Goiás, com o objetivo de identificar o perfil do licenciado que as instituições 

pretendem formar.  No que diz respeito à UEG, podemos identificar os problemas detectados 

na licenciatura em Química a partir de algumas reflexões da autora, que realizou durante sua 

pesquisa várias reuniões com professores e alunos de diversos períodos do curso, para que 

assim pudesse registrar as angústias e insatisfações dos docentes e dos acadêmicos. 

Fizemos o recorte de algumas falas da autora, dos alunos e professores 

participantes dessas reuniões que são fundamentais para compreendermos o universo do curso 

e, também, para posteriormente entrecruzarmos olhares a partir dos dados coletados do grupo 

focal com alunos do sétimo e oitavo períodos do curso, e também através dos questionários 

aplicados aos professores da educação básica (egressos da UEG) e professores formadores das 

disciplinas específicas e pedagógicas do curso. Essas discussões serão apresentadas no 

capítulo V referente ao desenho metodológico do nosso trabalho. Um documento dessa 

dimensão nos revela um referencial teórico que, agregado aos demais usados nesta pesquisa, 

nos subsidiará na interpretação das narrativas daqueles que constituem o curso de licenciatura 

em Química da UEG. O quadro1 apresenta os referidos recortes. 

 

Quadro 1- Representações Discursivas das Reuniões realizadas com Alunos e Professores da UEG 

Recortes Discursos 

 

1 

Selecionamos para a análise da pesquisa as quatro primeiras reuniões, pois estas 

se apresentaram como tendo as discussões mais relevantes, em que os 

participantes do processo de construção do PPC apresentavam suas visões e 

concepções a respeito da Ciência, da formação de professores, da identidade 

pretendida para o curso e da própria licenciatura em Química. Foi  nestas 

reuniões também que os embates e o processo de medir forças, em termos 

ideológicos, se fizeram mais presentes pelo fato da discussão girar em torno das 

mudanças principais a serem feitas na matriz curricular do curso em questão. 
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2 

O movimento de construção do documento aconteceu a partir das discussões 

entre os membros da comissão, o envio dos resultados destas discussões aos 

outros docentes da instituição via e-mail e o aguardo de críticas e sugestões para 

que pontos de maior divergência fossem retomados na reunião seguinte. Os 

representantes dos alunos ficaram responsáveis pelo repasse aos demais 

estudantes e pelo retorno das observações, críticas e sugestões do corpo discente. 

 

3 

Foram apresentados alguns problemas existentes na licenciatura em Química da 

instituição. Um dos problemas citados por P5, que presidiu a comissão foi a 

carga horária, considerada muito alta: 4.090 horas. Segundo ele, o curso era um 

dos cursos de licenciatura em Química com maior carga horária no Brasil. A 

legislação fixa a carga horária mínima de 2.800 horas (BRASIL, 2002). Esse fato 

não significa aumento na qualidade do curso. 

 

4 

O aluno A2 afirma que os conteúdos das disciplinas pedagógicas ficam sendo 

repetido e que isso torna a parte de ensino cansativa e, aparentemente, 

desnecessária. 

 

5 

Desta forma, as nossas principais preocupações na construção daquele PPC, 

passaram a ser a organização dos conteúdos para que não houvesse mais a 

repetição e para que se tentasse superar essa visão de pouca importância dada aos 

conteúdos que estabelecem a interface entre a Química e a educação e, ainda 

nesse enfoque, a preocupação com dar a devida importância à área de educação 

por meio de disciplinas pedagógicas pensadas como realmente necessárias a 

partir de um perfil profissional estabelecido. 

 

6 

Argumentamos que, com uma organização curricular bem fundamentada e 

articulada às tendências atuais da área de ensino de Química, podemos 

proporcionar aos estudantes a possibilidade de uma formação inicial condizente 

com as necessidades formativas necessárias à atuação do profissional em 

questão. 

 

7 

Essa colocação por nossa parte busca um entrosamento entre as áreas para que se 

evite a dicotomia e falta de integração disciplinar nos cursos de licenciatura em 

Química tão usual em nossos currículos de formação de professores nos quais as 

disciplinas do núcleo específico são totalmente separadas das disciplinas do 

núcleo pedagógico, exceções feitas apenas para as disciplinas como Estágio ou 

Prática Curricular (SILVA e SCHNETZLER, 2008). 

 

8 

Além disso, convém lembrarmos que, como professores formadores de 

professores de Química, é importante valorizarmos nossos saberes para 

consolidar a área que se constituiu, segundo Schnetzler (2002), como área de 

pesquisa quando os problemas se fizeram presentes e percebeu-se que não 

poderiam ser resolvidos pelas outras áreas da Química, pois o domínio do 

conhecimento químico é uma condição necessária, mas não é suficiente para a 

resolução dos problemas. 

FONTE: MESQUITA, 2010.         

 

2.3- O Projeto Político do Curso de Licenciatura em Química da UEG - CCET  
 

Concordamos com a autora quando lança aos participantes da pesquisa sobre o 

PPC do curso de licenciatura em Química da UEG as seguintes perguntas: “Qual o perfil do 

curso?” e “Que tipo de profissional nós queremos formar?” Esses questionamentos 

direcionam todos os demais campos do PPC, pois é a partir do ideal que vislumbramos que 

podemos avançar na consolidação da identidade do curso, identidade essa que precisa ser 

adquirida e assumida, de forma coletiva e participativa (VEIGA, 1996). 
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Quando nos referimos a essa identidade, o universo das discussões se amplia, uma 

vez que muitos professores que lecionam no curso de licenciatura em Química não são 

licenciados e nunca tiveram na graduação, mestrado ou doutorado disciplinas direcionadas 

para esse fim. Também as universidades em seus concursos não exigem nos editais que os 

candidatos sejam licenciados, resultando daí uma questão antiga, que direciona aos 

professores das disciplinas pedagógicas ou das Faculdades de Educação a responsabilidade 

única para o preparo da formação dos professores (MALDANER, 1999). 

 Na opinião desse autor, a falta de compromisso dos professores das disciplinas 

específicas6 com as disciplinas pedagógicas7 pode ser solucionada a partir do momento em 

que a pesquisa for pensada como produtora do ensino e as instituições exigirem em seus 

concursos esse tipo de produção, assim os professores assumirão com mais responsabilidade e 

seriedade essa outra vertente da ação docente. 

 As mudanças no PPC são importantes, assim como o repensar dos conteúdos e 

todo o processo avaliativo, mas o fundamental nesse processo de transformações e exigências 

do mundo contemporâneo é que sejamos capazes de assumir uma postura crítica e reflexiva 

das nossas ações em sala de aula, uma vez que lidamos com o humano e, como tal, não 

podemos fugir daquilo que nos exige a própria realidade. Transformar-se no sentido de 

assumir as deficiências e buscar superá-las, como professores formadores significa “[...] 

concordar que não nos emancipamos sozinhos, mas com os outros e com os contextos onde 

nos inserimos” (SOUZA, 2013, p.15). 

Dito de outro modo, precisamos caminhar a passos progressivos e interativos para 

que consigamos nos aprimorar constantemente no sentido de superarmos as nossas fraquezas 

e, avançarmos naquilo que já temos como fortaleza.  

Nessa perspectiva do trabalho conjunto, necessário para a elaboração de um PPC, 

em 2008 uma nova matriz curricular para o curso de licenciatura em Química da UEG foi 

                                                           
6Conhecimento específico refere-se aos conhecimentos sobre a matéria a ser ensinada pelo professor. 

Constitui-se por elementos conceituais e organizacionais dos conteúdos próprios da disciplina, 

envolvendo ideias, informações, definições, convenções e tópicos gerais, bem como sua estrutura 

organizacional. Implica o conhecimento das tendências e perspectivas de seu campo específico, 

incluindo as diferentes interpretações de um mesmo fenômeno e suas relações pelo professor 

(BOLZAN, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008; MARCELO GARCÍA, 1999, apud BOLZAN; ISAIA; 

MACIEL, 2013, p. 54). 
 
7Conhecimentos pedagógicos caracterizam-se pelo saber teórico e conceitual, além do conhecimento 

dos esquemas práticos do ensino – estratégias pedagógicas, rotinas de funcionamento das intervenções 

didáticas e os esquemas experienciais dos professores. O termo refere-se aos conhecimentos 

institucionais ou escolares que se constituem pelos saberes específicos pertencentes à cultura 

(BOLZAN, 2002, 2004, 2006, 2007, 2008; MARCELO GARCÍA, 1999, apud BOLZAN; ISAIA; 

MACIEL, 2013, p. 54). 
 



45 

 

 

 

elaborada por uma comissão de professores e alunos e, posteriormente, aprovada pelo 

Colegiado do Curso e pelo Conselho Universitário. Esse documento entrou em vigor a partir 

do ano de 2009. Para nos situarmos quanto a essa proposta, apresentamos abaixo a estrutura 

das disciplinas ao longo dos oito períodos.  

 

Quadro 2 - Matriz Curricular do Curso de Licenciatura em Química 

Período Disciplina Créditos 

Semanais 

Créditos 

Prática 

Curricular 

CH total 

 

1° 

Cálculo Diferencial e Integral - I 

Álgebra linear 

Química Geral – I 

Química Experimental – I 

Fundamentos do Ensino de Química – I 

Leitura e Produção de Textos – Redação Científica 

Legislação e Segurança em Laboratório de Química 

Geologia e mineralogia 

Filosofia da Educação 

Atividade complementar extracurricular 

Subtotal 

06 

04 

04 

03 

02 

02 

02 

04 

02 

 

29 

 

 

 

 

02 

02 

 

 

 

 

04 

75 

50 

50 

37,5 

25 

25 

      25 

50 

25 

25* 

362,5 

 

2° 

Cálculo Diferencial e Integral – II 

Química Geral – II 

Química Experimental – II 

Estatística e Informática 

Física - I 

Psicologia da Educação – I 

Fundamentos do Ensino de Química – II 

Sociologia da Educação 

Subtotal 

06 

04 

03 

06 

03 

03 

02 

02 

29 

 

 

 

02 

 

01 

02 

 

05 

75 

50 

37,5 

75 

37,5 

37,5 

25 

25 

362,5 

 

3° 

Cálculo Diferencial e Integral – III 

Física – II 

Química Analítica – I 

Química Analítica Experimental – I 

Química Inorgânica– I 

Química Inorgânica Experimental – I 

Psicologia da Educação – II 

Didática das Ciências 

Subtotal 

04 

03 

02 

03 

04 

03 

03 

04 

26 

 

 

 

 

 

 

 

01 

01 

50 

37,5 

25 

37,5 

50 

37,5 

37,5 

50 

325 
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4° 

Física - III 

Química Orgânica – I 

Química Orgânica Experimental – I  

Química Analítica – II 

Química Analítica Experimental – II 

Química Inorgânica – II 

Química Inorgânica Experimental – II 

Didática das Ciências para a Formação de 

Professores 

Subtotal 

03 

04 

03 

03 

03 

04 

03 

04 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

04 

37,5 

50 

37,5 

37,5 

37,5 

50 

37,5 

50 

 

337,5 

 

5° 

Análise Instrumental – I 

Química Quântica 

Políticas Educacionais 

Química Orgânica – II 

Química Orgânica Experimental – II 

Física – IV 

Prática de Ensino de Química – I 

Estágio Supervisionado – I 

Subtotal 

03 

04 

03 

04 

03 

03 

02 

    02** 

24 

 

 

 

 

 

 

02 

 

02 

37,5 

50 

37,5 

50 

37,5 

37,5 

25 

100** 

375 

 

6° 

Físico-Química – I 

FÍsico-Química Experimental – I 

Metodologia Científica 

Análise Instrumental – II 

Novas Tecnologias aplicadas ao Ensino de Química 

Epistemologia da Ciência 

Libras 

Prática de Ensino de Química – II 

Estágio Supervisionado – II 

Subtotal 

04 

03 

02 

03 

04 

02 

02 

02 

02** 

24 

 

 

 

 

04 

 

02 

02 

 

08 

50 

37,5 

25 

37,5 

50 

25 

25 

25 

100*** 

375 

 

 

7° 

Bioquímica 

Espectroscopia Orgânica 

Físico-Química – II 

Físico-Química Experimental – II 

Optativa – I 

Prática de Ensino de Química – III 

Estágio Supervisionado – III 

Trabalho de Curso - I 

04 

04 

04 

03 

04 

02 

02 

 

 

 

 

 

 

02 

50 

50 

50 

37,5 

50 

25 

100 

12,5 
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Subtotal  23 375 

 

8° 

Instrumentação para o Ensino de Química 

Optativa – II 

Optativa – III 

Química Ambiental 

Prática de Ensino de Química – IV 

Estágio Supervisionado – IV 

Trabalho de Curso - II 

Subtotal 

04 

04 

04 

03 

02 

02** 

 

21 

04 

 

 

 

04 

50 

50 

50 

37,5 

25 

100*** 

    25*** 

337,5 

 
Conteúdos científico-culturais 

Práticas Curriculares 

Estágio Supervisionado 

Atividades Complementares 

  2050 

400 

400 

200 

 TOTAL   3050 

Fonte: UEG – PPC – Licenciatura em Química – 2008. 

 

Quanto às disciplinas específicas do curso, ocorreram poucas alterações em 

relação à matriz proposta no PPC anterior. Com relação às disciplinas pedagógicas, houve a 

inserção de disciplinas como Didática das Ciências no terceiro período, Didática das Ciências 

para a formação de professores no quarto período, Epistemologia da Ciência no sexto período, 

Estágio Supervisionado no quinto, sexto, sétimo e oitavo períodos e a Prática Curricular ao 

longo do curso. Observa-se uma preocupação dos autores em propor situações de constantes 

diálogos entre as disciplinas específicas e as pedagógicas em todos os períodos, de forma a 

dar fundamentação e abrir possibilidades, para que os professores do curso possam realizar 

um trabalho interdisciplinar e contextualizado, de maneira a propiciar uma melhor integração 

entre as disciplinas, com um olhar voltado para a construção de uma identidade docente, 

desde os primeiros períodos do curso. 

Atualmente, já é possível identificarmos avanços no desenrolar de algumas 

atividades desenvolvidas pelos alunos do curso por meio do LIPEC, sobre temáticas 

relacionadas ao ensino de Química, quando evidenciados da participação em encontros, 

congressos, simpósios e outras atividades acadêmicas. O Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (PIBID) também tem estimulado alguns acadêmicos a viverem 

experiências promissoras e enriquecedoras no campo da educação Química. Sabemos que é 

preciso muito mais e que ainda teremos um longo caminho a percorrer, pois, 
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o que é preciso não é exatamente esvaziar a lógica disciplinar dos programas 

de formação para o ensino, mas pelo menos abrir um espaço maior para uma 

lógica de formação profissional que reconheça os alunos como sujeitos do 

conhecimento e não simplesmente como espíritos virgens aos quais nos 

limitamos a fornecer conhecimentos disciplinares e informações 

procedimentais, sem realizar um trabalho profundo relativo às crenças e 

expectativas cognitivas, sociais e afetivas através das quais os futuros 

professores recebem e processam estes conhecimentos e informações 

(TARDIF, 2008, p. 242). 

 

Essa prática centrada no aluno e na sua formação como professor precisa ser 

assumida como um compromisso por parte de todo o corpo docente do curso licenciatura em 

Química da UEG de maneira que consigamos contribuir para que o licenciado adquira uma 

base sólida de conhecimentos específicos de Química, mas que também aprenda como ensinar 

Química, não ficando essa lacuna ao concluir o curso. Procurando evitar essas lacunas, os 

professores formadores precisam acreditar que “para se ensinar algo de modo significativo é 

preciso transitar muito bem pela área da Química e pela área de Ensino de Química” (SILVA; 

OLIVEIRA, 2009, p.45). 

Dessa forma não podemos atribuir responsabilidades que são nossas aos 

professores do curso de Pedagogia, visto que eles têm um aparato de conhecimentos sobre as 

dimensões didáticas, pedagógicas e metodológicas, mas não possuem conhecimentos 

específicos sobre Química. Daí a necessidade de fortalecermos a área de ensino de Química 

dentro da UEG, de forma que possamos ministrar as disciplinas de formação pedagógica e, 

juntamente com os nossos alunos, encontrarmos respostas para as seguintes questões 

relacionadas ao ato de ensinar a ciência química: “Por quê? O quê? E Como?” (CHASSOT, 

2004, p.39). 

Observamos que, em termos estruturais, a matriz curricular do curso de 

licenciatura em Química da UEG contempla as especificidades da Química bem como a parte 

pedagógica, respeitando o número de horas destinado ao estágio, às práticas curriculares e às 

atividades complementares, porém o desenvolvimento do trabalho conjunto é o nosso desafio. 

Partindo do princípio de que só é possível alcançarmos resultados mais 

promissores de forma coletiva é que destacamos algumas considerações advindas do Parecer 

nº 1.303/2001, do CNE/CES, que versa sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Química; são elas: 

 

mas para que esses novos currículos, montados sobre este novo paradigma 

educacional, sejam eficazes, há que haver, igualmente, uma mudança de 

postura institucional e um novo envolvimento do corpo docente e dos 

estudantes. Já não se pode aceitar o ensino seccionado, departamentalizado, 

no qual disciplinas e professores se desconhecem entre si. 
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as atividades curriculares dependerão da ação participativa, consciente e em 

constante avaliação de todo o corpo docente. A qualificação científica 

tornar-se-á inoperante se não for acompanhada da atualização didático-

pedagógica, sobretudo no que se refere ao melhor aproveitamento do rico 

instrumental que a informática e a tecnologia renovam incessantemente. 

 

identificar o processo de ensino/aprendizagem como processo humano em 

construção. 

 

 

A partir dessas recomendações, adotamos como proposta curricular para o curso 

de licenciatura em Química da UEG aquelas que se encontram no PPC do curso, reelaborado 

em 2008. Esse documento apresenta um direcionamento para o trabalho dos professores que 

se baseia na concepção de que a formação do licenciado em Química se consolida com 

estudos da área de Química, associados a estudos da área de educação e da formação de 

professores.  

Portanto, o profissional formado no curso de licenciatura em Química da UEG é 

um educador que domina conhecimentos específicos da profissão professor, com 

entendimento sobre o cenário das políticas educacionais, bem como das estratégias didático-

pedagógicas, que promovem a aprendizagem da Química. Ainda nesse mesmo documento, 

destaca-se o resgate da proposta das universidades de formar, e não necessariamente informar, 

para que assim se possa trabalhar na perspectiva da formulação de propostas curriculares 

interdisciplinares. Dessa maneira, fomenta-se o diálogo das disciplinas específicas e 

pedagógicas, com o cenário social atual, o que permitirá ao licenciado em Química 

compreender os aspectos que envolvem a profissão de professor na perspectiva de ser um 

facilitador da aprendizagem. Assim, Kruger e Garcia (2009, p.2018) afirmam: 

 

estrutura-se um novo perfil desejado de professor de Química para atuar na 

Educação Básica, que é o de um profissional que tenha adquirido 

conhecimentos, a partir da experiência, articulados com uma reflexão 

sistemática e uma interpretação dessa experiência docente e dos problemas 

advindos da prática. Espera-se também que este professor tenha adquirido 

uma base sólida de conhecimentos específicos de sua área com maior 

aprofundamento do que aqueles necessários em nível médio. Além dos 

conhecimentos de sua área, é importante o conhecimento geral das demais 

áreas das ciências e matemática, filosofia, ecologia etc. 

 

 

Essas lacunas encontradas durante o processo de formação do licenciando 

causam sérios problemas no desenvolvimento da sua aprendizagem, o que implica a 

compreensão dos aspectos interdisciplinares existentes entre a Química e as demais ciências. 

Para que esta formação ocorra de forma a preparar o professor para atuar na educação básica, 
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é necessário que o docente formador também tenha conhecimentos sobre esses aspectos, para 

conseguir melhor preparar os futuros licenciados. Há nesse contexto a necessidade de uma 

interação cognitiva e afetiva entre professores formadores e alunos em formação, para que se 

possibilite a construção de conhecimentos na perspectivada da formação pela pesquisa8.  

Queremos ressaltar que em 2015 o PPC de 2008 sofreu mudanças na estrutura 

curricular do curso. O Núcleo Docente Estruturante, representado por professores, alunos, 

coordenadores pedagógicos, de curso, de estágio e de TCC, foi o responsável pela realização 

da reestruturação desse documento, que se encontra em fase final de elaboração. 

 

2.4- O Estágio Supervisionado no curso de licenciatura em Química da UEG: caminhos 

e propostas para a pesquisa  

 

Os estágios supervisionados dos cursos de licenciatura são realizados em escolas 

de educação básica, geralmente vinculadas à Secretaria Estadual de Educação. Com relação 

ao Estágio no Curso de licenciatura em Química da UEG, nas matrizes curriculares anteriores 

ao ano de 2009, este não existia como disciplina, mas o professor tinha uma carga horária de 

vinte horas semanais, destinada ao acompanhamento dos licenciandos nas escolas onde 

realizavam o estágio. As discussões e reflexões a respeito das vivências trazidas pelos 

estagiários eram realizadas em duas aulas de Prática de Ensino de Química, o que muitas 

vezes, devido ao pouco tempo, não eram concluídas em função dos conteúdos a serem 

ministrados e das dúvidas relacionadas aos documentos que são exigidos ao final do semestre, 

como comprovação de realização do Estágio. 

Atualmente, como disciplina obrigatória do currículo, o estágio é um momento 

que possibilita ao licenciando vivenciar as questões relacionadas à parte administrativa, 

financeira e pedagógica da escola, em especial, o cotidiano de uma sala de aula, de maneira 

que possam articular as teorias estudadas ao longo do curso com a prática e refletir sobre os 

problemas vividos nas escolas.  

De acordo com o Parecer do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP 27/2001), 

que estabelece as finalidades do Estágio Supervisionado, temos que: 

                                                           
8Nosso entendimento sobre a formação de professores pela pesquisa associa-se à iniciativa de repensar 

e reestruturar a formação de professores com base no educar pela pesquisa, para poder atingir a 

melhoria de sua qualidade.  Partindo da convicção sobre a necessidade de superar a aula caracterizada 

pela simples cópia, a nova formação se constituirá em uso da pesquisa como atitude cotidiana na sala 

de aula. Isso implica transformar os licenciandos, de objetos, em sujeitos das relações pedagógicas, 

assumindo-se autores de sua formação por meio da construção de competências de crítica e de 

argumentação, o que leva a um processo de aprender a aprender com autonomia e criatividade 

(GALIAZZI; MORAES, 2002). 



51 

 

 

 

 

o estágio obrigatório definido por lei deve ser vivenciado durante o curso de 

formação e com tempo suficiente para abordar as diferentes dimensões da 

atuação profissional. Deve, de acordo com o projeto pedagógico próprio, se 

desenvolver a partir do início da segunda metade do curso, reservando-se um 

período final para a docência compartilhada, sob a supervisão da escola de 

formação, preferencialmente na condição de assistente de professores 

experientes. Para tanto, é preciso que exista um projeto de estágio planejado 

e avaliado conjuntamente pela escola de formação inicial e as escolas 

campos de estágio, com objetivos e tarefas claras e que as duas instituições 

assumam responsabilidades e se auxiliem mutuamente, o que pressupõe 

relações formais entre instituições de ensino e unidades dos sistemas de 

ensino. Esses “tempos na escola” devem ser diferentes segundo os objetivos 

de cada momento da formação. Sendo assim, o estágio não pode ficar sob a 

responsabilidade de um único professor da escola de formação, mas envolve 

necessariamente uma atuação coletiva dos formadores (BRASIL, 2001, p.1). 

 

Nesse sentido, o estágio curricular do curso de licenciatura em Química da UEG 

acontece nesses moldes; é o lugar onde adotamos a prática reflexiva problematizadora, cujo 

eixo norteia o processo de formação do professor.  

De acordo com as orientações legais, a realização do estágio no curso de 

licenciatura em Química acontece nos quatro últimos semestres do curso, o que corresponde a 

quatro disciplinas de Estágio Supervisionado amparadas na perspectiva de formação prática 

reflexiva do futuro educador de Química. 

Para os cursos de licenciatura, a Resolução CNE/CP 02, fundamentada no Art. 12 

da Resolução CNE/CP 1/2002, e no Parecer CNE/CP 28/2001, determina que 400 horas 

sejam destinadas para a prática como componente curricular, vivenciada ao longo do curso e 

400 horas de estágio curricular supervisionado, a partir do início da segunda metade do curso.  

As disciplinas de Estágio Supervisionado I, II, III, e IV orientarão os estudos dos 

acadêmicos para o desenvolvimento do estágio curricular obrigatório supervisionado, 

relacionados ao ensino de Química. Nesse processo há uma troca entre o saber da 

universidade e o saber produzido nas escolas nas quais os nossos graduandos atuarão, uma 

vez que muitos trazem para a universidade inúmeras observações e inquietações sobre os 

processos de ensino e de aprendizagem dos conteúdos de Química e sobre as dificuldades 

encontradas pelos professores em exercício para ministrá-los. 

De acordo com o PPC do curso de licenciatura em Química da UEG, o acadêmico 

só poderá cursar as disciplinas de Estágio Supervisionado (I. II, III e IV) com duas aulas 

semanais efetivas na UEG, quando realizar concomitantemente as atividades na escola-campo 

no estágio curricular obrigatório correspondente. As disciplinas de Estágio Supervisionado 

são momentos presenciais de efetiva orientação de Estágio curricular obrigatório. A 
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aprovação na disciplina de Estágio Supervisionado é vinculada à aprovação no Estágio 

curricular obrigatório correspondente com apresentação do relatório final. A carga horária de 

cada disciplina de Estágio Supervisionado deve ser considerada no total de cem horas em 

cada estágio. 

 Paralelamente ao estágio acontecem também as aulas de Prática de Ensino de 

Química (I. II, III e IV), em que são realizados estudos teóricos sobre temas relacionados ao 

ensino de Química na educação básica. Os conteúdos específicos da Química são 

pedagogicamente discutidos em sala de aula, buscando auxiliar os acadêmicos no 

planejamento e na execução de suas aulas como estagiários.   

Ainda de acordo com as diretrizes do PPC, para ingressar no Estágio 

Supervisionado I, o acadêmico precisa ter cumprido no mínimo 50% da matriz curricular do 

curso, sendo pré-requisitos para a realização do Estágio Supervisionado I as seguintes 

disciplinas: Cálculo Diferencial e Integral – I; Álgebra Linear; Química Geral – I; Química 

Experimental – I; Fundamentos do Ensino de Química – I; Leitura e Produção de Texto - 

Redação Científica; Legislação e Segurança em Laboratório de Química Geologia e 

Mineralogia; Filosofia da Educação; Cálculo Diferencial e Integral – II; Química Geral – II; 

Química Experimental – II; Estatística e Informática; Física – I; Psicologia da Educação – I; 

Fundamentos do Ensino de Química – II; Sociologia da Educação; Física – II; Química 

Analítica – I; Química Analítica Experimental – I; Química Inorgânica – I; Química 

Inorgânica Experimental – I; Psicologia da Educação – II; Didática das Ciências; Química 

Orgânica – I; Didática das Ciências para a Formação de Professores.  

Para o Estágio Supervisionado II é pré-requisito a aprovação no Estágio 

Supervisionado I. Para o Estágio Supervisionado III é pré-requisito a aprovação nos Estágios 

Supervisionados I e II. Só poderá cursar o Estágio Supervisionado IV o acadêmico com 

aprovação nos Estágios I, II e III. Não é permitida a realização de dois ou mais estágios 

simultaneamente. 

De acordo com a Lei 11.788/2008, o Estágio educativo escolar supervisionado 

deverá ter acompanhamento efetivo do professor orientador da instituição de ensino e do 

professor supervisor da parte concedente, no caso as escolas que recebem os estagiários do 

curso de licenciatura em Química. Atendendo a essa determinação, o professor orientador de 

estágio supervisionado faz o encaminhamento do aluno às escolas concedentes, através de 

documento (anexo 1), para que o mesmo seja aceito pela escola e assim inicie o 

acompanhamento dos estudantes no campo de estágio. As atividades do estágio serão 

registradas em fichas específicas elaboradas pela Coordenação Adjunta de Estágio Curricular 

Obrigatório com a participação da equipe de Professores Orientadores da UEG. Será exigida 
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do acadêmico a apresentação de relatório final das atividades realizadas de acordo com as 

orientações do professor orientador de estágio. 

A supervisão do trabalho dos alunos é realizada pelo professor da escola 

concedente. Caso o acadêmico tenha dificuldades na realização do trabalho em sala de aula ou 

com relação aos conteúdos a serem ensinados, o professor supervisor poderá auxiliá-lo na 

busca de alternativas que possam melhorar o resultado das atividades desenvolvidas.  Já a 

orientação é feita através de visitas pelo orientador de estágio às escolas onde se procura obter 

informações com a coordenação pedagógica, sobre o compromisso e o desempenho dos 

acadêmicos durante o período de estágio. Em seguida, o professor orientador do estágio 

assiste a uma aula, que foi preparada para aquele momento. As datas das visitas às escolas são 

previamente agendadas com os acadêmicos de forma que eles se sintam à vontade para 

remarcarem, caso haja algum imprevisto.  

Durante a aula é feita a avaliação do aluno, utilizando uma ficha de avaliação 

(anexo2), com os conceitos E (Excelente), B (Bom), R (Regular) e I (Insuficiente). Os itens 

avaliados pelo professor orientador de estágio durante a aula são relacionados ao domínio de 

conteúdo, domínio de disciplina, estratégias utilizadas, entonação de voz, coerência do 

planejamento entregue ao professor, com a aula ministrada, capacidade de relacionamento 

com os alunos e forma de avaliação adotada para verificação da aprendizagem dos discentes, 

naquela aula. No caso do resultado ser R ou I, o professor orientador reorienta o aluno, 

auxilia-o na reestruturação do planejamento e retorna à escola numa outra oportunidade para 

assistir outra aula. 

As visitas às escolas onde os acadêmicos realizam o estágio ocorrem no último 

período, quando da etapa da regência, ou seja, no Estágio Supervisionado IV; nos demais 

estágios, o acompanhamento é feito através da entrega de um relatório ao professor orientador 

no final do semestre.  Ao final de cada estágio, além do relatório final, é exigida, também, a 

entrega das fichas de observação, de semirregência e de regência (anexo 3). No caso da 

regência, também deve constar, entre os documentos  a serem entregues,  o plano de curso do 

professor supervisor da escola e cinco planos de aulas elaborados pelo acadêmico que foram 

ministradas durante o estágio. Após a entrega de todo o material, o professor supervisor 

corrige, confere, assina e repassa ao coordenador do curso, juntamente com um termo de 

aprovação (anexo 4), emitido e exigido pela secretária acadêmica do curso para que conste no 

processo de cada aluno a sua avaliação. As fichas com o resultado da avaliação do acadêmico 

ficam arquivadas no processo do licenciando na secretaria, e os demais documentos são 

devolvidos aos alunos. 
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 Ao longo de muitos anos o estágio no curso de licenciatura em Química foi 

desenvolvido nos moldes do esquema 3+19. Não tínhamos um regimento próprio e, os 

professores de estágio de todos os cursos da UEG seguiam as normas do estágio do Campus 

de Ciências Socioeconômicas e Humanas. As discussões do estágio, como tempo e espaço 

para a pesquisa, começaram a ser efetivadas a partir de 2009, com a aprovação do novo PPC, 

que propõe a inserção de duas aulas semanais de estágio em sala de aula na UEG, tornando 

possível estabelecer um espaço para troca de experiências e de constantes reflexões sobre a 

prática pedagógica vivida pelos acadêmicos nos ambientes escolares onde realizam os 

estágios. 

Somado a isso, necessitamos que o núcleo de Ensino de Química da UEG se 

consolide a partir de um quadro fixo de professores, com titulação avançada, para que 

possamos alavancar no sentido de produzir e publicar pesquisas e, sobretudo formar 

professores que pensem dessa maneira. Para isso, faz-se necessário crescer e emancipar-se 

como formador buscando compreender que nada é fixo e estático. O Núcleo de Prática de 

Ensino de Ciências atualmente é composto por cinco professores, sendo dois com titulação de 

mestre em Ensino de Ciências, um com mestrado em Ciências da Educação, outra com 

mestrado em Química e outra especialista. Dois desses professores são do quadro efetivo de 

docentes e encontram-se vinculados a programas de pós-graduação, nível doutorado, com 

estudo de tese relacionado ao Ensino de Química. As produções científicas e a realização de 

eventos na área ainda são pequenas, mas com um avanço significativo nos últimos três anos. 

Com a criação do LIPEC e com o incentivo e disposição dos professores para o trabalho o 

cenário do núcleo aos poucos vai se transformando.  

Nesse sentido a aproximação entre a UEG e as escolas campo de estágio da cidade 

de Anápolis e do interior poderá ser efetivada mediante formação de grupos de estudos, em 

que participarão os professores formadores, os professores em formação e os docentes das 

escolas onde os acadêmicos realizam o estágio supervisionado. Como sugere Maldaner 

(2006), a realização de atividades em salas, com utilização de metodologias diferenciadas e 

execução de projetos, deve partir do resultado das discussões propostas por este grupo de 

profissionais, para que se observe se o nível de envolvimento e aprendizagem dos alunos tem 

melhorado.  

                                                           
9Esse esquema surge em 1937 no governo de Getúlio Vargas. Dos 4 anos destinados à graduação, 3 

anos eram reservados para a  formação profissionalizante específica de áreas de conhecimento 

(bacharelado) mais um ano de formação pedagógica (licenciatura). O acadêmico concluía a graduação 

sendo portador de dois diplomas (bacharel e licenciado). Mas só com o diploma de licenciado este 

profissional poderia atuar como professor do ensino secundário. Segundo Brzezinski (1996, p. 44), “o 

esquema 3 + 1 provocou a ruptura entre o conteúdo dos conhecimentos específicos e o método de 

ensinar este conteúdo”, o que perdura em muitos cursos até os dias atuais. 
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Esse processo de constante reflexão sobre a ação permite que, nos encontros do 

grupo, as ansiedades, sucessos e insucessos da prática pedagógica sejam compartilhados e 

vividos por todos os membros do mesmo, promovendo a troca de experiências através do 

contato com os colegas que trazem relatos de suas vivências. É um ciclo permanente e 

constante, porque as experiências vividas a cada dia dentro das salas de aulas são únicas e 

merecem atenção especial dos membros para pensar no problema à luz da teoria crítico-

reflexiva (SHON, 1992; MALDANER, 2006), refletir sobre ele e buscar alternativas para uma 

nova experiência que será vivida pelo professor a partir das sugestões do grupo. 

 A partir dessa perspectiva de aproximação entre universidade e escola, no sentido 

de amenizar as angústias dessas instituições, traremos para o capítulo seguinte alguns 

apontamentos que nos permitirão compreender a realidade do ensino de Química nas escolas 

de nível médio do estado de Goiás, em especial, da cidade de Anápolis/GO, e os desafios 

enfrentados pela UEG, como instituição formadora de professores, e pelos docentes em 

exercício. 
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CAPÍTULO III 

________________________________________________________ 
  

PRINCIPAIS PROBLEMAS DO ENSINO DE QUÍMICA NAS ESCOLAS 

DE NÍVEL MÉDIO 

 

3.1- A realidade do Ensino de Química nas escolas públicas de Goiás 

 

Neste capítulo, apresentamos os principais problemas relacionados ao ensino de 

Química, vividos pelos alunos e professores da educação básica nas escolas da rede pública 

brasileira, que vão desde a falta de professores qualificados e efetivos que permaneçam na 

escola até as dificuldades relacionadas à falta de estrutura física e pedagógica, para que os 

professores possam ministrar suas aulas. 

Podemos afirmar que a utilização excessiva de fórmulas matemáticas em 

Química, caracterizada por uma visão positivista de ensino e aprendizagem, ainda faz parte do 

cotidiano de muitos professores de Química no ensino médio e também no ensino superior. A 

manipulação de expressões algébricas e de experimentos em forma de receitas sobrepuja a 

aquisição dos respectivos conceitos e princípios, o que implica uma “mecanização mental, 

que é nociva à formação do aluno, dificultando seu raciocínio e sua autonomia como cidadão” 

(HARTWIG; MOTA, 1999, p. 6). 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1999, p. 239-241): 

 

 [...] na escola, de modo geral, o indivíduo interage com um conhecimento 

essencialmente acadêmico, principalmente através da transmissão de 

informações, supondo que o estudante, memorizando-as passivamente, 

adquira o “conhecimento acumulado”.  

enfatizam-se por demais propriedades periódicas, tais como: 

eletronegatividade, raio atômico, potencial de ionização, em detrimento de 

conteúdos mais significativos sobre os próprios elementos químicos, como 

ocorrência, métodos de preparação, propriedades, aplicações e as correlações 

entre esses assuntos. 

considerando, entretanto que o ensino de Química praticado em grande 

número de escolas está muito distante do que se propõe, é necessário que ele 

seja entendido, criticamente em suas limitações, para que estas possam ser 

superadas. 

vale lembrar que o ensino de Química tem-se reduzido à transmissão de 

informações, definições e leis isoladas, sem qualquer relação com a vida do 

aluno. 

como o ensino atualmente pressupõe um número muito grande de conteúdos 

a serem tratados, com detalhamento muitas vezes exagerado, alega-se falta 
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de tempo e necessidade de “correr com a matéria”, desconsiderando-se a 

participação efetiva do estudante no diálogo mediador da construção do 

conhecimento. 

 

Tendo como base os pontos acima elencados, observa-se que ainda hoje, no 

Brasil, em Goiás, e, especificamente em Anápolis, existe uma grande quantidade de 

professores de Química trabalhando de forma desarticulada da realidade do aluno, usando o 

livro didático como único referencial e como verdade absoluta, de forma que os 

conhecimentos são repassados aos alunos de maneira puramente técnica, com ênfase na 

memorização.  Esta situação em que se encontra o ensino de Química em Anápolis hoje pode 

ser explicada por diversos fatores, dentre os quais podem ser destacados: 1) falta de uma 

adequada formação oferecida pelas universidades aos professores que lecionam essa 

disciplina; 2) inadequada sequência em que os conteúdos são organizados; 3) extensão dos 

programas; 4) dogmatização do conhecimento científico; 5) ausência de um planejamento 

com objetivos, conteúdos, métodos e avaliação propostos para nortear as aulas; 6) ênfase nos 

vestibulares e concursos; 7) descrédito ao sistema de avaliação da aprendizagem, dentre 

outros. 

A ausência de atividades experimentais é outro agravante nas aulas de Química 

nas escolas públicas de Anápolis. Esse tipo de atividade não é previsto no planejamento, uma 

vez que não existem laboratórios nas mesmas. Nota-se, pelo acompanhamento do trabalho de 

muitos professores e estagiários nessas escolas, que fica difícil ensinar Química sem realizar 

experimentos, e fica difícil também aprender Química sem viver a experiência.  

Conforme Axt (1985, p. 3): 

 

atualmente o ensino experimental continua sendo pouco adotado nas escolas 

das redes públicas, sendo mais difundido nas escolas particulares. Em linhas 

gerais apresenta as seguintes características: 

 

- frequentemente os experimentos são ministrados de forma aleatória e 

desvinculada do conteúdo, como se fossem um apêndice. O conteúdo da 

disciplina é tratado como se fosse um corpo objetivo de conhecimentos.  

 

- pouca atenção é dada à potencialidade da experimentação como veículo de 

aprimoramento conceitual, admitindo-se, de forma implícita, que a firmeza 

conceitual pode ser alcançada através da aplicação coerente das fórmulas, 

ou, até mesmo, pela simples memorização. O papel reservado para a 

experimentação é o de verificar aquilo que é informado na aula.  

 

- com menos frequência, a experimentação é utilizada para veicular 

conceitos, obter relações, determinar constantes, propor problemas 

experimentais. Exploram-se, neste caso, as potencialidades didáticas do 

experimento, tanto no sentido heurístico quanto no metodológico. 
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- com muito pouco frequência, o experimento é utilizado como instrumento 

para aquisição de conceitos e, quando é o caso, para a reformulação destes.  

 

 

Na nossa realidade escolar é o livro texto, não o ensino experimental, que 

determina o método de ensino e a continuação do conteúdo. Para mudarmos o ensino de 

ciências é necessário que os livros didáticos integrem a experimentação ao conteúdo de modo 

que se possa reverter a tradição, que existe neste país, de não fazer uso da experimentação nas 

aulas de Química do ensino médio. 

É claro que essa questão ultrapassa o campo pedagógico e, adentra ao campo 

político, pois, sem investimentos por parte do governo em estrutura física, mobiliários, 

computadores, reagentes, vidrarias e preparo dos professores, dificilmente alcançaremos 

patamares mais elevados no árduo trabalho realizado pelos docentes de Química dessas 

escolas, pois ensinar ciência sem colocar os alunos em contato com a prática é deixar nas suas 

mentes várias perguntas sem respostas, pois “observa-se que a concretização dos fatos, 

através da visualização gera uma melhor compreensão do ocorrido, proporcionando uma 

aprendizagem efetiva por parte dos alunos” (FERNÁNDEZ, 1997, p. 11).  

Vale lembrar que, em alguns casos, os professores não conseguem propor 

atividades de caráter experimental em suas aulas, pois estes não tiveram preparo para isso, 

sentem-se inseguros, com medo de não conseguirem concretizar o trabalho e ficarem com 

descrédito junto aos alunos.   

No documento OCNEM (BRASIL, 2006), as práticas curriculares de ensino em 

Ciências Naturais são ainda marcadas pela tendência de manutenção do “conteudismo” típico de 

uma relação de ensino tipo “transmissão – recepção”, limitada à reprodução restrita do “saber de 

posse do professor”, que “repassa” os conteúdos enciclopédicos ao aluno. Esse, tantas vezes 

considerado tábula rasa ou detentor de concepções que precisam ser substituídas pelas “verdades” 

Segundo Hartwig e Mota (1999, p. 6): 

 

essa prática da memorização promove poucas oportunidades para que o 

aluno, através de seus próprios conhecimentos e raciocínio, deduza, sozinho 

ou com uma orientação adequada, a maioria das fórmulas. É o caso, por 

exemplo, das fórmulas envolvendo as leis físicas dos gases, propriedades 

coligativas, eletrólise etc. Desse modo, a maioria dos alunos não percebe os 

conceitos subjacentes, que acabam ficando ocultos pela excessiva 

manipulação algébrica. 

essa forma de apresentar o conteúdo pode ser uma das causas que fazem com 

que, comumente, alunos do ensino médio sejam incapazes de resolver 

problemas, mesmo os mais simples, caso não disponham de fórmulas. Essa 

dependência é manifestada em algumas observações feitas por alunos 
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quando se deparam com problemas de Química. 1- Quais dessas fórmulas 

devo usar para resolver o problema? 2- Sei qual é a fórmula para se aplicar, 

mas não consigo resolver o problema. 3- Só consigo resolver um problema 

quando já resolvi outro parecido. 3- Esqueci a fórmula e não consigo 

resolver este problema. 4- Apliquei uma fórmula no lugar da outra. 5-Tem 

muita fórmula para decorar. 

 

Esses questionamentos, comumente observados nos momentos de avaliação ou na 

resolução de exercícios em sala de aula, revelam-se para a maioria dos professores de 

Química uma grande preocupação, uma vez que, em face deles, esses docentes têm 

comprovado que uma grande parte dos alunos não consegue desenvolver os conteúdos 

ministrados em sala de forma conceitual, muitas vezes em questões que não exigem 

necessariamente aplicação de fórmulas. Perguntas do tipo: “Quais os componentes de uma 

solução?” “Dê exemplos”, não são compreendidas pelos alunos e, consequentemente, não 

conseguem descrever o que realmente entenderam ou então escrevem, porém, sem nenhuma 

fundamentação relacionada ao conteúdo estudado.   

Como explicam Beltran e Ciscato (1991, p. 17) “O maior problema, e derivado de 

todos os outros, é o da dogmatização do conhecimento científico.” Estes autores afirmam que 

o conhecimento científico, neste caso, é mostrado como algo absoluto, fora do espaço e do 

tempo, sem contradições e sem questões a desafiarem o alcance das suas teorias. A escola 

transmite a visão de que a ciência só é acessível aos cérebros mais privilegiados para dominá-

la, e assim, o estudante precisa ser um gênio. Para Gonçalves (2009) é necessário investir na 

problematização do ensino para que consigamos motivar os alunos, propondo problemas que 

estejam relacionados ao seu cotidiano e, a partir daí,  explorar conceitos mais complexos. 

Analisando as referências aludidas pelos autores, nota-se que os próprios 

professores concebem a ciência de forma dogmatizada e com isso gera-se, muitas vezes, um 

desestímulo nos alunos, que passam a acreditar que não são capazes de aprender e, por 

conseguinte, se desinteressam pela disciplina, o que é uma situação lamentável, que provoca 

indisciplina, desinteresse pelas aulas e frustração para os professores. 

Não podemos atribuir aos professores a responsabilidade por esse fracasso, uma 

vez que essa prática vivenciada nas escolas já é antiga e, atualmente, esses mesmos docentes, 

precisam assumir uma elevada carga horária de trabalho semanal, para oferecer um melhor 

sustento às suas famílias. É claro que tal situação deixa marcas profundas na qualidade do seu 

trabalho, pois falta-lhes ânimo e tempo para estudos e atualização, oportunidade para discutir 

a própria prática e como consequência, não conseguem planejar e ministrar as aulas, como 

provavelmente gostariam (MALDANER, 2006). 



60 

 

 

 

Na condição de professor de Prática de Ensino de Química e Orientador de 

Estágio Supervisionado, considero como fator agravante e notório na maioria das escolas de 

Anápolis a inexistência da elaboração, da execução e da reflexão acerca do planejamento. Os 

professores do ensino médio quase nunca têm tempo para sentar, discutir e elaborar uma 

proposta de planejamento a ser desenvolvida durante o ano letivo. Frente a essa situação, não 

se consegue atingir uma evolução no que se refere ao ensino de Química nesses colégios. 

Atualmente, exige-se dos professores da rede estadual a entrega dos planos de aula 

quinzenalmente, quando estes são analisados e vistados pela coordenadora e tutora 

pedagógica, porém, os modelos são muito sistematizados, cópias um do outro com apenas 

algumas alterações e, o mais agravante, sem nenhuma devolutiva aos professores, visto que o 

excesso de atividades desenvolvidas pela coordenadora pedagógica impede que ela possa 

corrigir os planos e discutir com os docentes sobre propostas de intervenções, muitas vezes 

necessárias para o melhor desenvolvimento do trabalho. 

Profissionalizar o ensino é um desafio em que o resultado não é garantido, por 

depender fortemente de variados elementos, sobretudo do contexto do trabalho profissional e 

não só do tipo de formação dada aos professores. Um aspecto que merece ser incorporado 

como categoria básica do processo de ensino/aprendizagem de Química diz respeito ao 

planejamento de ensino, cujo conceito adotado por Menegolla (2001, p. 61-62) nos afirma 

que: 

 

planejar é um ato participativo e comunitário, e não simplesmente uma ação 

individualista ou de um grupo fechado no seu restrito existencial ou 

profissional. O planejar individualista é um ato condicionante do pensar, do 

prever, do decidir e do fazer; ele é delimitador e reduz o campo de ideias, 

diminuindo a possibilidade de revolução e transformação da realidade. Ele 

será o resultado de uma visão limitada que pode se opor e contrariar ideias 

mais abrangentes e significativas. 

 

O planejamento de ensino, semestral ou anual é o referencial adotado pelo 

professor como ferramenta propulsora da sua prática pedagógica em sala de aula. Sendo 

assim, deve ser entendido como um instrumento que, usado em sala de aula, poderá gerar 

situações de reflexões contínuas para o aprimoramento profissional do professor, pois, 

 

[...] o planejamento é o processo de análise crítica que o educador faz de 

suas ações e intenções, onde ele procura ampliar a sua consciência em 

relação aos problemas do seu cotidiano pedagógico, à origem deles, à 

conjuntura na qual aparecem e quais as formas para a superação dos mesmos 

(PADILHA, 2005, p.31). 
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Essas reflexões precisam ser compartilhadas nos momentos de trabalho coletivo 

organizados pelas escolas de forma que se crie um ambiente onde a participação por parte dos 

gestores, professores e comunidade seja democrática, com vistas à superação das práticas 

autoritárias, muitas vezes impostas aos professores como tarefa a ser cumprida. Nesse sentido, 

 

o planejamento coletivo é um processo que combina participação com 

divisão de tarefas. Quer dizer, não significa reunir todo mundo para planejar 

tudo, desde os objetivos da escola até a aula do dia seguinte. Significa, em 

outras palavras, organizar as instâncias de tomada de decisões (PADILHA, 

2005, p.32). 

 

A partir desse pressuposto, propomos que as escolas promovam nas reuniões de 

trabalhos coletivos mensais, momentos que permitam a interlocução entre o grupo gestor, 

professores e alunos, de forma a criar e consolidar um espaço de discussões que promova 

novas possibilidades de gerir, administrar e planejar conjuntamente os aspectos financeiro, 

administrativo e pedagógico das escolas, para que estas alcancem novos horizontes e 

perspectivas. 

 

3.2- Alguns entraves encontrados para o alcance da oferta de um ensino de Química de 

qualidade em Goiás 

 

De um modo geral, no acompanhamento dos acadêmicos do curso de licenciatura 

em Química da UEG nas escolas durante o período de regência ao longo de mais de quinze 

anos, constatei que os professores de Química e os estagiários têm agido como meros 

transmissores do conhecimento, considerando o aluno como tábula rasa, desprovido de 

conhecimento adquirido e vivenciado no seu cotidiano. o que o estudante, memorizando-as 

passivamente, adquira o “conhecimento acumulado”.  

Apesar das novas abordagens apresentadas para o ensino de Química em Brasil 

(2006), propondo um ensino de caráter informativo para melhor preparar os alunos que se 

encontram num mundo de constantes mudanças, o que se observa, na grande maioria das 

escolas públicas de Anápolis, é um ensino de caráter puramente formal, que não prepara o 

aluno para a vida, para o trabalho e para os desafios dessa nova sociedade, uma sociedade que 

não é mais do saber fechado, estático, tranquilizador. 

De acordo com os PCN (BRASIL, 1999, p. 39), tem-se que: 
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a promoção do conhecimento químico em escala mundial, nesses últimos 

quarenta anos, incorporou novas abordagens, objetivando a formação de 

futuros cientistas, de cidadãos mais conscientes e também o 

desenvolvimento de conhecimentos aplicáveis ao sistema produtivo, 

industrial e agrícola. 

apesar disso, no Brasil, a abordagem da química escolar continua a mesma. 

Embora às vezes “maquiada” com uma aparência de modernidade, a 

essência permanece a mesma, priorizando-se as informações desligadas da 

realidade vivida pelos alunos e pelos professores. 

 

Este sério problema acima descrito, de conformidade com os parâmetros 

curriculares nacionais para o ensino médio sobre o ensino de Química, é também constatado 

nas escolas em Anápolis de forma “maquiada”, onde muitas vezes o professor finge que 

ensina e o aluno finge que aprende, até mesmo porque, de acordo com  as concepções muitas 

vezes equivocadas de grande parte de professores e alunos sobre o processo de ensino e 

avaliação, todos têm de ser aprovados, independente da situação em que se encontram. 

Parte desses problemas está associada aos currículos que, na maioria das vezes, 

são inadequados aos professores, quase sempre, despreparados, desatualizados, mal 

remunerados. Além disso, esses professores desenvolvem carga horária elevada e em 

condições de trabalho inapropriadas nas escolas, principalmente com relação à possibilidade 

de realização de trabalhos experimentais. 

Em Goiás, outro agravante foi a perda dos dinamizadores de laboratório de 

Química e de Informática.  Entre 2008 e 2011, esses dinamizadores muito contribuíram com 

os professores dessas áreas. Aos professores de Química, auxiliavam no preparo de aulas que 

promoviam uma participação direta dos alunos no sentido de tocar, sentir, observar e utilizar 

os reagentes e vidrarias existentes no Laboratório de Ciências; e contribuíam igualmente com 

os professores de Informática, por facilitar o contato com os computadores no Laboratório de 

Informática, o que era relevante para a elaboração dos relatórios das aulas, conforme roteiro 

apresentado pelos professores. 

Em estudo realizado por Ataíde e Mesquita (2012), os professores afirmaram que 

se sentiram muito descontentes com a extinção da figura dos dinamizadores de laboratórios, 

uma vez que estes, com muito empenho e zelo, preparavam o ambiente para a chegada do 

educador e de seus alunos, o que demonstrou uma melhoria satisfatória na qualidade do 

ensino-aprendizagem no período em que estes dinamizadores ficaram modulados. A ação 

imposta pela SEDUC/GO via PORTARIA Nº 4060/2011-GAB/SEE em 30 de junho de 2011 

provocou um sentimento de revolta e desânimo nos docentes da rede, o que resultou na não 

utilização dos laboratórios por parte destes, devido à falta de tempo deles para preparar as 
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aulas e se responsabilizarem pela abertura e fechamento dos laboratórios, pois dessa forma a 

aula seguinte do professor ficaria comprometida, e geraria desorganização e indisciplina no 

espaço escolar. 

Pelo exposto acima, questionamos: Como aprender Química sem realizar 

experimentos? Como falar, por exemplo, que o sal de cozinha dissolvido em água forma uma 

solução que terá boa condutibilidade elétrica se o estudante nunca presenciou tal fato? Como 

diferenciar uma solução que contém um soluto de caráter iônico de outra que contém um 

soluto de caráter molecular? E ainda, como perceber as diferenças quanto à intensidade da 

condutibilidade elétrica de ambas? É válido ressaltar que nem tudo o que o aluno aprende 

precisa ser presenciado por ele, porém, “realizar um experimento seguido de discussão e 

interpretação dos resultados é uma atividade extremamente rica em termos de aprendizagem” 

(GALIAZZI, et al., 2005). 

Sabendo que há uma urgência em se pensar na melhoria da qualidade das aulas de 

Química, e percebendo a lentidão no andamento da política no Brasil no que se refere à 

liberação de verbas para a educação, é preciso muitas vezes que o professor, por iniciativa 

própria, demonstre paixão, interesse, determinação, compromisso, e comece a realizar ações 

que não fazem parte do seu papel como docente. Este trabalho é considerado extra, no que se 

refere ao fato de os professores criarem formas alternativas de se trabalhar nas salas de aulas 

com atividades de experimentação, uma vez que nas escolas deveriam existir laboratórios e 

estarem minimamente equipados para que estes docentes pudessem desenvolver um ensino de 

melhor qualidade, garantindo a aprendizagem aos estudantes.  

É claro que esse trabalho voluntário desenvolvido por muitos professores de 

Química não faz parte das suas obrigações e não se pode impor essa tarefa a eles, pois isso 

caracteriza uma transferência de responsabilidade do governo para o professor, que mal está 

conseguindo realizar o seu trabalho em sala de aula e cumprir com todas as exigências 

burocráticas que a cada dia são acrescentadas ao seu fazer docente. 

Com a perda dos dinamizadores de laboratório de ciências e informática, essas 

escolas novamente se tornaram órfãs dessa modalidade de ensino. Embora com a chegada do 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) em 2012, apenas algumas 

escolas em Anápolis foram atendidas pelo Programa. Os bolsistas do curso de licenciatura em 

Química desenvolvem, nessas escolas parceiras do Programa, atividades diversas, inclusive 

experimentais, como forma de apoio ao professor regente, e isso permite que haja uma melhor 

interação dos bolsistas com a realidade escolar da qual futuramente farão parte, todavia, 

infelizmente essa atividade não supre a necessidade de todas as escolas, o que deixa o 
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problema ainda sem solução. Mesmo com a disposição dos bolsistas em ajudar os professores, 

salientamos que o papel do PIBID não é fazer funcionar os laboratórios nas escolas.  

O que ocorre é que o ensino de Química tem se processado como já citado em 

momentos anteriores, meramente pela transmissão de conteúdos contidos em livros, que na 

maioria das vezes nem são analisados e selecionados pelos professores, o que implica, 

obviamente, um baixo rendimento por parte dos alunos. Esse baixo rendimento pode também 

ser justificado pelo fato de os docentes não fazerem uma seleção de conteúdos que atenda à 

realidade dos estudantes. 

Portanto, nas séries seguintes do ensino médio, o estudante não consegue 

compreender novos conteúdos pertinentes às séries atuais porque não possui conhecimentos 

suficientes para relacioná-los. Como os conteúdos são dependentes, o estudante, na maioria 

das vezes, desiste ou consegue aprovação através de mecanismos popularmente conhecidos 

como “cola” e outros meios. Do mesmo modo percebe-se claramente que o ensino de 

Química muito carece de melhorar nas escolas da rede pública estadual de Anápolis. 

Parece haver um descontentamento por parte da categoria profissional, isso 

porque o currículo de referência adotado e imposto pela SEDUC/GO a partir de 2013 aos 

professores do estado de Goiás, em grande parte não coincide com os conteúdos dos livros 

didáticos adotados, o que acabou gerando muitos problemas, pois, devido à falta de material, 

os educadores precisam elaborar apostilas e listas de exercícios para cumprir os conteúdos 

pré-determinados para cada bimestre, e nem sempre os alunos dispõem de dinheiro para 

adquirir esse material. Diante dessa realidade, muitas vezes é necessário que o docente retire 

dinheiro do próprio bolso para fotocopiar o material para os alunos utilizarem em suas aulas, 

pois estes são diariamente cobrados pelo cumprimento da proposta. 

Planejar as aulas com ênfase na contextualização e na interdisciplinaridade 

também tem sido um grande desafio para os professores de Química, devido ao fato de que 

durante anos, a sua prática esteve respaldada nos princípios da escola tradicional. Com os 

tempos de mudanças, essa nova forma de ensinar, com ênfase no cotidiano dos alunos, 

provoca uma repaginada na prática desses docentes, e isso se percebe nas Orientações 

Curriculares para o Ensino Médio, seção de Química, quando, 

 

o documento reafirma a contextualização e a interdisciplinaridade como 

eixos centrais organizadores das dinâmicas interativas no ensino de Química, 

na abordagem de situações reais trazidas do cotidiano ou criadas na sala de 

aula por meio da experimentação. Fazendo parte da contextualização, as 

situações reais nem sempre são adequada e suficientemente tratadas nos 

processos de ensino-aprendizagem, sendo importante construírem novos 
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entendimentos e novas práticas sobre elas, em atenção aos eixos 

organizadores já mencionados (BRASIL, 2006, p. 117). 

 

Esse é um dos apontamentos destacado pelo documento que norteia o processo de 

ensino-aprendizagem no Brasil e que precisa ser conhecido por todos os professores de 

Química, pois é a partir deste e de outros referenciais que as aulas devem ser planejadas. As 

diretrizes desse documento apresentam-se na perspectiva da superação de um ensino 

tradicional, e a partir delas se espera que os professores adotem novas abordagens para o 

tratamento conceitual, e não repitam a velha divisão da Química em Química Geral, Físico-

Química e Química Orgânica. A sugestão apresentada é a de que, por meio das práticas de 

contextualização10 e interdisciplinaridade11, os conteúdos sejam ministrados a partir de três 

eixos considerados essenciais para a aquisição do conhecimento químico (propriedades, 

transformações e constituição), conforme nos mostra a figura a seguir. 

 

 

Figura 1 - Eixos essenciais para aquisição do conhecimento químico 

Fonte: Mortimer, Machado e Romanelli (2000), p. 276 

Este esquema sugere um propósito que se contrapõe à ideia do ensino apenas por 

transmissão, pois os eixos se relacionam de forma que um não se sobrepõe ao outro, e isso 

possibilita ao professor pensar em diversas maneiras de planejar e ministrar as suas aulas. 

                                                           
10Trazemos o conceito de contextualização defendido por Silva (2007, p. 10), quando este nos afirma 

que “A contextualização no ensino vem sendo defendida por diversos educadores, como um “meio” de 

possibilitar ao aluno uma educação para a cidadania concomitante à aprendizagem significativa de 

conteúdos. Assim a contextualização se apresenta como um modo de ensinar conceitos das ciências 

ligados à vivência dos alunos seja ela pensada como recurso pedagógico ou como princípio norteador 

do processo de ensino. A contextualização como princípio norteador caracteriza-se pelas relações 

estabelecidas entre o que o aluno sabe sobre o contexto a ser estudado e os conteúdos específicos que 

servem de explicações e entendimento desse contexto, utilizando-se da estratégia de conhecer as ideias 

prévias do aluno sobre o contexto e os conteúdos em estudo...”. 
11 Compreensão da inter-relação da Química com os vários campos da ciência, possibilitando ao 

cidadão uma melhor compreensão do mundo e da realidade que o cerca. 
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Para que este segmento seja adotado de forma consensual pelos docentes é necessária a 

adoção de uma concepção de ensino que esteja pautada nessas vertentes.  

Essa abordagem é também confirmada em Brasil (2010), ao afirmar, que a 

interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. 

Ultrapassa-as, mas sua finalidade inscreve-se no estudo disciplinar. Pela abordagem 

interdisciplinar ocorre a transversalidade do conhecimento constitutivo de diferentes 

disciplinas, por meio da ação didático-pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos 

temáticos. A interdisciplinaridade é, assim, entendida como abordagem teórico-metodológica 

com ênfase no trabalho de integração das diferentes áreas do conhecimento. A 

interdisciplinaridadee a transversalidade complementam-se, ambas rejeitando a concepção de 

conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto e acabado. 

Para que isso aconteça, deverá entrar em cena o professor formador com a 

responsabilidade de também aprender a lidar com essas abordagens, pois somente assim 

alcançaremos êxito ao lançarmos para a sociedade os novos profissionais da educação 

química, que serão os futuros responsáveis pelo desenvolvimento da educação científica no 

Brasil. É nessa perspectiva que acreditamos estar preparando os acadêmicos do curso de 

licenciatura em Química da UEG, para que tenhamos um curso com identidade própria e cada 

dia mais emancipado. 

A qualidade do ensino de Química, ofertado hoje em Goiás, também esbarra no 

quesito contratação de professores. Devido à pouca oferta de concursos para docentes da 

educação básica na rede estadual, gera-se um déficit muito alto deste tipo de profissional na 

rede, principalmente das disciplinas consideradas críticas. Diante dessa realidade, a 

SEDUC/GO todos os anos autoriza que sejam contratados professores em caráter temporário 

para assumirem aulas em escolas que apresentam déficits, localizadas em todos os municípios 

do estado. Podem ser contratados profissionais com graduação completa em Química ou em 

outras áreas, dependendo da região, ou que ainda estejam cursando licenciatura. 

A rotatividade de professores em algumas escolas tem gerado sérios problemas 

com relação ao desenvolvimento dos conteúdos e da aprendizagem dos alunos. Essa 

rotatividade acontece porque muitos desistem nos primeiros dias de trabalho, outros por terem 

conseguido uma oportunidade de trabalho melhor e mais segura e, muitos outros acabam 

desistindo pelos baixos salários que são pagos em sistema de contrato. Em regiões mais 

distantes, às vezes alunos ficam meses sem aulas, devido ao fato de nenhum pretendente ter 

interesse em trabalhar naquelas regiões.  

Com a escassez de professores de Química, docentes de áreas afins ou não, 

assumem essas aulas, o que pode ocasionar na oferta de um ensino de baixa qualidade, com a 
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geração de problemas futuros a serem enfrentados pelos estudantes, sobretudo por aqueles que 

almejam fazer um curso superior em que os conhecimentos dessa disciplina sirvam de base 

para a compreensão dos conteúdos de Química em nível mais avançado no ensino superior.  

Precisamos acreditar na mudança dessa triste realidade em que nos encontramos 

no que diz respeito às deficiências vividas no ensino médio. A qualidade do ensino oferecido 

pela escola pública precisa melhorar de forma intensa, pois os alunos dessa rede, quando 

conseguem, adentram na universidade em cursos de baixa concorrência ou em faculdades 

particulares, onde o processo seletivo é mais simplificado, e com número de vagas oferecidas 

bem maiores que nas universidades públicas.  

No entanto, o que se observa é que, após a entrada, esses estudantes não 

conseguem acompanhar o nível das aulas, devido à falta de embasamento e, dessa forma, há 

um alto índice de evasão, reprovações e dependências ao longo do curso. Quanto aos cursos 

de licenciatura, essa é uma característica marcante, já que mais da metade dos alunos que 

chegam à universidade são oriundos de escolas públicas, e grande parte deles do turno 

noturno, onde as dificuldades são ainda mais acentuadas (ARAÚJO, et al., 2011). Formar um 

professor de Química com qualidade é uma tarefa desafiadora para as instituições de ensino 

superior, pois nem sempre as possibilidades de acesso ao conhecimento são as mesmas, em 

função dos caminhos diferentes que foram percorridos por cada um dos acadêmicos. 
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CAPÍTULO IV 

_____________________________________________________ 

 

  

A PESQUISA NA FORMAÇÃO INICIAL DO PROFESSOR NO CURSO 

DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UEG 

  

4.1- Novas perspectivas para a formação dos licenciandos do Curso de Licenciatura em 

Química da UEG  

 

Quando se discute sobre a formação do professor pela pesquisa é possível notar 

que esta ação ainda é pouco abordada nos cursos superiores do Brasil. Poucos cursos 

oferecem disciplinas obrigatórias que tratam do assunto pesquisa e, segundo Zeichner (1997), 

um obstáculo para essa oferta poderia ser a falta de preparação do professor e da própria 

universidade para tratar desse assunto. 

Com base nessa realidade as discussões que acontecerão neste capítulo referem-se 

a uma proposta de formação docente ancorada nos princípios da formação pela pesquisa, que 

se apresenta como uma alternativa de ensino promissora a ser vivenciada nas universidades 

desde o início dos cursos de graduação, porque a partir dessa perspectiva de formação 

centrada na investigação, o professor, por meio de uma percepção reflexiva de sua prática, se 

sente disposto a refletir sobre esta, com vista ao aprimoramento de sua atuação (MORAES; 

RAMOS; GALIAZZI, 2003). 

. Acreditamos que a escola seja o campo ideal para a realização dessas pesquisas, 

por ser um ambiente propício para o desenvolvimento dos atuais e futuros professores 

pesquisadores, que dela fazem, e que farão parte. É a partir desse pressuposto que defendemos 

a ideia da formação pela pesquisa dos professores do curso de licenciatura em Química da 

UEG, como um caminho novo a ser percorrido, no sentido de que os saberes não são estáticos 

e nem destinados exclusivamente a alguns, mas que se elaboram e reelaboram 

cotidianamente. 

De acordo com Santos (2002) e Gadotti (2013), estamos inseridos num contexto 

de sustentabilidade do planeta Terra e, isso implica a necessidade de superação dos 

paradigmas clássicos da educação, fundados em uuma visão industrialista predatória, 

antropocêntrica e desenvolvimentista. Sendo assim, é urgente que nós, professores, adotemos 

novos paradigmas para a nossa prática como formadores de professores, de forma a encontrar 

respostas para questões que os velhos paradigmas já não conseguem mais responder. 
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Nessa perspectiva, as discussões acerca da importância da pesquisa nos cursos de 

formação inicial e continuada de professores têm sido cada vez mais intensificadas nos 

debates, encontros, congressos e seminários nacionais e internacionais sobre formação para a 

docência.  

Conforme estudos de Bortolini (2009): 

 

no Brasil e na América Latina, embora o movimento escolanovista já no 

início do século 20 valorizasse uma concepção científica da educação, a 

pesquisa na formação e na prática docentes só vai ser destacada a partir da 

década de 60. Nesse período, movimentos sociais inspirados nas críticas e 

contribuições de Paulo Freire acerca da ação engajada, tomaram a pesquisa-

ação como instrumento de intervenção social. A experiência Latino-

americana imprime um novo sentido à pesquisa-ação/pesquisa participativa 

(BORTOLINI, 2009, p.54). 

 

 

Ainda que os anos sessenta sejam historicamente marcados pela chegada dessa 

proposta ao Brasil, a esperança de alcançarmos um processo inovador nas universidades no 

que diz respeito à inserção da pesquisa nos cursos de formação de professores ainda é atual, 

sobretudo nos cursos das áreas científicas (Biologia, Física, Matemática e Química). 

Infelizmente, na maioria desses cursos, ainda nos deparamos com uma prática pedagógica 

ancorada nas concepções positivistas de ensino e aprendizagem. Essa perspectiva da formação 

pela pesquisa em muitas instituições parece não se desenvolver, isto porque inúmeros projetos 

de pesquisa e extensão desenvolvidos pelos professores dessas áreas estão fundamentados na 

formação do pesquisador, e não do professor-pesquisador. 

Para conseguir superar essa visão o professor precisa ter consciência de que o 

lócus de sua práxis é a sala de aula, e que desse universo devem emergir suas pesquisas; deve 

ainda compreender que a sua prática pedagógica e social vai muito além de ministrar aulas e 

repassar conteúdos livrescos. André (1997, 2000, 2010); Demo (1997); Galiazzi; Moraes 

(2002); Souza (2005); Maldaner (2006); Soares; Mesquita (2010); Magalhães (2011); Ludke 

(2012); Cunha (2013)  e outros discutem, em seus estudos, a formação docente pela pesquisa, 

como possibilidade de melhorar a qualidade dos cursos de formação de professores, 

superando a velha prática da transmissão/assimilação de conteúdos.  

Embora existam vários conceitos sobre pesquisa, adotaremos neste estudo alguns 

que nortearão nossas discussões neste trabalho. São eles: 

 

pesquisa é a atividade científica pela qual descobrimos a realidade (DEMO, 

1997, p. 23).  
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assumir o educar pela pesquisa implica em assumir a investigação como 

expediente cotidiano na atividade docente. O pesquisar passa a ser princípio 

metodológico diário de aula. O trabalho de aula gira permanentemente em 

torno do questionamento reconstrutivo de conhecimentos já existentes, que 

vai além do conhecimento de senso comum, mas o engloba e enriquece com 

outros tipos de conhecimento dos alunos e da construção de novos 

argumentos que serão validados em comunidades de discussão crítica 

(MORAES; GALIAZZI, 2002, p. 238). 

 

na universidade não pode haver grupo separado de pesquisadores, de 

docentes, de extensionistas. Pesquisa é o cotidiano mais cotidiano. (...) Isto 

não impede que alguém se dedique apenas à pesquisa como princípio 

científico, mas exige que toda profissionalização conserve pelo menos 

pesquisa como princípio educativo (DEMO, 1997, p.129). 

 

É a partir desse olhar voltado para a busca de respostas às situações 

problematizadoras que propomos a inserção dessa prática no currículo do curso de formação 

inicial de professores de Química da UEG, prática essa que seja “um processo coletivo de 

reconstrução, visando transformações qualificadas de conhecimentos e de práticas” 

(MORAES; RAMOS; GALIAZZI, 2003, p. 5). Dessa maneira, formaremos um profissional 

da educação pela pesquisa, que torne este ato como uma constante na sala de aula de modo 

que o aluno saia da posição de objeto estático para a de sujeito transformador (DEMO, 1997). 

Esses estudiosos propõem, e endossamos isto, que as práticas pedagógicas 

emancipadoras, com vistas ao desenvolvimento profissional de um docente crítico e 

autônomo, se desenvolvam de forma satisfatória, e para isso é necessário que se aprofundem 

as discussões em torno de como ocorre o ensino da pesquisa na formação inicial, a fimade 

melhor preparar o futuro professor como pesquisador. Assim, salientamos que: 

 

trabalhar com a pesquisa na sala de aula envolve elaborar e fazer 

questionamentos a outras pessoas e a si mesmo. Dessa forma, o ato de 

construir questionamentos deve ser priorizado no procedimento pedagógico, 

pois considerando como princípio educativo, ele possibilita ao aluno o 

desenvolvimento da autonomia intelectual a partir da elaboração de seus 

próprios questionamentos e argumentos (ETCHEVERRIA, 2008, p. 78). 

 

 

Esse novo formato defendido por vários autores para os cursos de formação de 

professores ainda sofre rejeição por parte de muitos docentes formadores, e também de 

alunos, que trazem em suas vivências o saber memorizado, centrado no modelo da 

racionalidade técnica. “O desafio do professor é conseguir transformar essas visões, 

convertendo os conteúdos a serem trabalhados em pesquisa” (GALIAZZI, 2002, p. 238). 

Este tipo de atividade no curso de licenciatura em Química da UEG tem sido feito 

a partir de diálogos estabelecidos entre os professores, sobretudo os da área de ensino. Os 
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licenciandos estão recebendo instruções sobre a importância da pesquisa no meio acadêmico, 

tanto no que se refere à necessidade de um currículo lattes que tenha o registro de diversas 

publicações para aqueles que pretendem seguir avançando na formação sobre o ensino de 

Química, quanto também no sentido de realizarem pesquisas em unidades escolares e, 

utilizarem dos resultados destas para avançarem em suas práticas em sala de aula.  

Temos que reafirmar que é um processo lento, árduo e às vezes tenebroso, quando 

na verdade, esse princípio não é um segmento assumido por todos.  É preciso também 

entender que assumir a pesquisa como eixo norteador do trabalho a ser desenvolvido em sala 

de aula exigirá do professor mudanças de concepções atitudinais e procedimentais no decorrer 

das aulas e, sobretudo, compromisso com estudos e planejamento de atividades para que a 

execução e o andamento da proposta sejam eficazes ao final do processo. 

A atual matriz curricular do curso de licenciatura em Química da UEG traz 

espaços para a inserção da pesquisa em todas as disciplinas, podendo ocorrer inclusive, e 

preferencialmente, de forma integrada, para que as contribuições no campo da formação 

sejam mais amplas e efetivas. Acreditamos na realização de um trabalho que tenha como 

referência a pesquisa, e sabemos que, para isso, outros aportes são necessários, além do 

próprio desejo de pesquisar. Dessa forma, as disciplinas Epistemologia, Sociologia, 

Psicologia, Filosofia, Fundamentos do Ensino de Química, Didáticas, Práticas de Ensino e 

Estágio serão basilares para a consolidação dessa nova proposta. “Só assim, armado com 

esses recursos, o futuro professor vai poder enfrentar os desafios decorrentes de sua 

incumbência, ou de seu mandato, como herdeiro, mediador, intérprete e crítico” (LUDKE; 

CRUZ, 2005, p. 84). 

Além dessas contribuições, ressaltamos aqui novamente as propostas de Maldaner 

(2006), quando este nos sugere que sejam criados núcleos de pesquisas em educação química 

dentro dos institutos e das escolas, para que haja uma maior e melhor aproximação entre estas 

e a universidade. Os docentes da universidade teriam o apoio dos professores destas 

instituições escolares e dos membros do núcleo de pesquisa para a efetivação do trabalho. 

Essas sugestões são de extrema valia e, como já citado antes, no curso de licenciatura em 

Química da UFG-GO, esse tipo de projeto já vem sendo realizado há quase uma década com 

resultados exitosos, que podem ser constatados nos trabalhos desenvolvidos com o apoio 

técnico, pedagógico e financeiro dos laboratórios de ensino de Química, pelo Núcleo de 

Pesquisa em Ensino de Ciências (NUPEC). 

 Na UEG, o LIPEC iniciou suas atividades no segundo semestre de 2014, e já 

realizou encontros e congressos com a presença de personalidades que são referência na área 

de educação em Química no Brasil. Essa iniciativa é considerada um marco na história do 
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curso de licenciatura em Química da UEG, para que possamos avançar na efetivação dessa 

proposta de formação pela pesquisa. 

Diante do que foi exposto acerca do processo de formação de professores de 

Química da UEG, percebemos que ainda há muito para se fazer. São vários os entraves que 

justificam as dificuldades de integração e aproximação entre os professores das diversas áreas 

do curso. Conforme afirma Brasil (2002) apud Silva e Oliveira (2009), temos que: 

 

diante dos problemas apontados fica a constatação de que é necessária a 

revisão do processo de formação de professores. Os problemas a serem 

enfrentados no campo institucional e curricular são inúmeros, dentre eles é 

possível destacar, no campo institucional: i) segmentação da formação dos 

professores e descontinuidade na formação dos alunos da educação básica; 

ii)submissão da proposta pedagógica à organização institucional; iii) 

isolamento das escolas de formação; iv) distanciamento entre as instituições 

de formação de professores e os sistemas de ensino da educação básica. No 

campo curricular, destacam-se: i) desconsideração do repertório de 

conhecimento dos professores em formação; ii) tratamento inadequado dos 

conteúdos; iii) falta de oportunidades para desenvolvimento cultural; iv) 

tratamento restrito da atuação profissional; v) concepção restrita de prática; 

vi) inadequação do tratamento da pesquisa; vii) ausência de conteúdos 

relativos às tecnologias da informação e das comunicações; viii) 

desconsideração das especificidades próprias dos níveis e/ou modalidades de 

ensino em que são atendidos os alunos da educação básica; ix) 

desconsideração das especificidades próprias das etapas da educação básica 

e das áreas do conhecimento que compõem o quadro curricular na educação 

básica (BRASIL, 2002 apud SILVA; OLIVEIRA, 2009, p. 45). 
 

 

Desta forma, é preciso e urgente que os professores formadores compreendam que 

trabalhar com formação de professores exige, conforme Shon (1992), uma reflexão constante 

na e sobre a sua prática em sala de aula e, mais precisamente, um olhar atento para as ações e 

reações manifestadas pelo seu alunado em sala, pois são estas manifestações que nos 

permitem repensar e fazer melhor. Ressaltamos aqui que não defendemos uma epistemologia 

da prática pela prática, vazia, inócua, empírica e desconectada dos aspectos teóricos, mas de 

uma prática que tenha um suporte teórico e que seja impulsionada por este para que a reflexão 

de fato possa ocorrer.   

Nesse sentido, Pimenta (2005, p.24) nos alerta sobre a importância da teoria na 

formação docente, já que “dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação 

contextualizada, oferecendo perspectivas de análise para que os professores compreendam os 

contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais, e de si próprios como profissionais”, 

para neles intervir, transformando-os. Tal concepção esclarece, então, que a teoria, quando 
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articulada aos saberes da prática, tem um papel fundamental para a atuação eficaz do 

professor. 

 Assumir a formação pela pesquisa é, para Mortimer (2001), poder reunir-se 

com outros pesquisadores para que se possa apresentar, discutir e refletir sobre os resultados 

encontrados nessas atividades, de modo a utilizar-se deles para que se alcancem olhares mais 

expressivos para aprendermos a lidar com os problemas do ensino de Química e, de forma 

coletiva, possibilitar aos professores dos níveis fundamental, médio e superior, outras linhas 

teórico-metodológicas que possam auxiliá-los na melhoria de sua prática pedagógica para 

alcançarem resultados satisfatórios em seu oficio, despertando-os para a compreensão do seu 

significado e de sua responsabilidade como professor, para a melhoria da qualidade do ensino 

ofertado. Assim, “o saber é concebido como uma construção social, que se discute em uma 

comunidade de especialistas o que é discutível, provisório, relativo, jamais definitivo e 

absoluto” (SOUZA; 2005, p. 6). 

Neste sentido, concordamos com Demo (1997), quando ele aponta que os 

professores formadores também precisam adquirir uma formação pedagógica permanente, 

para auxiliarem os licenciandos no alcance desse propósito.  Assim, é preciso inovar a sua 

prática pedagógica e tornar cotidiana a pesquisa de forma a estar em constante contato com as 

discussões que ocorrem a respeito da educação básica e superior, para que se proponham, nas 

salas de aula da universidade, momentos de discussão e reflexão sobre as situações que serão 

enfrentadas pelos futuros docentes nas escolas, sobretudo nas aulas de Química.  

Para contribuirmos com os acadêmicos em formação e com os professores em 

exercício, que muitas vezes, por falta de tempo e de dinheiro não podem participar dos 

eventos científicos da área de ensino de Química e se apropriarem das atualidades a respeito 

da área, sugerimos a leitura e análise de artigos publicados em revistas impressas e 

eletrônicas, para se aproximarem das discussões que ocorrem entre os especialistas e, dessa 

forma, trazerem para a sua sala de aula, conforme a realidade da instituição em que trabalham, 

a aplicação das propostas desenvolvidas pelos estudiosos, de forma a elevarem a qualidade de 

suas aulas e iniciarem um trabalho de pesquisa que permita desenvolver novas formas de 

ensinar e aprender na perspectiva da aquisição do conhecimento científico, pois a 

emancipação do sujeito inicia-se a partir do momento em que a ele é oferecida a possibilidade 

de questionar a realidade que o circunda. 

  

4.2- A consolidação da área de Ensino de Química: Uma visão emancipada da prática 

pedagógica em Química  
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A herança de uma prática pedagógica de caráter positivista ainda presente na ação 

de muitos professores de Química e áreas correlatas traz a ideia de que a prática conteudista, 

baseada no processo de transmissão pelo professor, considerado dono do conhecimento e, na 

recepção pelo aluno, visto como uma tábula rasa, é a forma adequada de ensinar os conteúdos 

das disciplinas consideradas como muito difíceis para a maioria dos alunos do nível médio, 

bem como do ensino superior. Essa visão única de prática por parte dos professores 

perpetuou-se ao longo de vários séculos, desde a chegada da educação no Brasil com os 

Jesuítas. Ainda que atualmente essa visão seja adotada por muitos professores de Química, as 

questões didáticas, pedagógicas, metodológicas, sociais, econômicas e políticas da ciência 

química começaram a ser colocadas em discussão a partir dos anos oitenta, trazendo à baila a 

criação da área de Ensino de Química para os cursos de licenciatura.  

A proposta apresentada por estudiosos da área como, por exemplo, Lufti (1988), 

Chassot (2004), Santos e Schnetzler (2003), Maldaner (2006), e outros, busca aproximar o 

ensino de Química das demais especificidades da Química (Química Geral, Físico-Química, 

Química Orgânica, Bioquímica, Química Ambiental etc.), respeitando suas características e 

particularidades, porém estabelecendo objetivos comuns nessa interconexão que favoreçam a 

melhoria da qualidade dos cursos de formação de professores de Química à luz de teorias 

pedagógicas, psicológicas, filosóficas e sociológicas, que venham contribuir para o 

entendimento, por parte dos professores formadores e em formação, de que as questões 

presentes nas salas de aulas não podem, e não são resolvidas de forma pragmática, desligada 

da realidade vivida, do humano e do afetivo.  

Percebemos então que, por trás da nossa ação educativa, há um conjunto de 

interconexões entre a ciência química e as humanas, que são necessárias para contribuir com o 

processo de formação de professores na perspectiva da consolidação de uma educação 

inclusiva, social, cultural e, sobretudo, emancipatória. Para melhor compreendermos essas 

relações entre as ciências, nada melhor do que a leitura e a vivência na prática oriunda das 

situações cotidianas presentes nas salas de aula.  

Esse novo olhar vem se ampliando mediante as discussões e reflexões que 

ocorrem no interior dos cursos de graduação e pós-graduação das instituições que oferecem 

cursos de licenciatura em Química, e isso se deve ao fato de que a área de Ensino de Química 

tem se consolidado, ao longo das últimas décadas, com publicações de pesquisas em revistas e 

jornais de natureza nacional e internacional, relacionados a diversas temáticas sobre o ensino 

e a aprendizagem de Química. Todavia, para os professores de Química do ensino médio, o 

acesso a essas publicações é muito restrito, uma vez que a maioria não tem condições 

financeiras para fazer assinaturas desses periódicos e, nem tampouco, as escolas utilizam das 
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verbas recebidas do governo federal para investir na aquisição deste tipo de material, o que 

faz com que os docentes tenham como acervo apenas os livros didáticos a eles enviados pelas 

editoras.  

 Outro agravante para os professores do estado de Goiás é que estes não podem 

faltar nenhum dia de trabalho, em função de um bônus que é oferecido, duas vezes ao ano, 

pelo governo do estado, para aquele professor cumpridor integral de todas as normas 

determinadas pela lei 18.093 de 17 de julho de 2013. Dessa maneira, o professor se submete a 

essa condição, por necessitar desse adjutório, e se distancia das discussões atuais que ocorrem 

em nível nacional e internacional, o que o impede de enriquecer a sua a prática pedagógica e 

contribuir para a melhoria da qualidade do ensino do estado e do país.  

A falta de uma política de investimento na formação continuada dos professores e 

num plano de carreira que valorize o profissional da educação tem provocado, nesses 

profissionais, intenso desestímulo, já que as exigências burocráticas e administrativas são 

cada vez maiores e mais importantes do que o desenvolvimento do processo de ensino e de 

aprendizagem vivido nas escolas onde esses professores atuam. Diante desse cenário, são 

pouquíssimos os que se dispõem a realizar um trabalho diferenciado, uma vez que o próprio 

sistema, de acordo com o velho jargão, leva muitos professores a fingirem que ensinam e 

muitos alunos a fingirem que aprendem.  

 

4.3- As fontes de publicação de pesquisas em Ensino de Química: Referências 

necessárias para todos os professores de Química e de áreas correlatas 

 

A área de Ensino de Química surge no Brasil por volta de 1977 e vai ganhando 

espaço no decorrer dos anos com a sua crescente consolidação, que hoje pode ser identificada 

e reconhecida nacional e internacionalmente por grupos de pesquisadores de diversas 

instituições de ensino superior, que discutem e apresentam propostas para a melhoria da 

qualidade do ensino de Química, desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Nesta linha 

de raciocínio, é importante entender que: 

 

até 1977, os químicos brasileiros se reuniam dentro da estrutura da SBPC 

(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). A partir de julho daquele 

ano, foi criada a SBQ (Sociedade Brasileira de Química). A SBQ passou a 

editar, um ano após a sua criação, a revista Química Nova. (...) se 

constituindo como o principal periódico nacional da comunidade de 

químicos do Brasil.(...) A partir de 1986, foi instituída, na revista, a seção de 

educação, que passou a ser um espaço privilegiado de veiculação dos 

problemas da Educação Química no Brasil, dividindo espaço com 
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publicações de pesquisa em Química nas suas diversas linhas como Química 

Orgânica, Inorgânica, Físico Química, Analítica (BEJARANO; 

CARVALHO, 2000, p. 163). 

 

A seção de educação trata-se de uma área em constante ascendência e em 

convergência com os anseios de muitos professores da educação básica e superior, que 

buscam apoio para melhorar o seu trabalho em sala de aula na expectativa de redimensionar 

as suas práticas pedagógicas, muitas vezes ultrapassadas. Diante dessas inquietações, “em 

1982 aconteceu o 1º Encontro Nacional de Ensino de Química realizado na UNICAMP, e em 

1994 a SBQ criou a revista intitulada Química Nova na Escola” (TREVISAN, 2014, p. 3). 

Ainda de acordo com essa autora, a revista conta com quatro edições anuais, em que se 

propõe atualizar a comunidade nacional, contribuindo para as reflexões sobre o ensino e a 

aprendizagem da área. As publicações abrangem diversas temáticas relacionadas aos desafios 

enfrentados pelos professores para ensinar Química.   

Outras fontes também podem ser citadas a título de contribuição, para que os 

professores de Química e áreas relacionadas ao ensino de Química possam se apropriar das 

últimas discussões e novidades relacionadas à área. Temos as revistas Ciência & Educação, 

Ciência & Ensino, Ciência em Tela, Revista Brasileira de Ensino de Química, Revista 

Brasileira de Ensino de Ciências e Tecnologia, Ensenanza de la Ciencia, dentre outras.Temos 

também grandes eventos da área de ensino de Química, que acontecem anualmente em nível 

nacional, regional e local.  

As reuniões da Sociedade Brasileira de Química, Encontro Nacional de Ensino de 

Química, Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciência, Encontro Centro-Oeste de 

Debates sobre Ensino de Química, Escola de Verão em Educação Química são alguns, dentre 

tantos. No que se refere ao contexto mundial, a área de Ensino de Química ainda tem pouca 

literatura sobre os assuntos pertinentes a esse aspecto. O destaque fica para o Journal of 

Chemical Education e o Education in Chemistry. 

Para Mol (2013), as linhas de pesquisa sobre o ensino de Química podem ser 

classificadas em: 1- Currículo e Avaliação (CA), 2- Ensino e Aprendizagem (EAP), 3- 

História e Filosofia da Ciência (HC), 4- Ensino em Espaços não Formais (EF), 5- 

Experimentação no Ensino (EX), 6- Formação de Professores (FP), 7- Linguagem e Cognição 

(LC), 8- Materiais Didáticos (MD), 9- Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), 10- 

Ensino e Cultura (EC), 11- Educação Ambiental (EA), 12- Ensino e Inclusão (EI).   

As temáticas acima relacionadas fazem parte de estudos realizados por 

pesquisadores de diversas universidades brasileiras. Embora as características regionais se 



77 

 

 

 

diferenciem por seus costumes e culturas, os problemas do cotidiano escolar e universitário 

dos professores de Química parecem ser os mesmos. Daí o interesse dessas instituições 

formadoras em não oferecer à sociedade um docente que seja apenas dominador de 

conteúdos, mas que saiba lidar com as incertezas da realidade pedagógica em que se encontra 

inserido.  

Embora a área de ensino de Química tenha se consolidado nos últimos anos, 

podemos considerar que a quantidade de universidades que desenvolvem os seus projetos com 

ênfase na formação de professores ainda é pequena em relação à quantidade de universidades 

e faculdades brasileiras que oferecem essa modalidade de curso à sociedade. 

De acordo com dados obtidos em pesquisas realizadas no site da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES), algumas instituições de ensino superior no 

Brasil se destacam quanto ao nível de excelência das pesquisas, publicação de trabalhos, 

dissertações de mestrado e teses de doutorado com linha de pesquisa voltada para o ensino de 

Química. Dentre elas temos: UnB, UFRN, UFRGS, UFSCar, USP-SP, USP-SCar e 

UNICAMP. Essas instituições compreendem a importância da oferta da formação continuada 

a professores pesquisadores da educação básica e superior, como forma de alavancar a 

qualidade desses cursos e fortalecer a identidade destes, como forma de permanente 

consolidação da área.  

O amadurecimento dos pesquisadores da área das instituições arroladas acima, 

bem como de outras, revelou, conforme Schnetzler (2002), que as pesquisas em ensino de 

Química se diferenciavam daquelas relacionadas aos conteúdos específicos dessa ciência por 

seu caráter humanizador e afetivo, uma vez que neste cenário “pesquisa-se pessoas e não 

elétrons” (SCHNETZLER, 2002, p. 14).  

Para não cair na repetição de pesquisas, em que apenas dados estatísticos são 

apresentados como resultados e, poucas vezes, utilizados para intervenções favoráveis ao 

desenvolvimento da área, os estudos realizados a partir dos anos 80, por diversos 

pesquisadores, vieram acompanhados de uma qualidade científica que visa propor soluções 

e/ou recomendações para a melhoria dos problemas encontrados pelos professores nas salas 

de aula, sobre o ensino de Química. Por serem esses problemas inerentes à sala de aula, a área 

de ensino de Química se redimensiona com a criação de outra área, hoje conhecida como 

Didática das Ciências (SCHNETZLER, 2002). 

De acordo com Cachapuz (2005), essa área se constitui entre os anos 80 e 90 e 

tem como objetivo refletir sobre a prática pedagógica adotada pelos professores em seu 

campo de trabalho, suas expectativas e anseios, bem como sugerir alternativas e 

possibilidades para o aperfeiçoamento da ação docente. Nesse sentido a opinião do autor 
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converge com a de Schnetzler, quando esta destaca a relevância da didática da ciência e 

afirma que: 

 

o reconhecimento da pesquisa em ensino de química dependia da divulgação 

da sua capacidade de resolver problemas que não poderiam ser resolvidos 

pelas outras áreas da química, pois o domínio do conhecimento químico é 

uma condição necessária, mas não é suficiente para o desenvolvimento da 

área. Nós, pesquisadores em ensino, nos envolvemos com interações entre 

pessoas (alunos e professores) e com a dinâmica do conhecimento nas aulas 

de química. Assim, precisamos recorrer a contribuições teóricas da filosofia, 

da psicologia, da sociologia, da antropologia, etc (SCHNETZLER, 2002, p. 

14). 

 

 

 Dessa maneira, concordamos com a posição da autora e apontamos, ao longo 

desse estudo, a importância de os saberes específicos e pedagógicos da Química convergirem 

para um mesmo foco, ou seja, a construção eficiente do processo de ensino-aprendizagem. 

Para melhor compreendermos a evolução e o crescimento dessa área, apresentamos o quadro 

3, que nos mostra o interesse crescente dos pesquisadores pelos diversos problemas inerentes 

ao Ensino de Química no Brasil. 

 

Quadro 3 - Número de Pesquisadores no ensino de Química por década 

 

Década Quantidade 

1960 1 

1970 10 

1980 19 

1990 44 

2000 128 

2010 (Projeção) 48 (244) 

 FONTE: MOL, 2013 (Adaptado) 

 

 

Os dados acima nos mostram que houve um crescimento expressivo de 

professores pesquisadores que se ingressaram nessa área, sobretudo a partir dos anos 90. 

Certamente, por isso, o caráter positivista presente nas aulas excludentes e punitivas de muitos 

desses profissionais, que ainda insistem nessa prática, tenha sido constantemente criticado e 

tenham sido criados blocos de resistência, sobretudo nos cursos de licenciatura.  

Posicionamo-nos a favor da mudança de paradigma por parte dos professores de 

Química, visto que estudos desenvolvidos por pesquisadores renomados na área têm nos 

mostrado que, ao longo das últimas décadas, as vertentes da formação docente estão atreladas 

às práticas de contextualização, interdisciplinaridade, como forma de alcançar um ensino de 
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qualidade e que atenda às demandas do sistema educacional para a existência efetiva de uma 

escola transformadora para o alcance de uma sociedade mais justa. 

 O avanço da área de ensino de Química também pode ser observado em todas as 

regiões brasileiras, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que têm realizado trabalhos 

exitosos na área, trazendo aos demais pesquisadores do país referências para o avanço em 

novas linhas de pesquisas sobre a formação inicial e continuada de professores de Química.   

A Unicamp é pioneira nessa linha de pesquisa, com um grupo de pesquisadores e 

um laboratório de Ensino de Química de referência no país. O quadro 4 nos mostra a 

quantidade de pesquisadores por região, o que nos permite inferir que a área de ensino de 

Química tem assumido posições significativas no que diz respeito à reestruturação dos cursos 

de licenciatura em Química e sua relevância social como novo modelo de formação. Esse 

crescimento do interesse dos professores formadores por pesquisas relacionadas ao processo 

de ensino e aprendizagem da ciência Química tem revelado, de forma mais incisiva nas duas 

ultimas décadas, que o universo da educação em Química ainda há de ser bastante explorado, 

para que alcancemos de fato o fazer ciência na educação. 

 

Quadro 4 - Pesquisadores em Ensino de Química, por Região do País. 

 

Região Mestres Doutores 

Centro-Oeste 18 15 

Nordeste 40 18 

Norte 7 7 

Sudeste 49 55 

Sul 29 16 

 FONTE: MOL, 2013 (Adaptado) 

 

Nesse sentido, as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste também têm 

conquistado espaços significativos no que diz respeito ao desenvolvimento de pesquisas sobre 

educação em Química, o que demonstra que esse segmento tem apresentado novos propósitos 

para o campo da docência. 

Na região Centro-Oeste, o número de pesquisadores mestres e, sobretudo doutores 

em Ensino de Química ainda é deficitário, pois nenhuma universidade na região oferece essa 

modalidade específica nos cursos de pós-graduação stricto sensu, o que obriga aqueles que se 

interessam pela área a buscarem muitas vezes, outras opções para desenvolverem suas 

pesquisas em educação em Química, como por exemplo, os mestrados e doutorados 

oferecidos pelas faculdades de educação, pois como afirmam Junior; Peternele e Yamashita 

(2009), muitos docentes ainda trazem uma visão de que para ser professor é necessário apenas 
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saber conteúdos específicos de Química e que a pesquisa em Educação em Química é de 

segunda qualidade em relação às pesquisas das áreas específicas. 

A perpetuação dessas ideias impede a consolidação da área, porém, a luta dos 

representantes dos núcleos de pesquisa em ensino de Química de diversas universidades tem 

sido prioridade na agenda das discussões que ocorrem periodicamente com os colegiados dos 

cursos e representantes de outras esferas dessas universidades, pois acreditamos, conforme 

Moraes; Ramos; Galiazzi (2004, p. 97), que: 

 

quando se aposta no educar pela pesquisa como princípio pedagógico, 

assume-se levar para o contexto educacional aspectos da abordagem 

sociocultural que, para nós, são essenciais. Apostar nesses princípios 

significa apostar no diálogo, na leitura, na escrita, na elaboração e 

negociação de argumentos fundamentados empírica e teoricamente. Não se 

está apenas descrevendo uma metodologia, mas sim uma forma de 

compreender a escola, uma instituição inserida na sociedade, com seus 

diferentes discursos, Estes são determinantes e constituidores da escola e dos 

indivíduos e são por eles também constituídos e determinados. 

 

Sendo assim, a partir do que foi discutido, almejamos contribuir para o avanço da 

prática educativa dos professores do curso de licenciatura em Química da UEG, para assim, 

num futuro próximo, colhermos os bons resultados dessa prática pedagógica pela pesquisa, 

que permite que o professor, como um sujeito crítico e ativo, condizente com uma identidade 

de professor-pesquisador-transformador, seja capaz de inovar suas metodologias utilizadas em 

sala de aula, mudando sua concepção de ensino e de aprendizagem e contribuindo para uma 

formação solidificada dos futuros professores de Química, que atuarão profissionalmente na 

educação básica. 

Após as discussões realizadas neste capítulo, apresentaremos no capítulo IX desta 

tese, duas propostas de trabalho fundamentadas nos marcos da pesquisa-ação colaborativa, 

que serão apresentadas aos professores formadores do curso de licenciatura em Química da 

UEG com o intuito de nortear a sua prática pedagógica, aproximando universidade e escola 

numa perspectiva de trabalho coletivo e transformador. 
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CAPÍTULO V 

________________________________________________________ 
  

O DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

 

5.1- Uma justificativa para a escolha do tema 

 

Neste capítulo, apresentamos12 os caminhos percorridos para a realização dessa 

pesquisa, cujo título é: A formação de professores no curso de licenciatura em Química da 

Universidade Estadual de Goiás: A pesquisa-ação colaborativa como eixo orientador das 

práticas formativas. Para justificar a escolha desse tema, optei por descrever, de forma 

sucinta, a minha compreensão sobre a visão de prática docente trazida pelos licenciandos ao 

longo do curso e que se manifestava nas aulas, por eles ministradas, durante o período de 

regência no estágio. Como professor de Prática de Ensino IV e orientador do Estágio 

Supervisionado no 8º período do referido curso, exerço a função de orientador de estágio e 

nessa posição, uma das atividades a mim atribuídas é assistir a uma ou mais aulas dos 

acadêmicos nas escolas em que estes estão vinculados como estagiários da disciplina 

Química, em uma das três séries do ensino médio, conforme escolha feita por eles.  

Ao longo dos mais de quinze anos em que desenvolvo esse trabalho, tenho 

exercido práticas de escuta durante o período em que transcorrem as aulas e, em encontros 

posteriores, nas aulas de Prática de Ensino, por mim ministradas na UEG. Converso 

individualmente com os acadêmicos a cujas aulas assisti naquela semana, e aponto algumas 

sugestões para a melhoria daquela e de outras aulas que virão a ministrar.  

O diálogo geralmente acontece de forma aberta e receptiva, e os acadêmicos 

discutem e aceitam as sugestões se propondo a fazer melhor nas próximas aulas, porém, 

muitas vezes, em outras aulas, as inadequações se repetem. As aulas se processam em quase 

cem por cento de forma expositiva, em que o professor escreve um breve resumo no quadro, 

em seguida explica e finaliza a aula com um ou mais exercícios. A indisciplina é um fator que 

interfere no desenrolar das aulas, acompanhada do desinteresse dos alunos pelo conteúdo 

exposto, do excesso de faltas às aulas e do não cumprimento das atividades que são propostas 

pelos professores para serem feitas em casa. Os discentes reclamam o tempo todo de terem 

                                                           
12 Daqui para frente, o tempo verbal será usado, ora na primeira pessoa do singular, para enfatizar as ações 

desenvolvidas pelo pesquisador e ora na primeira pessoa do plural, relacionando às atividades realizadas pelo 

pesquisador e orientador e ainda  pelo pesquisador e pelos participantes da pesquisa. 
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que fazer atividades em sala ou em casa, porém, pedem aos mestres que as atividades sejam 

feitas em sala, e a maioria afronta-os, dizendo que só fará se valer nota. 

Essa realidade tem se perpetuado ao longo dos anos e com isso tenho percebido o 

desinteresse dos acadêmicos pela profissão. Alguns mal suportam concluir o estágio, sentem-

se frustrados e afirmam não querer atuar como docente do ensino médio. Diante dessa 

situação, muitas vezes saía daquela aula arrasado, sentindo-me impotente, tal qual o meu 

aluno estagiário, pois lidar com uma sala de aula com trinta ou mais alunos não é tarefa fácil. 

A partir da análise de uma série dessas regências a que assisti, comecei a 

questionar o porquê de aqueles rapazes e aquelas moças não alcançarem êxito em suas 

atividades como estagiários.  O que poderia ter faltado a eles ao longo do curso de licenciatura 

em Química, que os impedia de trilhar com sucesso o caminho da docência? E ainda, qual o 

nosso papel e responsabilidade como professores formadores, durante esses quatro anos de 

formação? Há de se concordar que alguns ajustes fossem necessários acontecer, tanto por 

parte dos acadêmicos como por parte dos professores formadores.  

A integração entre as disciplinas específicas da Química com as pedagógicas, 

talvez fosse um caminho a se pensar como forma de melhorar essa situação e favorecer ao 

curso a construção de uma identidade que tivesse Knowhow em formar professores de 

Química. Para compreender as causas dessas lacunas, pensamos sobre a delimitação das 

fontes de informações que pudessem nos orientar no desenvolvimento do nosso estudo e 

programamos os nossos passos que serão arrolados nas páginas seguintes. 

 

5.2- Esboço teórico-metodológico 

 

Para melhor descrevermos as etapas da nossa longa e árdua caminhada, 

apresentamos um esboço sistematizado da proposta de pesquisa, para o desenvolvimento 

dessa tese. Elencamos a seguir alguns tópicos fundamentais para a melhor compreensão das 

etapas que serão descritas sobre o nosso roteiro metodológico da pesquisa. São eles: 

 

5.2.1- Problema: 

 

Ao problematizarmos a questão para esta pesquisa, preocupamo-nos inicialmente 

em realizar um diagnóstico sobre a realidade do curso de licenciatura em Química da 

Universidade Estadual de Goiás, e identificar os seus avanços e retrocessos no campo da 

formação inicial de professores, pois entendemos que desse universo emergem as variáveis 
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que nos apontam possibilidades de ir em busca de respostas para as lacunas encontradas 

durante a diagnose. Nesse sentido, nosso problema em foco é: 

Como superar as debilidades da formação de professores do curso de licenciatura em Química 

da UEG, tendo a pesquisa-ação colaborativa como eixo orientador das práticas formativas? 

 

5.2.2- Objetivo Geral: 

 

Fundamentar teórica e metodologicamente uma proposta alternativa de formação de 

professores de Química com base na pesquisa-ação colaborativa a partir de um diagnóstico 

sobre o curso de licenciatura em Química da UEG, realizado através da análise do seu projeto 

pedagógico e da coerência entre esse documento e a prática educativa desenvolvida pelos 

professores das disciplinas específicas e pedagógicas. 

 

5.2.3- Objetivos Específicos: 

 

1- Realizar um diagnóstico crítico sobre o PPC do curso de licenciatura em Química da 

UEG; 

2- Analisar a visão de ensino, pesquisa e extensão expressa na estrutura das propostas 

curriculares das disciplinas do curso de licenciatura em Química da UEG; 

3- Compreender como os estudantes, professores egressos e professores formadores do 

curso de licenciatura em Química da UEG expressam a importância da pesquisa na 

formação inicial de professores. 

 

5.2.4- Tese a defender: 

 

A partir da diagnose realizada com o intuito de conhecer a estrutura e o 

funcionamento do curso de licenciatura em Química da UEG, apresentamos uma proposta 

alternativa de formação de professores fundamentada nos princípios da pesquisa-ação 

colaborativa que possibilite aos professores formadores e em formação aprenderem a educar 

pela pesquisa como prática diária desenvolvida em sala de aula. 

 

5.2.5- Significado da Proposta: 
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O significado dessa proposta tem como referência a análise detalhada dos aspectos 

estruturais, funcionais e pedagógicos do curso pesquisado, e está centrado na compreensão de 

que o professor formador, ao assumir o compromisso da formação do professor-pesquisador, 

pode dar a este condições de assumir a sua própria realidade escolar como um objeto de 

pesquisa, de reflexão e de análise da sua atuação na docência e, dessa forma, melhorar a 

qualidade de suas aulas e despertar nos alunos maior interesse para participação nestas e 

motivação para compreensão dos fenômenos físicos e químicos que constantemente ocorrem 

ao seu redor. 

 

5.3- Caracterização da Pesquisa 

 

Os fundamentos dessa investigação estão ancorados nos marcos da pesquisa 

qualitativa, tendo como referência os princípios teórico-epistemológicos que se baseiam na 

ideia de que os sujeitos sociais são pessoas reflexivas, que (res)significam suas experiências e 

ações nos vários contextos onde atuam (BORTOLINI, 2009). 

Por enfatizar a subjetividade do pesquisador no processo de busca do 

conhecimento, a pesquisa qualitativa permite que várias rotas sejam traçadas e que diversos 

procedimentos metodológicos sejam utilizados. A leitura e a interpretação dos dados são 

essenciais para compreender a visão dos participantes da pesquisa sobre o objeto estudado.  

 Nesse sentido, comungamos da ideia de Trivinos (1987), quando ele diz que: 

 

os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não 

simplesmente com o resultado e o produto, uma vez que […] a pesquisa 

qualitativa não admite visões isoladas, parceladas, estanques. Ela se 

desenvolve com a interação dinâmica, retroalimentando-se, reformulando-se 

constantemente, por meio da coleta de informações (TRIVIÑOS, 1987, p. 

137). 

 

 

A pesquisa qualitativa faz pouco uso das formas de análise estatística, por isso é 

traduzida por aquilo que não pode ser mensurável, pois a realidade e o sujeito são elementos 

indissociáveis. De acordo com Macedo (2000), neste tipo de pesquisa é fundamental que as 

pessoas se disponham a participar ativamente da mesma para que se possam alcançar 

informações precisas a respeito do objeto investigado.  

Sendo assim, a pesquisa envolverá o pesquisador que, como ex-aluno do curso de 

licenciatura em Química da UEG e atualmente professor de Didática das Ciências, Prática de 

Ensino IV e orientador de Estágio Supervisionado desse curso, discutirá sobre os momentos 
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vividos em ambas as situações. Outros sujeitos participantes fundamentais para a 

compreensão do processo de formação de professores foram os seis acadêmicos dos dois 

últimos períodos do curso, os trinta e um professores de Química do ensino médio das escolas 

públicas de Anápolis, egressos da UEG e os onze professores formadores do curso de 

licenciatura em Química da UEG. 

 

5.4- O Campo de Pesquisa e os Participantes 

 

Para atender aos objetivos dessa pesquisa de campo foi empregado como 

metodologia o levantamento de dados junto aos alunos matriculados nos dois últimos 

períodos do curso, aos professores de Química do ensino médio, aos egressos da UEG e aos 

professores universitários do curso de licenciatura em Química da UEG. Sobre pesquisa de 

campo, nossa ideia coincide com a de Lakatos e Marconi (2005) ao afirmarem que: 

 

pesquisa de campo é aquela que tem como objetivo conseguir informações 

ou conhecimentos a respeito de um determinado problema, para o qual se 

procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles (LAKATOS; 

MARCONI, 2005, p.75). 

 

Para melhor compreensão do desenvolvimento desse estudo, que se dará em toda 

a sua extensão sobre os aspectos relacionados à formação de professores de Química da UEG, 

apresentamos a seguir as etapas de desenvolvimento do nosso trabalho, que se deu em três 

campos de pesquisa, de forma que pudéssemos analisar criteriosamente os dados obtidos. O 

campo 1 foi a UEG, com os acadêmicos dos dois últimos períodos do curso de licenciatura 

em Química; o campo 2 foram as escolas públicas da cidade de Anápolis que oferecem à 

comunidade o ensino médio, e o campo 3 também foi a UEG, com os professores formadores 

do curso de licenciatura em Química. 

 

5.5- A Coleta de Dados 

 

Descrevemos a seguir as três etapas de realização da pesquisa, que nos permitiram 

proceder à coleta de dados, com a utilização de técnicas e instrumentos diferenciados para 

cada um desses momentos. São elas: 
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5.5.1- Etapa I – Encontros com os acadêmicos em formação – Grupo Focal 

 

A coleta de dados empíricos, realizada ao longo de cinco encontros (anexo 5) 

entre o pesquisador e os acadêmicos em formação, focaliza a temática relacionada à formação 

inicial e continuada de professores de Química da UEG e ressalta as visões dos acadêmicos 

desse curso acerca das contribuições da universidade para sua formação e possível atuação no 

mundo do trabalho, como professores de Química do ensino médio. O grupo focal, conhecido 

como técnica de coleta de dados resultante de pesquisa qualitativa, foi a técnica usada para a 

coleta de dados nessa primeira etapa. O grupo focal (doravante GF), como técnica de 

pesquisa, utiliza sessões grupais de discussão, centralizando um tópico específico a ser 

debatido entre os participantes.  

Na visão de Gatti (2005): 

 

(...) o trabalho com grupos focais permite compreender processos de 

construção da realidade por determinados grupos sociais, compreender 

práticas cotidianas, ações e reações a fatos e eventos, comportamentos e 

atitudes, constituindo-se uma técnica importante para o conhecimento das 

representações, percepções, crenças, hábitos, valores, restrições, 

preconceitos, linguagens e simbologias prevalentes no trato de uma dada 

questão por pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes para 

o estudo do problema visado. A pesquisa com grupos focais, além de ajudar 

na obtenção de perspectivas diferentes sobre uma mesma questão, permite 

também a compreensão de ideias partilhadas por pessoas no dia-a-dia e dos 

modos pelos quais os indivíduos são influenciados pelos outros (GATTI, 

2005, p.11). 

 

Comungamos com a autora em suas considerações sobre GF, pois acreditamos na 

riqueza de dados que podem ser obtidos por meio de compartilhamento de ideias entre os 

membros de um grupo, que trazem consigo vivências e culturas diferenciadas. Deste modo, 

optamos por trabalhar com essa técnica junto aos acadêmicos em fase de conclusão de curso, 

porque estes já percorreram uma longa trajetória na UEG e vivenciaram momentos de 

conquistas e dificuldades do curso. Por essas e outras razões consideramos que eles possuem 

conhecimentos mais solidificados para discutirem acerca dos temas propostos durante os 

cinco encontros.  

Neste primeiro momento, nosso propósito foi o de dar voz aos acadêmicos, de 

maneira que se sentissem livres para expressar suas angústias e insatisfações com o curso. 

Assistimos várias vezes à filmagem e estivemos atentos ao áudio para que os discursos 

materializados fossem literalmente identificados neste e nos demais encontros. Optamos por 

apresentar os encontros de forma separada para que melhor pudéssemos interpretar o 
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surgimento do novo emergente, a partir das valiosas opiniões emitidas pelos participantes. 

Salientamos que em cada um desses encontros era discutido um tema específico, que acabou 

funcionando como categoria a priori para discussão neste trabalho.  

Quanto à identificação dos participantes, os códigos A1, A2, A3, A4, A5 e A6 não 

representam as mesmas pessoas em todos os encontros. A ordem dos discursos em cada um 

dos encontros foi numerada à medida que cada acadêmico começava a emitir suas opiniões. 

Essa técnica foi utilizada para se obter uma maior aproximação com os acadêmicos do curso e 

a realidade vivida por eles. O grupo foi formado por 06 (seis) acadêmicos dos dois últimos 

períodos do curso de licenciatura em Química da UEG. Um critério estabelecido para a 

participação foi o de que os acadêmicos estivessem realizando a etapa de regência no estágio 

em alguma série do ensino médio, conforme exigência do projeto pedagógico do curso de 

licenciatura em Química.  

A partir das discussões realizadas, obtivemos dados que nos permitiram 

compreender o funcionamento do curso no que diz respeito às aulas teóricas e práticas, à 

forma de realização dos estágios, à produção de artigos científicos e monografias como 

pesquisas direcionadas ao ensino de Química, ao desenvolvimento de projetos e à relação 

entre as disciplinas específicas e pedagógicas do curso. 

Foram realizados cinco encontros com esse grupo durante a pesquisa, nos quais 

foi possível registrar singularidades presentes nessa complexa teia que subjaz ao ensinar e ao 

aprender em diferentes contextos. As categorias a priori (MORAES; GALLIAZI, 2013) 

foram apresentadas aos acadêmicos no início de cada encontro, situando-os sobre o que seria 

discutido naquelas reuniões. Cada uma dessas categorias será apresentada e discutida no 

Capítulo VI. 

 

5.5.2- Etapa II – Aplicação de questionários aos professores de Química do ensino 

médio, egressos da UEG 

 

 O instrumento utilizado para a realização da coleta de dados sobre os professores 

de Química do ensino médio, egressos da UEG, foi o questionário. Para Marconi e Lakatos 

(2005, p. 203), "questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito sem a presença do 

entrevistador".  

São muitas as vantagens de se usar o questionário como instrumento de coleta de 

dados. São elas: atinge grande número de pessoas simultaneamente; abrange uma extensa área 

geográfica; economiza tempo e dinheiro; não exige o treinamento de aplicadores; garante o 
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anonimato dos entrevistados, com isso maior liberdade e segurança nas respostas; permite que 

as pessoas o respondam no momento em que entenderem mais conveniente; não expõe o 

entrevistado à influência do pesquisador; obtém respostas mais rápidas e mais precisas; 

possibilita mais uniformidade na avaliação, em virtude da natureza impessoal do instrumento 

e obtém respostas que materialmente seriam inacessíveis (MARCONI; LAKATOS, 2005; 

GIL,1999).  

Os dados obtidos a partir desse instrumento na segunda etapa da pesquisa 

permitiram analisar de forma minuciosa, as percepções13 dos 31 professores de Química da 

educação básica, egressos da UEG, participantes da pesquisa e que representam as 21 escolas 

estaduais da cidade de Anápolis/GO que oferecem à comunidade o ensino médio regular. A 

opção por trabalhar com todos os docentes de Química da cidade se justifica pela necessidade 

de detectarmos onde e como esses egressos estão trabalhando. A escolha pelo instrumento 

questionário se deu devido às grandes dificuldades de conversar pessoalmente com os 

docentes sobre as perguntas que foram lançadas, como questionamentos, a respeito dos 

problemas vividos nas salas de aula das escolas de nível médio, em relação ao ensino e a 

aprendizagem da ciência química.  

Essas escolas encontram-se localizadas nas diversas regiões da cidade e 

funcionam nos três turnos, porém o ensino médio é oferecido por quase todas elas nos turnos 

matutino e noturno. O número de professores de Química egressos da UEG que receberam o 

questionário para participarem da pesquisa foi 40. Esses professores foram identificados a 

partir de uma lista de escolas (anexo 6), fornecida ao pesquisador pela Subsecretaria Regional 

de Educação de Anápolis.  

De posse da lista foi iniciado o processo de visita às escolas para um primeiro 

contato com os professores. Em algumas dessas instituições foi possível conversar com os 

professores e explicar o objetivo da pesquisa; já em outras, não foi permitido esse contato, 

pois os mesmos se encontravam em salas de aula, porém, nesse caso, os coordenadores e as 

coordenadoras foram muito receptivos e comprometeram-se a entregar o documento aos 

professores.  

O questionário (anexo 7) foi o instrumento utilizado na pesquisa para coletar 

informações de forma a obter dados significativos, para que pudéssemos analisar a realidade 

tal como ela é, sem a interferência do pesquisador. O uso desse recurso, quando dispostas as 

perguntas abertas que incitam os sujeitos da pesquisa, tem como objetivo permitir aos 

                                                           
13Percepção é o substantivo feminino com origem no latim perceptione e que descreve o ato, efeito ou 

capacidade de se perceber alguma coisa. Para Hurtado (1983), percepção é o reconhecimento de objetos por 

meio dos sentidos, é a organização das sensações registradas pelos órgãos sensoriais, as quais são causadas por 

estímulos ambientais. 
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professores revelarem e justificarem suas próprias opiniões, sem terem de escolher entre 

assertivas já preestabelecidas que, eventualmente, poderiam não corresponder exatamente à 

opinião deles.  

O tempo destinado para os professores responderem às questões foi de trinta dias. 

Após esse período, iniciamos a busca dos documentos respondidos e, depois de vários 

retornos às escolas, obtivemos a resposta de 31(trinta e um) professores. Os que não 

entregaram o questionário respondido alegaram não ter tempo para respondê-lo em função do 

excesso de atividades que realizam no seu dia a dia.  

Segundo informações não oficiais obtidas na Subsecretaria Regional de Educação 

de Anápolis, em meados de fevereiro de 2015, o número total de professores de Química da 

cidade de Anápolis não ultrapassava a sessenta, embora atualmente, o numero de licenciados 

em Química pela UEG corresponda a um número superior ao dobro desse, quando analisamos 

a quantidade total de acadêmicos que concluíram o curso a partir de dados da secretaria da 

universidade.  Apesar de licenciados, muitos não optaram pela sala de aula na educação 

básica, e se encontram trabalhando em indústrias, universidades ou ainda como estudantes 

bolsistas de mestrado ou doutorado. 

 

5.5.3- Etapa III – Aplicação de questionários para os professores do curso de 

Licenciatura em Química da UEG 

 

Outro campo por nós delimitado foi a Universidade Estadual de Goiás (Campus 

de Ciências Exatas e Tecnológicas), com sede também em Anápolis, onde a amostra foi 

caracterizada por 11 (onze) professores, de um universo de 30 (trinta), que receberam o 

questionário para ser respondido. Neste sentido, é de fundamental importância a percepção 

dos olhares dos docentes das disciplinas específicas e pedagógicas no intuito de identificar se 

os mesmos tinham consciência do compromisso que assumem ao lecionarem em um curso 

específico para formação de professores e, indo além, se estes efetivamente desenvolviam um 

trabalho junto aos acadêmicos, buscando estimulá-los a construírem uma identidade como 

professores e seguirem a profissão, contribuindo assim para o ingresso de novos e futuros 

docentes na Universidade.  

 

5.6- A escolha do método de análise 
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Optamos pelo método de Análise Textual Discursiva, proposto por Moraes e 

Galiazzi (2013).  

Sobre este método, os autores afirmam que: 

 

é um processo integrado de análise e de síntese que se propõe a fazer uma 

leitura rigorosa e aprofundada de conjuntos de materiais textuais, com o 

objetivo de descrevê-los e interpretá-los no sentido de atingir uma 

compreensão mais complexa dos fenômenos e dos discursos a partir dos 

quais foram produzidos (MORAES; GALIAZZI, 2013, p. 114). 

E ainda, 

a análise textual discursiva pode ser entendida como o processo de 

desconstrução, seguido de reconstrução, de um conjunto de materiais 

linguísticos e discursivos, produzindo-se a partir disso, novos entendimentos 

sobre os fenômenos e discursos investigados. Envolve identificar e isolar 

enunciados dos materiais submetidos à análise, categorizar esses enunciados 

e produzir textos, integrando nestes a descrição e interpretação, utilizando 

como base de sua construção o sistema de categorias construído (MORAES; 

GALIAZZI, 2013, p. 112). 

 

A partir dessa compreensão e entendimento da pesquisa como processo 

reconstrutivo de discursos sociais, e também do universo da vivência do pesquisador, cuja 

identidade também é a de professor de Química na rede básica de educação, é que 

procederemos à realização das análises textuais dos discursos dos participantes dessa 

pesquisa. Atualmente estou coordenador pedagógico na rede e atuo como professor de 

Didática das Ciências, Prática de Ensino de Química IV, e Orientador de Estágio 

Supervisionado IV no curso de licenciatura em Química da UEG, na cidade de Anápolis/GO. 

Assim, do meu posicionamento discursivo materializado a partir de diferentes práticas 

profissionais e pessoais, pretendo analisar, interpretar e discutir as narrativas que foram 

transcritas e selecionadas para, por meio delas, refletir sobre a realidade do curso de 

licenciatura em Química da UEG, que perpassa, entre outros fatores, pela proposta 

pedagógica de formação e pela própria identidade do curso.  

Para melhor compreensão do desenvolvimento desse método de análise, 

elucidamos as ideias de Moraes e Galiazzi (2013) sobre o caminho a ser seguido para o 

alcance de um resultado satisfatório, no que se refere ao desenvolvimento de uma pesquisa de 

natureza qualitativa. Os autores utilizam do esquema a seguir, conhecido como Ciclo da 

Análise Textual Qualitativa, para demonstrar o movimento que ocorre entre a desconstrução 

dos textos analisados e o surgimento de formas novas e criativas de entender os fenômenos 

investigados. 

 



91 

 

 

 

 

Figura 2 - Ciclo da Análise Textual Discursiva 

Fonte: Moraes e Galiazzi, 2013. 

A partir da análise das falas oriundas dos instrumentos de pesquisa, que foram 

filmadas, gravadas e transcritas, inicia-se o processo de desenvolvimento do método em 

questão que, de acordo com o esquema acima apresentado, também pode ser traduzido sob a 

ótica de Moraes; Galiazzi,( 2013, p. 11-12), obedecendo aos seguintes passos:  

 

1. desmontagem dos textos: também denominado de processo de 

unitarização, implica examinar os materiais em seus detalhes, fragmentando-

os no sentido de atingir unidades constituintes, enunciados referentes aos 

fenômenos estudados; 

2. estabelecimento de relações: processo denominado de categorização, 

implicando construir relações entre as unidades de base, combinando-as e 

classificando-as, no sentido de compreender como esses elementos unitários 

podem ser reunidos na formação de conjuntos mais complexos, as 

categorias; 

3. captando o novo emergente: a intensa impregnação nos materiais da 

análise desencadeada pelos dois estágios anteriores possibilita a emergência 

de uma compreensão renovada do todo. O investimento na comunicação 

dessa nova compreensão, assim como de sua crítica e validação, constitui o 

último elemento do ciclo de análise proposto.  

 

O metatexto resultante desse processo representa um esforço em explicitar a 

compreensão que se apresenta como produto de uma nova combinação dos elementos 

construídos ao longo dos passos anteriores. Todo processo de análise textual discursiva volta-

se à produção do metatexto, e é a partir da unitarização e categorização que se constrói a 

estrutura básica do metatexto (MORAES; GALIAZZI, 2013, p.33). 

Para a qualificação da análise textual discursiva duas propriedades são 

fundamentais para a validação desse processo de análise, que são (1) a validade ou pertinência 

das categorias – “categorias de análise necessitam ser válidas ou pertinentes no que se refere 

aos objetivos e ao objeto da análise” – essa validade ocorre à medida que se consegue “uma 

nova compreensão sobre os fenômenos pesquisados”; (2) a propriedade da homogeneidade – 

as categorias “precisam ser construídas a partir de um mesmo princípio, a partir de um mesmo 

contínuo conceitual” (MORAES; GALIAZZI, 2013, p.26). 
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As categorias a priori e emergentes também são importantes do ponto de vista da 

análise textual discursiva. As construções que o pesquisador organiza antes da análise dos 

dados referem-se às categorias a priori. Neste tipo de categoria os dados são examinados com 

base em teorias escolhidas com antecedência, ou seja, “são caixas em que os dados serão 

colocados” (MORAES; GALIAZZI, 2013, p.28). Quanto às categorias emergentes, o 

professor pesquisador utiliza-se de construções teóricas organizadas a partir do corpus. 

O surgimento do chamado novo emergente possibilita ao pesquisador a 

construção de metatextos, que são elaborados a partir do corpus que é o objetivo da análise 

textual discursiva.  Partindo desse pressuposto,  

 

[...] um metatexto, mais do que apresentar as categorias construídas na 

análise, deve constituir-se a partir de algo importante que o pesquisador tem 

a dizer sobre o fenômeno que investigou, um argumento aglutinador 

construído a partir da impregnação com o fenômeno que representa o 

elemento central da criação do pesquisador. Todo texto necessita ter algo 

importante a dizer e defender e deveria expressá-lo com o máximo de 

clareza e rigor (MORAES; GALIAZZI, 2013, p.40-41). 

 

 

Quando a análise textual discursiva atinge a produção de metatextos, surge o 

processo da compreensão, tendo início no movimento de desconstrução, nos quais os textos 

do corpus são fracionados e desordenados, “seguindo um processo intuitivo auto-organizado 

de reconstrução, com emergência de novas compreensões que, então, necessitam ser 

comunicadas e validadas cada vez com maior clareza em forma de produções escritas” 

(MORAES; GALIAZZI, 2013, p.41). 

A nossa intenção, ao adotarmos esse método de análise, esteve pautada na 

necessidade que tínhamos de compreender a realidade atual do curso de licenciatura em 

Química da UEG, e obtermos dados que pudessem nos abrir possibilidades de detectarmos, 

através desse processo gradativo da análise textual dos discursos dos participantes do GF e 

respondentes dos questionários, os fatores que revelassem os limites e as possibilidades do 

curso de forma que, a partir dessas ‘revelações fotográficas’, pudéssemos emitir um 

posicionamento em relação ao que traçamos como objetivo dessa tese.  

O resultado aqui alcançado foi o nosso novo emergente, resultante de um longo 

processo de estudo. Sendo assim, as recentes revelações exigem do pesquisador que a nova 

compreensão seja comunicada e validada. Todavia, o nosso propósito não é apresentar leis 

e/ou teorias que devem ser aplicadas como algo pronto e acabado, mas sim, caminhos 
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resultantes de um processo analítico-reflexivo, que nos permita “reconstruir conhecimentos 

existentes sobre os temas investigados” (MORAES; GALIAZZI, 2013, p.11).  

 

5.7- A codificação dos participantes da pesquisa 

 

Neste subitem, explicita-se a codificação, mecanismo importante para não 

comprometer as identidades dos participantes da pesquisa. 

No que se refere aos acadêmicos dos dois últimos períodos do curso de 

Licenciatura em Química da UEG, utilizamos a letra A, designando-os pelos códigos A1, A2, 

A3, A4, A5 e A6.  Para este segmento foi usado o instrumento GF, realizado durante cinco 

encontros na sala do LIPEC, na UEG. Os encontros ocorreram no período vespertino e 

tiveram, cada um, a duração de 60 minutos para que os participantes pudessem expressar suas 

posições a respeito das temáticas discutidas. Dois dos participantes apareceram apenas nas 

narrativas do primeiro encontro, não comparecendo, aos demais com a alegação de falta de 

tempo. 

Para os professores de Química do ensino médio, egressos da UEG, as letras 

usadas foram PEM. Os códigos PEM1, PEM2, PEM3... PEM31 representam o número de 

professores participantes dessa pesquisa. Para este segmento foi utilizado o instrumento 

questionário. 

Para os professores formadores do curso de licenciatura em Química utilizamos as 

letras PES. Os códigos PES1, PES2, PES3... PES11 representam o número de professores 

participantes dessa pesquisa.  Para este segmento também foi aplicada a técnica questionário. 
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CAPÍTULO VI 

________________________________________________________ 

 

A ANÁLISE DOS DADOS COMO RESULTADO DA PRIMEIRA ETAPA 

DA PESQUISA – A FALA DOS ACADÊMICOS DOS DOIS ÚLTIMOS 

PERÍODOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UEG 

 

Aqui, apresentamos os principais relatos dos encontros realizados com os 

acadêmicos dos dois últimos períodos do curso de licenciatura em Química da UEG, quando 

utilizamos do instrumento GF para a obtenção de dados. De acordo com Gatti (2005), o GF é 

uma metodologia apropriada para coleta de dados, por se apresentar como oportunidade de 

reunir estudantes da licenciatura num mesmo espaço, por meio do compartilhamento de 

significados que são socialmente estabelecidos. Partindo desse pressuposto, em nosso 

primeiro encontro fizemos as apresentações prévias e explicamos o motivo da nossa pesquisa. 

Para iniciar as discussões, entregamos um pequeno texto (anexo 5) aos seis participantes 

presentes, cuja leitura foi feita por um dos acadêmicos.   

A partir da leitura do texto supramencionado, o pesquisador propôs aos 

acadêmicos que se sentissem livres para relatar as dificuldades e deficiências encontradas ao 

longo do curso. Então iniciaram-se as falas dos estudantes, que foram filmadas em todos os 

encontros, o que para nós, trouxe pistas valiosas sobre como os alunos avaliaram o seu 

processo de formação ao longo de oito semestres.  

 

6.1- O primeiro encontro – Visão geral dos acadêmicos sobre o curso 

 

Um das discussões mais acentuadas na primeira reunião, que contou com a 

participação dos seis acadêmicos, refere-se à falta de relação entre as disciplinas específicas 

com as disciplinas pedagógicas, o que pode ser observado em A1 e A2, sobre como enxergam 

essa relação: 

 

A1: “Eu vejo que a maior dificuldade que a gente tem aqui está relacionada à 

parte didática, ou seja, ser professor e o conteúdo de Química. Eles não se 

ligam. As matérias tipo Orgânica e Inorgânica são baseadas na memorização 

e numa forma mais tradicional. Você presta atenção na aula e faz provas 

valendo 100% da nota, que é uma questão massacrante. E tem um outro 

ponto, um outro foco, que é a parte de ser professor. Nós temos que melhorar 

a forma de dar nossas aulas, ser bem informado, inovador e dar aulas 
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contextualizadas. Eu vejo que na Universidade os professores de conteúdo 

de Química e os professores de conteúdo didático não trabalham em 

conjunto. Nós vemos que é separado. Enxergamos dois extremos, 

aprendemos duas coisas separadas e sem ligação. Assim como as aulas 

experimentais, fazemos as atividades baseada em uma receita, é isto, isto, 

isto e pronto.  Às vezes os resultados dão certo, outras vezes não, porém 

nunca há uma discussão que explique não deu certo por isto, isto e isto. 

Fazemos o experimento e fazemos a prova, pronto e acabou”. 

 

A2: “É importante, sim, os conteúdos para a nossa formação, principalmente 

para quem irá fazer mestrado. O fato é que quase todos os nossos professores 

de Química são bacharéis e sem nenhuma experiência didática com alunos 

do ensino médio”. 

 

 

A partir dos depoimentos dos acadêmicos anteriormente citados, notamos uma 

problemática relacionada à formação inicial do professor formador que, na maioria, encontra-

se fundamentada nas concepções curriculares dos cursos de bacharelado em Química, o que 

se contrapõe às características de um curso de licenciatura, devido ao seu caráter tradicional e 

positivista. Diante do exposto, A1 sinaliza o lugar que os cursos de licenciatura em Química 

ocupam nas instituições universitárias, salientando a “desarticulação entre a formação na área 

específica e a formação para a docência” (LIBÂNEO, 2015, p. 636). No que diz respeito a 

essa falta de aproximação entre as disciplinas, observamos que um fator que compromete o 

alcance da consolidação do curso, que tem como propósito formar professores de Química 

para atuarem na educação básica, é a ausência de um trabalho específico voltado para a 

formação adequada dos acadêmicos do curso de licenciatura em Química da UEG.  

Nós nos apoiamos nos estudos de Pimenta (1997), mencionados por Libâneo 

(2015), quando eles propõem três tipos de saberes articulados entre si e necessários para a 

formação do bom professor: o saber da matéria, isto é, o conhecimento do professor sobre a 

disciplina que ensina; o saber pedagógico, que diz respeito ao conhecimento que resulta da 

reflexão confrontada entre o saber da matéria e os saberes da educação e da didática; o saber 

da experiência, construído a partir das experiências vivenciadas pelo professor e pelo aluno. 

Compreender a particularidade de cada um desses saberes da formação docente e 

perceber a relação próxima entre eles é o desafio constante para os professores das disciplinas 

especificas e pedagógicas do curso de licenciatura em Química da UEG. Pensar dessa maneira 

é superar a visão dessa relação pouco sólida entre a especificidade disciplinar e pedagógica no 

currículo dos cursos de licenciatura (LIBÂNEO, 2015). 

Utilizamos dos estudos de Gatti (2009), quando assinala uma dissociação entre a 

formação docente e o conhecimento disciplinar das ciências, ou seja, nem sempre os 

professores que ministram aulas nos cursos de licenciatura têm formação adequada para 
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desenvolverem essa prática, que vai além do domínio dos conteúdos químicos. Pelo 

depoimento de A2 isso é evidenciado como uma dificuldade a ser superada para a melhoria da 

qualidade do curso de licenciatura em Química da UEG.   

Sobre essa questão, Benite, Benite e Echeverria (2010), afirmam que:  

 

[...] não há preparação formal para o formador, e que em muitas áreas do 

conhecimento os processos seletivos relacionados à contratação docente em 

Instituições de Ensino Superior (IES) priorizam as linhas de pesquisa na área 

técnica. Em consequência, os processos de desenvolvimento profissional 

ficam na dependência de cada instituição e de como esta concebe a formação 

do formador (BENITE; BENITE; ECHEVERRIA, 2010, p. 259). 
 

 

A LDB (9394/96) trata a formação dos professores do ensino superior de forma 

pontual e superficial; nela a docência não é concebida como formação, mas sim, como 

preparação para o exercício do magistério superior. Essa formação deverá ser realizada 

prioritariamente nos cursos de pós-graduação stricto sensu como preparação para o exercício 

do magistério superior. Tal preparação ocorre, porém, em cursos rápidos, de 45 ou 60 horas, 

não sendo suficientes para formar um profissional para a docência na Universidade 

(PIMENTA; ANASTASIOU; CABALLET, 2003). 

Ainda que exista essa deficiência na lei, é importante as IES repensarem as 

práticas dos cursos de licenciatura e, nesse caso, a formação do formador de professores, 

responsável pela formação dos profissionais da educação básica, pois um curso que prepara 

profissionais para assumirem a docência como profissão requer que seus formadores tenham 

condições mínimas de profissionalidade (CONTRERAS, 2002), ou seja, os formadores de 

professores que atuam nesses cursos deveriam reunir uma qualificação específica que 

priorizasse o envolvimento direto com a profissão professor. Tal envolvimento supõe saberes 

e competências que vão sendo construídas no decorrer da vida profissional, seja na relação 

direta com o trabalho nas escolas, seja em projetos de pesquisas ou projetos de educação 

continuada que possibilitem a análise, a reflexão e o contato direto com o campo profissional. 

Conforme salienta Rosa (2004): 

  

há muito tempo discute-se nos processos de inovação curricular a 

necessidade de superação da dicotomia bacharelado/licenciatura na formação 

científica. Nesta discussão, cabe a necessidade de se entender que ser 

professor de Ciências/Química/Física/Biologia requer um conhecimento 

aprofundado daquilo que se ensina. (...) o conhecimento profundo das áreas e 

dos princípios que sustentam a ciência que se ensina habilita o professor no 

trânsito livre das ideias em sala de aula, garante-lhe autonomia na construção 

do currículo e lhe permite contextualizar seu ensino, sem se tornar refém de 
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livros didáticos e/ou apostilas empobrecidos de conteúdo científico (ROSA, 

2004, p.169). 

 

 

É nesse sentido que a formação dos professores envolvidos diretamente na tarefa 

de formar outros professores exige um olhar para o processo de construção de sua 

profissionalidade, ou seja, a aprendizagem da docência deve abranger não só a construção 

individual de formas de atuar em sua área específica, mas também um processo de 

aprendizagem organizacional coletivo, uma dinâmica de identificação profissional com o 

conjunto de formadores de professores. O resultado esperado desse trabalho conjunto é o 

desenvolvimento do grupo profissional dos formadores dos professores.  

No caso dos professores formadores do curso de licenciatura em Química da 

UEG, construir essa profissionalidade docente é tarefa que precisa ser desenvolvida com 

êxito, e para isso é necessário que se repense a estrutura do curso, não deixando de lado a 

formação do formador de professores, pois o contexto da profissão não é mais o da mera 

transmissão de conhecimentos e exige, portanto, que o professor formador esteja sempre 

atento às exigências da contemporaneidade para melhor auxiliar os docentes em formação. 

Outra categoria apontada pelos discentes está direcionada para a falta de 

integração entre as disciplinas pedagógicas e dessas com as disciplinas específicas, o que gera 

uma descontextualização seguida de um ensino fragmentado, em que muitas vezes os 

conteúdos se repetem e não acrescentam nada aos conhecimentos teórico-práticos dos 

licenciandos. Nas palavras de A2 e A4, enuncia-se que: 

 

A2: “O próprio professor da universidade fala que nós temos que dar aulas 

inovadoras, contextualizadas, levar jogos, bingos, bolas, mas eles mesmos 

não ministram suas aulas assim e, nem tampouco nos ensinam como fazer 

isso em suas aulas aqui na universidade. As aulas são monótonas e sem 

criatividade”. 

 

A4: “A Universidade pouco contribuiu para nossa formação ao longo do 

curso. Como a colega já disse, sempre fizemos provas das disciplinas de 

Química e na verdade não aprendemos a dar aulas desses conteúdos. Hoje eu 

preciso pegar o livro do ensino médio e estudar para dar as aulas. Os 

conteúdos de Química estudados aqui estão muito distantes daqueles que 

vamos ensinar no nível médio. Os professores em nenhum momento de suas 

aulas nos dão dicas de como trabalhar aqueles conteúdos com alunos do 

ensino médio”.  

 

Nas entrelinhas dessas práticas de escuta por mim realizadas, fica evidente que, 

após a conclusão do curso, a responsabilidade de transpor os conteúdos, utilizando-se de 

metodologias de ensino diversificadas, ficará a cargo do licenciado, pois os professores não 
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realizam essas atividades e alguns poucos se preocupam em avançarem nessa questão, como a 

professora de Prática de Ensino IV, que está sempre atenta para a inserção dessas práticas 

formativas em suas aulas, conforme afirma um dos participantes do grupo focal. 

 

A5: “No último período a professora de Prática de Ensino de Química IV e 

de Estágio IV está trabalhando conosco a técnica da miniaula. A cada 

semana cada um de nós ministramos uma aula com conteúdo de ensino 

médio. Isso tem sido um ponto positivo, pois quando formos para a sala de 

aula, irá nos ajudar bastante. Isso é o que devia ter nas outras aulas e, não 

ficar repetindo a mesma matéria vista no semestre anterior. Às vezes é usada 

até a mesma xérox, os mesmos slides e as mesmas atividades e provas dadas 

para a turma anterior. Já sabemos como vai ser e, com isso, pegamos com os 

colegas as respostas”.  

 

 

Essa realidade, de acordo com Maldaner (2006), pode ser explicada, devido ao 

fato de que os egressos, após concluírem o curso, não tiveram a oportunidade de 

problematizar o conhecimento específico nas escolas em que atuarão, e os professores do 

ensino superior, sem uma formação pedagógica adequada às necessidades formativas desses 

acadêmicos, ministram as suas aulas de forma semelhante aos seus professores do ensino 

médio. Para este autor “é isto que mantém o círculo vicioso de um péssimo ensino de 

Química em nossas escolas” (MALDANER, 2006, p. 74). 

Muitos professores têm dificuldades de conduzir o andamento da aula e despertar 

o interesse dos acadêmicos pela mesma, resultando muitas vezes na não aquisição do saber 

por parte do alunado. Isso ocorre com frequência em aulas onde conteúdos científicos 

complexos são estudados, como por exemplo, os de Química. 

 Para o professor obter êxito em suas aulas a transposição didática deve ocorrer 

como forma de auxílio ao docente, que atuará como mediador do processo  de transformação 

do conhecimento científico em conhecimento escolar, facilitando a aprendizagem desses 

conteúdos pelos alunos.  

Ao discutir a importância da transposição didática como ação mediadora, 

Chevellard (1991) afirma que: 

 

um conteúdo do conhecimento, tendo sido designado saber a ensinar, sofre 

então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná‐lo apto a 

tomar lugar entre os objetos de ensino. O trabalho que, de um objeto de 

saber a ensinar faz um objeto de ensino, é chamado de transposição didática 

(CHEVELLARD, 1991, p. 39). 
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A teoria da transposição didática é uma forma eficiente de análise do processo 

pelo qual um saber produzido pelos cientistas, o saber sábio (savoir savant), transforma-se no 

saber a ensinar, que é o saber transposto do savoir savant para os recursos/ferramentas 

didático-pedagógicos, como livros; e o saber ensinado (savoir enseigné), que, por sua vez, é o 

saber que emerge do saber a ensinar, dos quais o professorado faz uso nas salas de aula no ato 

pedagógico (CHEVELLARD, 1991).  

Conforme depoimento do acadêmico A5, percebe-se o imbricamento relacional 

com a teoria de Chevellard, pois para desvelar a intimidade do mundo, por meio da Química, 

é preciso considerar as deformações do objeto do saber, desde sua produção na academia até 

sua entrada nas escolas. 

Sendo assim, visando ao aprimoramento didático no cotidiano do Ensino de 

Química, os professores formadores do curso de licenciatura em Química precisam estar em 

processo constante de formação pedagógica, aprendendo a transformar os conteúdos 

científicos, dos quais cotidianamente fazem uso, em conteúdos escolares possíveis de serem 

aprendidos pelos professores em formação. Se antes a profissão de professor calcava-se no 

conhecimento objetivo, no conhecimento das disciplinas, hoje, apenas dominar esse saber é 

insuficiente, uma vez que o contexto das aprendizagens não é mais o mesmo.  

Nos processos de formação de professores, é preciso o domínio dos saberes das 

áreas de conhecimento, dos saberes pedagógicos, dos saberes didáticos, dos saberes da 

experiência do sujeito professor. Nos cursos stricto sensu de formação de professores, a 

questão do possível exercício da docência em nível superior é praticamente deixada de lado.  

Os programas de pós-graduação priorizam a condução de pesquisas, tornando-se 

responsáveis, mesmo que não intencionalmente, por perpetuar a crença de que para ser 

professor basta o domínio do conteúdo ou, no caso do ensino superior, ser um bom 

pesquisador (PIMENTA; ANASTASIOU, 2002). 

 Cabe à universidade, como instituição proponente dos cursos de licenciatura, 

oferecer melhores condições de trabalho aos professores desses cursos e investir na formação 

continuada desses profissionais, tendo o campo didático/pedagógico como referência para os 

estudos a serem realizados entre professores de diversas instituições. Dessa maneira o ensino 

e a pesquisa caminharão de mãos dadas, superando as debilidades aqui discutidas no campo 

da formação de professores. 

Dessa forma será possível diminuir os altos índices de reprovação e desistência no 

curso de licenciatura em Química da UEG. Ainda sobre o primeiro encontro, destacamos as 

opiniões emitidas por A1 e A2 a respeito das lacunas encontradas no curso, quando estes 

salientam: 
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A1: “É certo que de alguma forma a universidade contribuiu, sim, para a 

nossa formação, nada foi em vão, nada foi inválido, mas muita coisa ficou 

faltando”. 

Os desafios agora serão vencidos pela vivência e pela experiência, pois pelo 

que a universidade nos ensinou, chegaremos às escolas com um pouco de 

medo. O estágio não nos dá segurança para encarar esses desafios. Vamos 

ter que aprender a dar uma boa aula, estudar vários livros. 

Seria interessante que a universidade contratasse professores que tivessem 

experiência no ensino médio, para que estes pudessem nos ajudar trazendo 

experiências e sugestões de onde e como devemos estar atentos ao ministrar 

uma aula, nos dizendo “melhora aqui, toma cuidado com isso, você pode 

fazer isso”. A nossa bagagem seria maior”. 

 

A2: “Como alunos de um curso de licenciatura, temos a percepção do que é 

ser professor. Observamos que os professores não planejam suas aulas. 

Entrou num comodismo. Tanto tempo ali ministrando a mesma aula e com o 

mesmo material. As aulas são monótonas e repetitivas. Para eles é cômodo, 

já está tudo pronto. Não são inovadores. E nós, como futuros professores 

poderemos desenvolver isso. E aí?” 

 

É nítida a preocupação dos acadêmicos quando apontam as deficiências vividas 

no decorrer do curso, enfatizando, sobretudo, o medo de não estarem prontos para o exercício 

profissional e de serem meros repetidores das práticas de sala de aula desenvolvidas pelos 

seus professores. Isto nos sinaliza que há uma urgente necessidade de se repensar os objetivos 

do curso e o papel do docente, como formador, pois é preciso que esse profissional se atente 

“para questões ligadas diretamente às aprendizagens básicas necessárias ao exercício da 

profissão propriamente dita: os “quê”, os “como” e os “porquê” fazer e “como” fazer 

(GATTI, 1997, p.39).  

Com relação à contratação de professores com experiência em nível médio a 

Universidade nem sempre conseguirá selecionar um profissional que seja mestre ou doutor e 

que tenha experiência profissional como docente do ensino médio, pois ao cursar o mestrado 

ou doutorado o pretenso professor realiza estágio supervisionado na docência nos cursos de 

graduação, conforme orientação da CAPES. No caso do curso de licenciatura em Química da 

UEG, alguns professores trazem essa experiência em sua bagagem profissional e muito 

colaboram para a superação do medo que os acadêmicos sentem ao iniciar suas experiências 

em sala de aula. 

O posicionamento crítico de A2 a respeito da herança das práticas pedagógicas 

monótonas e repetitivas desenvolvidas por vários professores do curso nos causa grande 

preocupação, pois sabemos que o modelo de profissional assumido pelo professor formador 

em muito influenciará no perfil profissional do futuro professor.  
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  Os professores geralmente ensinam como aprenderam ou baseados na prática 

educativa de algum professor, pelo qual tiveram admiração. Em alguns casos as repetições 

observadas nas aulas não são por vontade do professor de manter a metodologia intacta, mas 

por não saber fazer diferente, optando pela aula meramente expositiva, maçante e desconexa, 

configurada em uma mera formalidade, uma atividade mecânica, em que o aluno memoriza, 

mas não aprende, pois é desvinculada da sua realidade (QUADROS, et al, 2005).  

Quanto ao caderninho ou às folhas de anotações sujas de giz usadas durante todos 

os semestres, caracterizando uma falta de planejamento por parte dos professores e, 

sobretudo, de reflexão sobre o trabalho que estão desenvolvendo em sala com os seus alunos. 

É papel da coordenação de curso e coordenação pedagógica orientar esses professores a 

reverem sua ação profissional e metodológica em sala de aula, visto que os resultados das 

avaliações feitas pelos alunos em relação ao trabalho desses docentes registram problemas 

que apontam a necessidade de intervenção pedagógica. A partir de um diálogo sério, espera-se 

que os coordenadores possam ajudá-los a terem consciência das suas dificuldades, 

ressignificá-las e, juntos, construírem soluções para a superação desses obstáculos. 

 

6.2- O segundo encontro – Relação entre as disciplinas específicas e pedagógicas do 

curso 

 

Este momento foi marcado pela presença de quatro dos seis acadêmicos 

participantes do grupo focal. Os licenciandos estavam muito eufóricos, pois estavam dando 

miniaulas de Química na disciplina de Prática de Ensino de Química IV. A professora 

gentilmente nos cedeu uma hora de suas aulas, para que pudéssemos realizar o encontro, 

contribuindo muito para o seguimento da pesquisa. 

O tema abordado neste encontro esteve direcionado para a compreensão dos 

acadêmicos sobre como se dá, nas aulas realizadas na universidade, a integração entre as 

disciplinas específicas e pedagógicas do curso. Esse questionamento surgiu do primeiro 

encontro, quando, de maneira geral, foram detectados nas falas dos participantes alguns 

entraves na prática dos professores formadores, percebidos pelos licenciandos. Sendo assim, 

lançamos a primeira questão aos participantes para que se iniciassem as discussões. 

Solicitamos, ainda, que falassem como são as aulas no dia a dia do curso de Licenciatura em 

Química na UEG.  Observemos o que apresentam os relatos de A1, A2 e A3: 

 

A1: “Nas disciplinas específicas, os professores são bem tradicionais. Eles 

começam a aula passando o conteúdo no quadro, acho que o capítulo 
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resumido e explicam o conteúdo no decorrer das aulas. Em apenas uma aula, 

são capazes de explicar de três a quatro capítulos sobre aquele conteúdo. Os 

professores das disciplinas pedagógicas não diversificam muito. É ler o texto 

e responder aquele texto que você leu. Com os professores de Química a 

gente vê o conteúdo e fazemos a prova que tem valor de dez pontos. Muitos 

deles não corrigem os exercícios que são de pergunta e resposta e a gente 

fica com dúvidas. Não sabem relacionar o conteúdo com aquilo que está 

sendo cobrado na prova. Os professores alegam que não dá tempo de corrigir 

exercícios. Eles preferem dar toda a matéria e não importa se você está 

aprendendo ou de que forma está aprendendo. Eles fizeram a parte deles. 

Não importa se o aluno [dele] está aprendendo o que ele está falando. A 

correção de exercícios pra eles é perda de tempo. As listas são as mesmas 

que foram dadas em períodos anteriores que a gente acha que foram 

respondidas por outros colegas. O que a gente faz? Pegamos as listas com os 

colegas e estudamos para começar entender a pergunta. Ao ler a pergunta 

você pensa assim, meu Deus! Do que isto está falando? Eu particularmente 

estudava a pergunta e a resposta e, entendia o que estava acontecendo”. 

 

A2: “Segundo os professores, a carga horária não é suficiente para dar todo o 

conteúdo e por isso preferem não corrigir as listas para dar tempo de cumprir 

a ementa da disciplina. O índice de reprovação e desistência é altíssimo. Não 

há nenhuma alternativa para a avaliação, que não seja uma prova valendo 

dez”. 

 

A3: “Quando a gente entra aqui eles pensam que a gente sabe tudo de 

Química do ensino médio e não é assim. No primeiro período a Química 

específica que a gente tem reprova em massa. Quando nós entramos foram 

25 alunos, desses, três ou quatro no máximo foram aprovados. Muitos 

desistiram, mudaram de curso ou estão em períodos anteriores”.  

 

 

Há evidências nestas falas de que existem muitas limitações quanto ao 

compromisso dos professores, especialmente daqueles que não estão inseridos numa 

perspectiva da construção de um curso de licenciatura com identidade voltada para a 

formação de professores. O trabalho linear e fragmentado, baseado na racionalidade técnica, 

desenvolvido pelos professores das disciplinas específicas, tem distanciado os acadêmicos da 

continuidade do curso, pois muitos são oriundos de escolas públicas e, chegam à universidade 

com uma série de deficiências a respeito dos conteúdos básicos da Química e de outras 

disciplinas. Frente a essa realidade não adianta o professor “querer desenvolver todos os 

aspectos de um conhecimento tão amplo como o já construído em Química, pois permanecerá 

na superficialidade em tudo e o aluno não aprende” (MALDANER, 2010, p. 11).  

 Há de se repensar essa prática excludente, que leva muitos a desistirem do curso, 

pois 

no mundo real vivido não é o erudito que conta, é a necessidade de 

conhecimentos que deve ser levada em conta. Identificadas as necessidades 

criam-se programas de ensino que com certeza contribuirão para a 

qualificação de professores de inúmeras áreas (MALDANER, 2010, p. 11).  
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 Pensando na formação de um profissional que seja capaz de ministrar aulas de 

Química na educação básica, a organização dos conteúdos das disciplinas específicas de 

Química na proposta curricular do curso deve obedecer ao princípio da flexibilidade e 

adequação à realidade dos acadêmicos que, em sua maioria, foram alunos de escolas públicas 

e com deficiência de aprendizagem em relação a vários conteúdos não aprendidos no ensino 

médio.  

 Assim, no PPC do curso, os conhecimentos Químicos devem ser organicamente 

contemplados e acrescidos. Todavia, cabe ressaltar a necessidade de que a elaboração dos 

programas não se perca em excessos de conteúdos que sobrecarreguem o currículo escolar, 

sem que o professor tenha condições temporais de explorá-los adequadamente, de maneira 

que os alunos possam significá-los e compreendê-los de forma socialmente relevante, porque 

“a tarefa do professor consiste, grosso modo, em transformar a matéria que ensina para que os 

alunos possam compreendê-la” (TARDIF, 2008, p. 120). Sendo assim, esse é o desafio para 

todos nós, professores do curso de Licenciatura em Química da UEG. 

Quanto ao cumprimento de todo o conteúdo relacionado às Químicas específicas, 

o problema está centrado no baixo rendimento dos acadêmicos, sendo a maioria reprovados 

por não alcançarem êxito nas avaliações que são aplicadas pelos professores. De acordo com 

o PPC do curso, a avaliação deve ser entendida como processo e não como resultado. Esse 

modelo se contrapõe à ideia de uma única avaliação centrada na aprovação do professor e não 

na capacidade do aluno de intervir na prática social. 

Nesse sentido, A1, A2 e A3 questionam o modelo de avaliação adotado pelos 

professores, que parece não corresponder aos princípios da avaliação formativa descritos no 

PPC. Não é tarefa simples romper com as práticas somativas e classificatórias em avaliação, 

pois os docentes que as praticam acreditam ser essa a melhor forma de avaliar o aluno e de 

atingir os objetivos em sala de aula. Assim, fica claro que existe um desafio de se formar 

professores com concepções diferenciadas e atualizadas de ensino-aprendizagem-avaliação, 

entendidas como um círculo que se complementa, pois é preciso compreender que: 

 

a avaliação além de ser um processo técnico, é um fenômeno moral. É muito 

importante saber a que valores ela serve e a que pessoas beneficiam... É 

perigoso (e contraditório com o verdadeiro sentido da avaliação formativa) 

instalar no sistema de formação mecanismos que geram submissão, temor, 

injustiça, discriminação, arbitrariedade, desigualdade, etc. A avaliação não é 

um fenômeno neutro, que se possa realizar sem indagar pelos valores, pelo 

respeito às pessoas, pelo sentido da injustiça. A avaliação é também um 

fenômeno moral porque tem repercussões importantes para as pessoas, para 

as instituições e para a sociedade (GUERRA, 2007 p. 17). 
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A dificuldade em mudar a forma de avaliar está relacionada ao fato de que essa 

mudança envolve a concepção de sociedade, de educação, de ensino, de aprendizagem e, 

também, de avaliação. Assim, é necessário tomar consciência dos fins da educação, do 

problema político da avaliação e não somente dos problemas pedagógicos. Romper com as 

ideologias que servem às estruturas dominantes da sociedade não é tarefa fácil e deve partir da 

escolha de cada professor e instituição de ensino em romper com as atuais práticas 

(VASCONCELOS, 2008). 

Também merecem destaque neste encontro os apontamentos feitos por A2, A3 e 

A4: 

 

A2: “Há uma rotatividade de professores tanto das disciplinas específicas 

quanto das pedagógicas, embora nestas últimas a rotatividade seja maior. Eu 

não sei se é por que não está tendo concurso ou se é por que a maioria acaba 

indo para a federal, o IFG. Acho importante essa rotatividade porque os 

professores não ficam tão acomodados. Por exemplo, o professor de PEQ 

I,II,III e IV não é o mesmo. Acho isso importante, porque cada professor tem 

ideias, pensamentos e visões diferenciadas. De Orgânica I e II o professor é 

o mesmo. Não sei se isso é bom ou se é ruim, porque na maioria das vezes 

que você pega o mesmo professor de Orgânica se você tiver dificuldade de 

aprender, a opção é somente aquele e não tem como fugir”.  

 

A3: “Os professores não têm articulação nenhuma de uma disciplina com a 

outra. Por exemplo, é tudo Química não é? Vou explicar esse conteúdo de 

Química Orgânica, mas esse aqui de Físico-Química não. Se não há 

articulação nem entre as Químicas, quisera ter entre as disciplinas 

pedagógicas e químicas. De jeito nenhum. Os professores das disciplinas 

específicas em geral se julgam superiores aos das disciplinas pedagógicas”. 

 

A4: “Os professores das disciplinas específicas querem exclusividade. Eu 

tenho a minha Química e você tem que estudar para minha prova. “Mas 

professor eu tenho que estudar ou fazer um trabalho de didática”. Eles 

respondem: “ahhhh didática! ”E nós, alunos, fazemos isto. Se tiver uma 

prova de Orgânica e uma de Prática de Ensino de Química para estudar, 

vamos estudar Orgânica, porque é mais difícil”. 

 

 

A permanente rotatividade de professores no curso de licenciatura em Química da 

UEG é atribuída à falta de profissionais das disciplinas específicas e pedagógicas. O número 

de professores efetivos que compõem o quadro de docentes do curso não é suficiente para 

atender à demanda de aulas nos cursos ofertados pela instituição: Farmácia, licenciatura em 

Biologia, licenciatura em Química, Química Industrial e outros.  

Ocorre também que muitos assumem cargos administrativos nas pró-reitorias ou 

em outros departamentos, aumentando ainda mais o déficit de professores. Para amenizar o 
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problema são realizados processos seletivos em regime de contratos temporários, o que resulta 

muitas vezes em desestímulo por parte de alguns, visto que os salários pagos correspondem a 

valores muito baixos. Alguns professores iniciam o trabalho, porém quando surge uma 

oportunidade melhor acabam se desvinculando da instituição, causando muitas vezes uma 

desorganização no andamento do semestre. Outros persistem, suportando as dificuldades, com 

pretensões de serem aprovados no concurso público para docentes da UEG e serem admitidos 

sua situação como docentes efetivos. Com relação às disciplinas pedagógicas, recentemente, 

dois professores concursados para a disciplina de Prática de Ensino trabalharam por alguns 

meses na universidade e, ao serem aprovados em concursos para outras instituições, se 

desligaram do curso.  

A rotatividade impede a consolidação do trabalho realizado em busca da 

construção da identidade do curso, uma vez que há um constante recomeço. A oferta de 

concurso público com maior número de vagas precisa acontecer em intervalos de tempo 

menores que cinco anos, como tem ocorrido, pois dessa forma amenizaria o problema da 

rotatividade, elevando a qualidade do curso com pessoal efetivo e comprometido com os 

propósitos de desenvolvimento da instituição.  

 Quanto à falta de integração entre as disciplinas e atenção exclusiva por parte de 

alguns professores para as disciplinas específicas, Mesquita e Soares (2014) nos alertam sobre 

a Resolução CNE/CP 001/2002, que norteia o processo de formação dos professores da 

educação básica. Este documento não atribui destaque a nenhuma área do conhecimento. 

Desta maneira, permite-nos afirmar que, em um curso de licenciatura em Química, as 

disciplinas de natureza específicas não se sobrepujam às disciplinas de interface; neste 

sentido, todas as disciplinas são responsáveis pela consolidação deste processo, cujo objetivo 

maior é entregar à sociedade professores de Química qualificados, com domínio de conteúdos 

químicos e pedagógicos, capazes de vencerem os desafios impostos pelo cotidiano das salas 

de aula. Esse compromisso por parte dos docentes formadores do curso é possível de ser 

assumido, pois, “alguns cursos de licenciatura em química tentam fazer essa interação em disciplinas 

iniciais, como por exemplo, aquelas que inserem as práticas como componentes curriculares, que vão 

desde o início do curso até o seu fim” (MESQUITA; SOARES, 2014, p.1073). 

No caso da UEG, ainda precisamos avançar no sentido de alcançar essa 

integração, que precisa acontecer no espaço da sala de aula, extrapolando o currículo formal 

assumido por todos no momento da elaboração do PPC do curso, de forma a torná-lo real para 

o alcance dessa perspectiva. É diante dos licenciandos que precisamos nos posicionar como 

pesquisadores da educação química, pois é através das novas buscas que nos constituímos 
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profissionais situados no tempo em relação às demandas e complexidades do ensino na 

atualidade. 

 

6.3- O Terceiro encontro – Relação entre teoria e prática 

 

Nesta reunião, houve a presença de quatro dos seis participantes. Os graduandos 

chegaram com alguns minutos de antecedência, e já esperavam pelo pesquisador para dar 

início à atividade do GF. Mais uma vez, a professora de PEQ-IV cedeu-nos uma hora de suas 

aulas, para que fosse possível cumprir o nosso cronograma de atividades relacionadas a esta 

pesquisa. 

A abordagem versava sobre a relação teoria e prática, presente nas aulas das 

disciplinas teóricas e experimentais, do curso de licenciatura em Química da UEG, visto que a 

realização de experimentos possibilita a aproximação da Química estudada na sala de aula 

com cotidiano dos alunos, tornando assim, as aulas mais dinâmicas. Pedi aos sujeitos 

participantes que falassem sobre como são as aulas experimentais no dia a dia da 

universidade. 

Nos relatos de A1, A2 e A3 temos: 

 

A1: “Nós chegamos no laboratório, o professor inicia sua aula com uma 

teoria mesmo, dando uma revisada sobre o que nós já vimos e explica sobre 

o experimento que será realizado, fala tudo o que irá acontecer e o porquê 

que ocorre. Em seguida, nós vamos para a parte experimental, onde 

manuseamos e fazemos parte da aula, através de um roteiro. Se por acaso 

fizermos alguma pergunta sobre como deve ser feito o relatório eles 

respondem. Os professores não chegam com a descoberta de um 

experimento investigativo, geralmente fazemos o experimento sabendo mais 

ou menos o que irá acontecer, ou seja, tudo seguindo o roteiro”. 

 

A2: “Sobre a estrutura física dos laboratórios da UEG, podemos afirmar que 

é boa. Temos poucos laboratórios, comparado à quantidade de alunos do 

curso. Os melhores laboratórios são destinados aos alunos do mestrado. Dois 

laboratórios são utilizados pelo pessoal do mestrado e um é só de 

equipamentos. Neste último só pode entrar quem está fazendo iniciação 

científica ou alunos do mestrado, porque lá tem balanças melhores, espectro, 

infravermelho, etc. Os laboratórios que sobram para nós são os mais fracos, 

pois não têm muitos aparelhos e nem muitas vidrarias, às vezes os aparelhos 

estão estragados. Geralmente os experimentos que realizamos são bem 

simples e não envolve a utilização de aparelhos mais sofisticados e quando 

envolve tem que pedir autorização para a técnica e ela é quem faz a análise”. 

 

A3: “Aqui é assim, os reagentes da UEG estão todos vencidos ou impuros ou 

com concentrações diferentes. A justificativa, por parte dos professores, para 

os resultados que não batem é porque o reagente estava impuro, ou ele não 

foi preparado em concentração adequada, ou ele esta contaminado, vencido. 
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Para o mestrado e para a iniciação científica os reagentes são puros e para a 

graduação reservam-se os impuros, pois após a aula serão descartados. 

Quando chegamos para as aulas o material já foi todo preparado pelo técnico 

e, problemas de manuseio do experimento nós não temos. As aulas são feitas 

em grupos devido a pouca quantidade de materiais, reagentes e vidrarias”. 

 

 

O acadêmico A1 narra que no curso de licenciatura em Química da UEG as aulas 

experimentais acontecem de forma tradicional, seguindo as orientações de um roteiro pronto e 

entregue pelos professores aos alunos no início da aula. Esse modelo de atividade 

experimental é questionado por não gerar aprendizagem por parte dos acadêmicos sobre como 

desenvolver determinados experimentos em sala de aula.  

Nas aulas de Química é preciso que a experimentação sirva de suporte para a 

compreensão dos conteúdos teóricos de Química Geral, Físico-Química, Química Orgânica e 

da relação entre essas e outras Químicas. “A importância na inclusão da experimentação está 

na caracterização de seu papel investigativo e de sua função pedagógica em auxiliar o aluno 

na compreensão dos fenômenos químicos” (SANTOS; SCHNETZLER, 1996, p. 31). Para 

que isso aconteça de forma efetiva, a universidade tem o dever de fornecer condições mínimas 

de funcionamento, e constante manutenção e reposição dos materiais de laboratórios, para que 

os professores possam ministrar as suas aulas com êxito. 

A experimentação é uma das metodologias que pode ajudar os professores a 

melhorarem a qualidade de suas aulas, e desperta a motivação e a curiosidade dos alunos em 

participarem destas de forma ativa, criativa e construtiva. Essa metodologia de ensino, muito 

usada pelos professores nas aulas de Química na educação básica e no ensino superior, 

também possibilita o desenvolvimento das habilidades cognitivas, afetivas e psicomotoras 

(HODSON, 1994). 

Para os futuros professores, a aquisição dessas habilidades, supostamente 

adquiridas no curso de licenciatura em Química, é condição fundamental para envolverem os 

alunos do ensino médio no mundo investigativo dessa ciência e, consequentemente, melhor 

prepará-los para enfrentarem os desafios da universidade.   

Essa relação entre teoria e prática no ensino de Química, quando permeada pelo 

diálogo, em que o professor atua como mediador, vai além de uma simples atividade que é 

desenvolvida como uma receita de bolo, em que o aluno apenas observa e anota resultados, 

mas que é fruto de um trabalho realizado pelo professor que, ao planejar as suas aulas 

práticas, contextualiza e problematiza o experimento de forma a fazer o aluno sair do senso 

comum para começar a pensar de forma científica.  
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É preciso superar a dicotomia teoria x prática ainda muito presente no fazer 

pedagógico de muitos docentes, para que consigamos de fato formar cidadãos críticos, 

conscientes e transformadores da sociedade em que vivem. Nesse sentido apontamos para a 

reflexão por parte do professor formador em relação a suas práticas de sala de aula, de forma 

tal que possa haver por parte desses educadores a compreensão de que os conhecimentos 

científicos não são adquiridos de forma fragmentada, mas sim, de maneira articulada, onde a 

integração da teoria com a prática dará mais significado à aprendizagem do aluno 

(GALIAZZI; GONÇALVES, 2004). 

A problemática da estrutura dos laboratórios, a falta de reagentes, vidrarias e 

aparelhos para análise causam para A2 e A3 sérias dificuldades para a realização de um 

trabalho eficiente por parte dos professores, pois conforme relato dos acadêmicos, os 

reagentes estão sempre vencidos e os aparelhos mais novos e sofisticados, como balanças, 

microscópios, estufas, centrífugas e outros não são disponibilizados para a realização das 

aulas experimentais na graduação, ficando restritos ao programa de mestrado e para os alunos 

que fazem iniciação científica. 

Os acadêmicos do curso de licenciatura em Química não podem ser privados de 

terem aulas experimentais com reagentes novos e materiais de laboratório em plenas 

condições de funcionamento, pois dessa forma terão uma formação comprometida em função 

da precariedade desses laboratórios e do descaso do governo, que não investe na reforma e 

construção de novos laboratórios e nem destina verba suficiente para que a universidade 

ofereça condições aos professores de trabalharem na graduação com o mesmo padrão de 

qualidade com que trabalham na pós-graduação stricto sensu. Falhas dessa natureza em um 

curso de licenciatura deixam lacunas na formação do futuro professor, que não conseguirá 

ministrar aulas experimentais com segurança e com rigor, impedindo-o de realizar um 

trabalho eficiente e produtivo. Sobre essas dificuldades encontradas na formação inicial do 

professor de Química, Reis (2013) escreve que: 

 

é de extrema importância que os Cursos de Licenciatura em Química 

possuam um Laboratório de Ensino de Química (LEQ) que possibilite que os 

futuros professores tenham um contato mais próximo com o ambiente de 

laboratório e conheçam métodos didáticos para realizar os experimentos de 

química com os seus futuros alunos. Além disso, o laboratório possibilita 

que o licenciando tenha uma visão mais profunda de determinado conteúdo, 

que ele aguce a sua curiosidade em assuntos científicos, e com isso que ele 

possua uma visão mais ampla do mundo em que vivemos (REIS, 2013, p.1). 
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Nesse sentido é importante pensar que, mesmo diante das dificuldades vividas 

durante a graduação, todo professor deve renovar os seus conhecimentos em cursos de 

capacitação e atualização, ampliando a sua formação universitária básica inicial.  

Estas propostas são mais bem aceitas por aqueles professores que tiveram uma 

formação acadêmica na qual a pesquisa teve um papel primordial. Atualmente no Laboratório 

Interdisciplinar de Pesquisa em Ensino de Química (LIPEQ) da UEG, o licenciando é 

introduzido a este meio, transformando-se, assim, este futuro professor, em um professor-

pesquisador. É de extrema importância para a educação em geral e para a educação brasileira 

em particular, ter este tipo de professor lecionando, incentivando e motivando os alunos para 

a pesquisa.   

Finalizando as análises desse encontro, destacamos as narrativas dos participantes 

A2 e A4 quando afirmam, respectivamente, que: 

 

A2: “A prática que aprendemos aqui na universidade contribuiu muito para 

nossa formação. Quando fomos realizar o show da química lá no colégio, 

nós já sabíamos... e os perigos que podiam causar. Foi bastante proveitoso e 

interessante, apesar dos experimentos serem adaptados usando, por exemplo, 

reagentes como suco de repolho roxo. Os alunos se demonstravam 

interessados fazendo perguntas e interagindo com a situação, tendo muitas 

curiosidades sobre os experimentos. Eles acharam o máximo quando nos 

viram chegando de jaleco. Fizemos uma bancada com reagentes e vidrarias e 

levamos um painel para explicarmos o que estava acontecendo”. 

 

A4: “Tudo o que aprendemos na universidade foi válido. Algumas das 

experiências que fizemos aqui poderemos levar para o ensino médio, outras 

teríamos que adaptarmos. Sentimo-nos preparados, sim, para dar uma aula 

experimental, pois sabemos dos perigos que podem ocasionar, de repente 

podemos levar coisas mais simples para um ambiente fechado, que não seja 

perigoso para os alunos. Ao levarmos os experimentos para a sala de aula os 

alunos se sentirão motivados a aprender Química. O conteúdo de basicidade, 

por exemplo, talvez ele não entenda com as explicações ali no quadro, mas 

fazendo um experimento químico ele irá visualizar melhor e assimilar o 

conteúdo”. 

 

Acreditamos na importância das atividades experimentais como um dos princípios 

norteadores do ensino de Química, e nos apoiamos em Chassot (2006) para reafirmar que não 

se deve fazer um experimento pelo experimento, desconectado daquilo que o aluno está 

estudando, para que não se caia numa prática descompromissada com a aprendizagem dos 

discentes. Para este autor, levar os alunos para um laboratório envolve planejamento 

minucioso e exige que a teoria estudada em sala esteja relacionada com o experimento em 

questão.  
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É preciso tomar o cuidado de preparar o acadêmico nos cursos de formação de 

professores para que estes aprendam a preparar pedagogicamente as suas aulas experimentais 

de forma que os resultados sejam frutíferos e encorajem os docentes a realizar essa prática 

com mais frequência em suas aulas (CIRÍACO, 2009; GONÇALVES, 2009). 

 

6.4- Quarto encontro – O planejamento e suas categorias 

 

Neste quarto momento, houve a presença de quatro dos seis participantes. Os 

licenciandos estavam muito preocupados e agitados, pois terminavam de organizar os 

documentos finais do estágio supervisionado, exigidos pela universidade para a conclusão do 

curso.  

Iniciamos a reunião com a apresentação do tema a ser discutido naquela tarde. O 

foco do GF foi direcionado para a importância do planejamento educacional. Expus 

brevemente acerca do significado do ato de planejar, da necessidade e da responsabilidade 

que todos os professores têm de aprender ao planejar suas aulas. Em seguida, lancei reflexões 

sobre os elementos constitutivos dos planejamentos de curso e de aula: objetivos, conteúdo, 

metodologia, recursos didáticos e avaliação, finalizando com apontamentos sobre a relação 

existente entre essas categorias para o alcance dos objetivos propostos para uma ou mais 

aulas. Diante do exposto foram lançadas algumas questões para que os acadêmicos 

expressassem de forma oral as suas percepções. 

Os questionamentos iniciais foram: 1) Ao iniciar a disciplina os professores 

apresentam a ementa, os objetivos e os conteúdos da mesma? 2) Os docentes planejam suas 

aulas de acordo com a proposta da ementa entregue no início da disciplina? 3) Quais as 

principais metodologias de ensino usadas pelos mestres durante as aulas? 4) Há relação entre 

os conteúdos/métodos/avaliação adotados pelos educadores? 5) Você aprendeu a fazer um 

planejamento de curso e de aulas? 6) Considera que o planejamento é importante para o bom 

desenvolvimento das aulas? 

Após o lançamento das questões propostas, pedi aos participantes que se 

sentissem livres e à vontade para tecerem comentários. Esclareci que não seguiríamos 

necessariamente a ordem das perguntas, de forma que pudessem responder, sem serem 

pressionados, como se estivessem obrigados a cumprirem uma norma.  

Trazemos para as discussões iniciais dessa categoria, os depoimentos dos 

participantes A1, A2 e A4, que nos revelam as suas impressões a respeito de como os 
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professores do curso de licenciatura em Química da UEG desenvolvem o planejamento de 

aulas.  

 

A1: “No primeiro dia de aula os professores apresentam a ementa da 

disciplina, os objetivos eu não me lembro bem, mas os conteúdos, a forma 

de avaliação, tudo isso é explicado. Os conteúdos são condizentes com o que 

eles abordam em sala de aula. Quanto às disciplinas pedagógicas eles podem 

até apresentar a ementa, mas no decorrer do semestre, geralmente há 

mudanças. Na disciplina de estágio houve varias alterações e geralmente os 

professores não explicam o motivo pelo qual aconteceram as mudanças. Em 

relação a isso há uma falta de preparo, em especial, neste semestre”. 

 

A2: “Quanto às metodologias utilizadas os professores são bem tradicionais, 

não trazem novas metodologias. Nós sabemos que é preciso ser inovador, 

ministrar aulas diferenciadas, mas não estamos vendo isso aqui desse jeito. 

Existe muita diferença entre as Químicas específicas e as Químicas que são 

abordadas nas aulas de didática. Nas didáticas os professores falam que 

temos de ser inovadores, ter novas metodologias, utilizar experimentação, 

utilizar mídia, enfim, não é o que acontece nem nas disciplinas didáticas aqui 

dentro da universidade, então existe uma incoerência entre esses aspectos. 

Com relação a essa inovação no campo da metodologia percebemos que os 

professores caíram no comodismo”. 

 
A4: “Sobre a avaliação, os professores das matérias específicas dão apenas 

uma prova valendo dez. Quanto às disciplinas pedagógicas diferencia muito, 

uns dão trabalhos, miniaulas, escolhe para apresentar. Quanto a 

entendimento e compreensão do tema avaliação nossa percepção foi pouca, 

ainda que tivemos algumas aulas sobre isso, todavia na prática como 

professoras acreditamos numa avaliação diferenciada dessa que temos aqui 

na universidade, avaliando o aluno de todas as formas: participação, leitura, 

iniciativa de ir ao quadro resolver alguma coisa, nada é perdido. E não só 

prova, talvez o aluno esteja nervoso ou com um problema emocional, não 

está bem no dia ou passando mal. Muitas pessoas têm dificuldades para 

escrever e expor aquilo que quer dizer”. 

 

A1: “Eu particularmente não sei fazer um plano de curso e de aula certinho. 

A gente tenta fazer, mas nenhum professor pegou para nos ensinar. Fizemos 

em algumas aulas alguns planos de aula do jeito que achávamos que estava 

certo, mas não corrigiam e nem apontavam nada”. 

 

A2: “A partir de uma experiência com velas feita nas aulas de prática de 

ensino de Química na universidade, a professora sugeriu que fizéssemos um 

plano de aula com uma atividade contextualizada para desenvolvermos na 

escola. Levamos o show da Química e apresentamos aos alunos dos 3ºs anos. 

Preparamos cartazes, fizemos os experimentos, sabíamos os conceitos, 

sabíamos o que estávamos fazendo, mas na verdade o plano mesmo nós 

fizemos depois, mas não sabemos se estava certo ou não”. 

 

 

O ato de planejar, nos últimos tempos, parece não ser uma tarefa assumida com 

responsabilidade por muitos professores. O que percebemos na prática de alguns, são planos 

‘copiados’ para serem entregues à coordenação para cumprirem uma exigência institucional. 
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Na prática, esses professores ministram as suas aulas por meio de leituras e resolução de 

exercícios do livro didático adotado.  

Dessa forma, é possível avançar no entendimento da dimensão do ato de planejar, 

pois como nos alerta Menegolla e Sant’anna (2001), a educação, as escolas, as universidades e 

o ensino são os grandes meios que o homem busca para poder realizar o seu projeto de vida. 

Portanto, cabe à escola, à universidade e aos professores, planejar a sua ação educativa a 

partir da realidade vivida pelos seus alunos, para que esse projeto seja realizado.  

No que se refere a este compromisso por parte dos docentes, o depoimento de A1 

sinaliza que os professores do curso de licenciatura em Química da UEG apresentam e 

explicam de maneira geral o que será trabalhado durante o semestre bem como a maneira 

como esse conteúdo será desenvolvido. Os conteúdos são dados conforme proposta 

apresentada no primeiro dia de aula. Para as disciplinas pedagógicas essa organização não foi 

percebida, uma vez que os professores fizeram várias alterações em relação ao que foi 

inicialmente apresentado, sobretudo nas disciplinas de estágio.    

Nesse sentido, evidencia-se uma preocupação, pois aos professores das disciplinas 

pedagógicas dos cursos de licenciatura é atribuída uma responsabilidade ainda maior nesse 

processo de formação de professores, visto que assumem o papel de formadores e não podem 

se abster dessa prática, afinal, como ensinar os licenciandos a fazerem um bom planejamento 

se, como docente não sei fazê-lo? É preciso criar rupturas com a ideia de que o planejamento 

é apenas uma atividade técnica e burocrática e compreendê-lo como um instrumento 

pedagógico e político, que visa a transformações sociais.  

Deste modo, como nos alerta Luckesi (2001): 

 

o planejamento não será nem exclusivamente um ato político-filosófico, nem 

exclusivamente um ato técnico; será sim um ato ao mesmo tempo político-

social, científico e técnico: político-social, na medida em que está 

comprometido com as finalidades sociais e políticas; científicas na medida 

em que não pode planejar sem um conhecimento da realidade; técnico, na 

medida em que o planejamento exige uma definição de meios eficientes para 

se obterem resultados (LUCKESI, 2001, p. 108). 

 

 

É com essa visão que os professores formadores do curso de licenciatura em 

Química da UEG precisam realizar suas atividades de planejamento, pensando em uma ação 

pedagógica escolarizada e consciente, que não poderá, pois, distanciar-se da intenção política 

do tipo de ser humano que a educação pretende formarr, para que não incorra na 

arbitrariedade pedagógica e política do ato educativo. 
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Quanto à aprendizagem da elaboração de planejamentos de curso e de aula, os 

segundos depoimentos de A1e A2 apontam que, durante o curso, nenhum professor ensinou-

lhes como fazer um planejamento de curso e de aula de forma correta. Alguns fizeram o 

estágio, realizaram projetos e só fizeram um planejamento para a atividade após o término da 

mesma. Essa situação é de extrema gravidade quando nos referimos a um curso de 

licenciatura, pois se espera dos professores formadores que a sua ação pedagógica seja um ato 

processual e dialético no qual se espera do educador coerência entre o seu pensar e o seu agir. 

Não é, portanto, uma ação feita ao acaso, arbitrária, mas um guia flexível de intenções 

políticas e formativas para o desenvolvimento de situações didáticas específicas.  

Aos docentes de Didática e de Prática de Ensino cabe ensinar de fato aos futuros 

professores como elaborar um planejamento de curso e de aula e estabelecer a diferença entre 

eles, para que estes, ao iniciarem na profissão, possam exercer práticas educativas que 

possibilitem aos seus alunos aprender e apreender os conteúdos estudados de forma que se 

tornem partícipes do processo de transformação da sociedade contemporânea em que estão 

inseridos. (VASCONCELOS, 2009). 

A compreensão do significado e das relações entre os elementos constitutivos do 

planejamento também é fundamental para o sucesso de uma aula. Menegolla e Sant’Anna 

(2001) destacam que os professores não planejam as suas aulas e direcionam a atenção apenas 

para os conteúdos, quando deveriam estar focados nos objetivos e nas estratégias de ensino 

para oferecer uma aprendizagem significativa àqueles que ficam boa parte do dia sob sua 

responsabilidade. Dessa forma, o ideal é realizar um planejamento coletivo e participativo, 

pois este sinaliza aos professores possibilidades de direcionarem o olhar para as necessidades 

apresentadas por seus alunos, para depois selecionar e organizar os conteúdos em função 

dessa realidade detectada. Infelizmente, para muitas instituições, essa não é a forma adotada 

para realização de um planejamento, pois estas exigem dos professores a entrega do plano de 

curso sem nem ao menos os docentes terem conhecido os seus alunos. 

No dizer de A2 parece haver uma dicotomia entre o discurso dos professores em 

sala de aula e sua efetiva prática docente. Falam da necessidade de inovar nos procedimentos 

metodológicos, mas não trazem essas inovações para a sala de aula, espaço onde poderiam 

acontecer discussões profícuas a esse respeito. Nesse sentido, é urgente a necessidade de uma 

prática docente contrária às práticas tradicionais ainda muito presentes nas aulas dos 

professores formadores do curso de licenciatura em Química. Sugere-se, nesse caso, uma 

prática voltada para uma perspectiva crítica, reflexiva e transformadora de educação (DEMO, 

2005).  
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Ao entendermos que muitas vezes existe uma incoerência entre o que o professor 

fala e faz em sala de aula, compreendemos que essa dicotomia interfere de forma negativa na 

formação do futuro professor de Química da educação básica, pois este terá dificuldades de 

utilizar metodologias diferenciadas para ensinar os conteúdos de ensino de maneira que os 

seus alunos aprendam de forma significativa.  

A partir dessa ideia, Libâneo (1985), pondera que: 

 

o trabalho docente deve ser contextualizado histórica e socialmente, isto é, 

articular ensino e realidade. O que significa isso? Significa perguntar, a cada 

momento, como é produzida a realidade humana no seu conjunto; ou seja, 

que significado tem determinados conteúdos, métodos e outros eventos 

pedagógicos, no conjunto das relações sociais vigentes (LIBÂNEO, 1985, p. 

137). 

 

Para o alcance dessa dimensão inovadora e crítica da prática docente, a 

criatividade e a força de vontade são ingredientes indispensáveis que devem acompanhar o 

professor ou o futuro professor na arte de ministrar aulas. Existe uma diversidade de literatura 

que demonstra uma variedade de metodologias para se trabalhar o ensino dos conteúdos, no 

entanto, dentro da sala de aula, é o professor que decide qual é o melhor método a se utilizar 

para trabalhar cada unidade temática. Entretanto vale ressaltar que o estudo dos métodos de 

ensino não se completa com o conhecimento detalhado das características de cada um deles, é 

de especial importância a análise a respeito de quando e como utilizá-los. A relação de 

interdependência entre os objetivos, conteúdos e métodos também deve ser ponto de atenção 

do professor ao planejar as suas aulas.  

A relação existente entre PPC, planejamento de curso e planejamento de aula 

quase nunca é percebida por muitos professores e, dessa forma, o que ocorre são práticas 

fragmentadas e isoladas, desenvolvidas pelos docentes, sem nenhum momento de integração e 

reflexão sobre essas ações em sala de aula. Diante dessa realidade, é preciso que as 

instituições, com o apoio e incentivo da coordenação de curso, realizem momentos de 

encontro e discussões coletivas entre todos os professores do curso para que haja uma melhor 

sistematização das atividades que serão desenvolvidas.  

Em um primeiro momento propomos que seja feito um encontro com a 

participação de todos os professores do curso para que a coordenação possa apresentar as 

propostas de planejamento associadas às finalidades do curso e em seguida, discutir e adotar 

propostas pedagógicas que possam enriquecer o trabalho dos professores. Em um segundo 

momento ocorrerão as reuniões por áreas, possibilitando maior aproximação entre os 
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professores para que eles possam discutir e analisar a proposta curricular das disciplinas e, 

com autonomia, organizar os conteúdos a serem trabalhados durante o semestre. 

A fala do A4 evidencia a forma de avaliação adotada pelos professores do curso 

de licenciatura em Química da UEG. Para as disciplinas específicas prevalece a nota como 

único meio de promoção do acadêmico para o período posterior. O professor transmite os 

conhecimentos prontos e acabados e o aluno os recebe e memoriza. Essa relação entre 

professor e aluno como uma forma de dominação, de autoritarismo do professor e submissão 

dos alunos exige dos acadêmicos uma troca, pois os alunos devem devolver aos professores, 

na prova, tudo o que o lhes foi transmitido (MORETTO, 2002). 

Essa visão de avaliação contradiz os princípios avaliativos que são adotados em 

um curso de formação de professores, pois as salas de aulas desses cursos são o lugar onde a 

reflexão conjunta, o questionamento e o estudo aprofundado sobre o que é avaliação da 

aprendizagem, como se avaliar e a importância dessa tarefa, por exemplo, deveriam ser 

debates constantes. 

Nesse sentido, Gonçalves e Gonçalves (1998) afirmam que: 

 

parece-nos necessário que os professores, principalmente os formadores de 

professores, que se especializam em nível de mestrado e doutorado em suas 

disciplinas de conteúdo específico, tomem consciência de que são 

profissionais da educação, e que tem, além da realização de sua pesquisa em 

sua especialidade, o que não está aqui em discussão, necessariamente, a 

função de formar outro tipo de profissional que não será um pesquisador em 

um conteúdo específico, mas que terá como objetivo o ensino de 

determinada matéria no Ensino Fundamental e Médio (GONÇALVES; 

GONÇALVES, 1998, p.118). 

 

 

Dessa forma o uso da prova ainda precisa ser considerado com cuidado, 

principalmente quando sua função, elaboração e correção visam somente à verificação e 

constatação de assimilação e memorização de conceitos e conteúdos dados em sala, deixando 

de lado a verdadeira função de um instrumento avaliativo, que é a de proporcionar uma visão 

ampla e processual dos caminhos traçados e trilhados tanto por professores como por alunos.  

Usar de diversas formas de avaliação e também valorizando a prova como um dos 

momentos constitutivos do processo, talvez seja uma alternativa que possibilite aos 

professores e aos acadêmicos desencadear o debate sobre formas avaliativas que deem conta 

do processo de aprender e ensinar dos estudantes e dos professores e que sirvam para 

acompanhar cognitivamente esses sujeitos, os quais, a partir de seus resultados sejam capazes 

de traçar caminhos promissores educacionalmente (LUCKESI, 2001). 
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Ainda analisando a fala de A4, nota-se que os professores das disciplinas 

pedagógicas do curso de licenciatura em Química da UEG têm uma concepção de avaliação 

como processual e contínua, pois utilizam diversas atividades realizadas pelos acadêmicos 

dentro e fora da universidade como forma de valorizar todas as produções escritas e orais dos 

acadêmicos em formação. Esse olhar diferenciado dos professores que utilizam diversos 

instrumentos para a realização de todo o processo avaliativo é fundamental para romper com 

as práticas punitivas e classificatórias da avaliação tradicional. Todavia é a postura docente 

que vai ser o “indicador de um processo avaliativo crítico, o que pressupõe mais as ações para 

transformar a realidade do que os instrumentos propriamente ditos” (SILVA, 2011, p.85). 

Essa postura deve ser compreendida e assimilada pelo acadêmico em formação 

para que, ao se tornar um professor da rede básica de ensino, possa compreender o seu papel 

no processo de avaliação. Deverá ser dado importância a esse tema, especialmente nas aulas 

das disciplinas pedagógicas, pois é essencial que se adquira uma formação embasada “tanto 

nos aspectos teóricos do ensinar e avaliar, quanto nos práticos, pois ambos caminham juntos e 

são indissociáveis” (SILVA, 2011, p. 113).  

Dessa forma as possibilidades de sucesso profissional do professor são mais 

concretas, uma vez que a sua compreensão sobre o ensino e a aprendizagem se centra numa 

perspectiva emancipatória.  

 

6.5- Quinto encontro - Relações existentes entre as disciplinas de prática de ensino e o 

estágio supervisionado 

 

O quinto e último encontro foi marcado por muita correria, pois os quatro 

acadêmicos participantes finalizavam a revisão dos slides que seriam usados na apresentação 

das experiências vividas no estágio no I Ciclo de Seminários de Estágio de licenciatura em 

Química da UEG, evento realizado nas dependências do auditório do Câmpus de Ciências 

Exatas e Tecnológicas, idealizado pela coordenadora do curso e pelo coordenador de estágio.    

O foco do encontro foi direcionado para a percepção dos acadêmicos sobre as 

relações existentes entre as disciplinas de prática de ensino e o estágio supervisionado.  Fiz 

uma breve exposição sobre a importância do estágio supervisionado para um curso de 

licenciatura, apontando também a relevância da disciplina prática de ensino como ponto de 

referência e apoio para o desenvolvimento do estágio. Diante do exposto foram lançadas 

algumas questões, para que os alunos expressassem suas opiniões sobre como se sentiam após 

terem concluído todos os estágios exigidos pela instituição para conclusão do curso. Os 

questionamentos iniciais foram os que se seguem: 1- As PEQ’S contribuíram para a 
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realização do estágio? 2- O estágio proporcionou momentos de vivência com a realização de 

pesquisas e publicações ou produção de TC? 3- Alguém fez o TC relacionado às experiências 

vividas no estágio? 4- Você se sente preparado para assumir uma sala de aula após o término 

do curso? 

Essas questões guiaram nossa conversa neste último encontro e as falas 

registradas revelaram que se faz urgente repensar a organização e estruturação dos estágios do 

curso de Química licenciatura da UEG. A seguir, apresentamos as narrativas dos participantes 

A1, A2, A3 e A4. 

 

A1: “Na verdade o estágio toma muito tempo e como houve muitas 

mudanças nesses dois últimos períodos, o estágio ficou à frente das 

disciplinas de prática de ensino, ressaltou mais, teve mais novidades no 

preenchimento de papéis, na parte burocrática, com muitos documentos e 

fichas para preencher, muitos projetos para serem desenvolvidos e nós 

tivemos muitas dúvidas em relação a isso”. 

 

A2: “A disciplina que mais contribui para o nosso estágio foi a PEQ-IV. As 

aulas de PEQ e Estágio foram meio que misturadas, ficávamos nas duas 

aulas de PEQ e nas duas de Estágio, falando de ser professor e ao mesmo 

tempo sobre o que acontecia no estágio. Era muita coisa, várias escolas, 

vários projetos, vários temas, vários experimentos e todos queriam falar 

sobre as suas experiências e nem sempre dava tempo de fazer tudo nas aulas 

de estágio e acabava pegando as aulas de PEQ”. 

 

A3: “Trazíamos nossas angústias e ansiedades vividas na sala de aula no 

campo do estágio para serem compartilhadas com os colegas e com a 

professora nas aulas de PEQ. A professora nos ajudou muito, pois ela 

também é professora do ensino médio e sempre nos dava dicas de como ela 

fazia nas suas aulas. Ela nos ajudou apresentando um cronograma de aulas 

experimentais com a utilização de materiais alternativos de forma que não 

fugisse à realidade vivida pelos alunos”. 

 

A4: “Todos os professores de PEQ deveriam deixar as teorias para as 

disciplinas pedagógicas como a Didática e os Fundamentos do Ensino de 

Química. As disciplinas de prática de ensino deveriam nos confrontar sobre 

como nós daríamos uma aula, qual a melhor tentativa, qual o melhor meio, 

nos preparar mais para chegarmos na sala de aula dominando o conteúdo”. 

 

A1: “Criar situações para que tenhamos uma ideia de como vamos dar uma 

aula no ensino médio ao sairmos da Universidade, porque não é isso que 

temos visto aqui. Na disciplina de PEQ IV ministrada nesse último semestre 

tivemos melhores orientações sobre como preparar uma aula 

contextualizada, mas nas três que tivemos em períodos anteriores não, e, se 

eu fosse para a escola ficaria meio perdida. Não ficaria tanto porque a gente 

pesquisa busca atualizações, mas seria mais difícil”.  

 

A2: “Outra coisa desnecessária é fazer a mesma coisa nos estágios 1 e 2. 

Tudo bem que fazer observação, conhecer a estrutura da escola, o PPP, tudo 

isso é importante, mas fazer a mesma coisa no estágio 2 não tem sentido. Eu 

acho que seria muito mais interessante no estágio 2 que já fôssemos para a 
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sala de aula e aprender a desenvolver pesquisas, o que não é feito aqui. Fica 

tudo muito no campo teórico e a gente só imagina como pode ser”. 

 

A complexidade do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura atinge 

dimensões intricadas, que envolvem o sistema organizacional das escolas públicas e também 

o das universidades. Para estreitarmos essa relação, retomamos Garcez et al (2012), que 

destacam que: 

 

o estágio configura-se como importante locus de construção dos saberes 

docentes, tendo em vista sua característica como espaço de interlocução 

entre a universidade e o contexto da educação básica. Sob este enfoque, 

ressaltamos que o desenvolvimento das atividades de estágio não deve se 

estabelecer em um único sentido, ou seja, da universidade para a escola, mas 

em situações de troca que propiciam a construção dos saberes docentes de 

todos os envolvidos no processo: estagiários, professor regente e professor 

formador (GARCEZ,  et al,  2012, p. 1-2). 

 

 

Comungamos da ideia proposta pelos autores, quando defendem o 

estabelecimento de uma mão dupla que deve existir entre a universidade e a escola, uma vez 

que o estagiário, quando bem sucedido nas atividades realizadas no campo de estágio, traz 

contribuições significativas para a melhoria da qualidade do ensino oferecido nas escolas. 

Todavia, para que essa parceria dê certo e alcance resultados positivos, é necessário, também, 

que a universidade, através dos professores do curso, tenha consciência desse papel de 

ensinar, orientar e preparar os acadêmicos para a imersão nas atividades pedagógicas 

desenvolvidas cotidianamente nas escolas da educação básica, sobretudo de nível médio.  

No caso da UEG, esse é um dos grandes desafios do curso e, talvez por isso, os 

relatos demonstrem que, ao concluírem o curso de licenciatura em Química, os acadêmicos 

não se sintam preparados para serem professores. Frente a este cenário questionamos: O que 

fazer para construirmos uma identidade de curso que realmente forme bons professores de 

Química? 

Acreditamos que a ruptura com o modelo de formação de professores do tipo 3+1, 

baseado na racionalidade técnica seja o primeiro passo. Outro ponto se refere à superação das 

questões burocráticas do estágio, como preenchimento de fichas, diários e produções de 

relatórios, “que muitas vezes parece ser mais importantes do que o próprio estágio, disciplina 

esta que assume papel relevante na formação do professor” (PIMENTA, 2004, p. 17). 

Repensar o papel do estágio como disciplina é uma tarefa que nos chama à responsabilidade, 

como professores formadores que somos. 
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Outro aspecto importante apontado nas falas de A2 e A4 se refere às contribuições 

das disciplinas de Prática de Ensino I, II, III e IV para a realização do estágio nas escolas de 

nível médio. Os acadêmicos reinvidicam aos professores formadores que estes lhes ensinem a 

dar uma boa aula sobre os conteúdos do ensino médio.  

Embora saibamos das dificuldades apontadas sobre a formação dos professores 

formadores, que em maioria são bacharéis, é preciso também pontuarmos que nem sempre 

saber dar uma boa aula é a solução para os problemas vividos no cotidiano da escola. Os 

momentos de reflexão vividos em sala de aula na universidade podem e devem ser usados 

para se discutir e aprender como dar boas aulas de Química, sem esquecer que não só os 

saberes da docência são essenciais para se alcançar o sucesso profissional, mas que também as 

questões afetivas, que envolvem as relações entre professores e alunos favorecem o alcance 

de um clima harmonioso e propício para a construção do conhecimento pelas pessoas em 

formação (CUNHA, 2008; MAGALHAES, 2011; TARDIF; LESSARD, 2012). 

Para que isso aconteça é necessário que ocorram reformulações no currículo do 

curso de forma que este adquira uma identidade voltada para a formação de professores de 

Química da educação básica. 

Essa tentativa já tem sido colocada em prática na UEG, mas ainda com pouco 

sucesso, pois o curso de licenciatura em Química apresenta uma identidade semelhante aos 

cursos de bacharelado, cujo foco da formação não é direcionado para o ensino. Essa lacuna 

também atinge muitos professores do curso, que tiveram sua formação ancorada nestes 

moldes e, realizam seu trabalho em salas de aula nesse mesmo segmento. Este aspecto talvez 

seja um dos mais difíceis de ser superado, pois romper com ideias já concebidas não é tarefa 

fácil.  

Essa realidade, também presente em outros cursos de ciências exatas, como 

Matemática e Física, vem sendo discutida há mais de vinte anos por especialistas dessas áreas, 

que defendem a inserção nos currículos dos cursos de licenciatura da epistemologia da prática 

como eixo norteador do processo de formação de professores. Sobre este modelo, Pereira 

(1999) afirma que: 

 

[...] o professor é considerado um profissional autônomo, que reflete, toma 

decisões e cria durante sua ação pedagógica, a qual é entendida como um 

fenômeno complexo, singular, instável e carregado de incertezas e conflitos 

de valores. De acordo com essa concepção, a prática não é apenas lócus da 

aplicação de um conhecimento científico e pedagógico, mas espaço de 

criação e reflexão, em que novos conhecimentos são, constantemente, 

gerados e modificados. (PEREIRA, 1999, p.113). 
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Existem posições contrárias e posições favoráveis a essa concepção de professor 

como profissional crítico-reflexivo, visto que, o professor poderá desenvolver uma prática que 

seja transformadora, significativa, pertinente ao contexto social dos alunos contemplados, ou 

poderá apropriar-se de uma prática mecânica, que tem como principal finalidade repassar 

conteúdos, e realizar atividades meramente repetitivas. 

 Entendemos que a prática pela prática, desvinculada de um aporte teórico, não 

permitirá aos professores formadores e em formação refletirem sobre a sua ação educativa, 

uma vez que essa carência de embasamento teórico poderá comprometer toda a sua trajetória 

como educador. 

Neste sentido, o ideal é que os profissionais educadores do curso de Química 

estejam imbuídos de conhecimentos químicos e pedagógicos de forma que o intuito do 

coletivo de docentes seja assumir a formação de professores como compromisso de trabalho 

(MALDANER, 2006). 

Sugerimos que a UEG proponha uma política mais direcionada às atividades de 

iniciação científica e desenvolvimento de projetos de ensino e pesquisa, com oferta de mais 

bolsas aos graduandos, e ofereça a todos os docentes efetivos do curso a opção de regime de 

trabalho como dedicação exclusiva, para que estes tenham melhores condições de criarem 

momentos de estudos coletivos, com vistas à integração entre os professores das diversas 

disciplinas e desses com os acadêmicos, de forma a superar o hiato existente entre as áreas 

especificas e pedagógicas e fortalecer o curso com esse novo modelo de trabalho. É com esse 

propósito que defendemos a formação pela pesquisa proposta por Galiazzi e Moraes (2002), 

no sentido de que: 

 

 repensar e reestruturar a formação inicial de professores com base no educar 

pela pesquisa, para poder atingir a melhoria de sua qualidade, parte da 

convicção da necessidade de superar a aula caracterizada pela simples cópia, 

transformando os licenciandos, de objetos, em sujeitos das relações 

pedagógicas assumindo-se autores de sua formação por meio da construção 

de competências de crítica e de argumentação, o que leva a um processo de 

aprender a aprender (GALIAZZI; MORAES, 2002, p. 238). 

 

 

Essa reestruturação na formação inicial de professores de Química da UEG se faz 

urgente, porque o contexto escolar atual exige que os cursos de formação de professores não 

direcionem as práticas docentes apenas para o ensino, pois dessa forma os futuros professores 

não conseguirão resolver os problemas e os desafios pertinentes que surgirão no cotidiano da 

sua sala de aula, por ausência de uma atividade questionadora que os impede, muitas vezes, 
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de solucionar problemas e propor caminhos para superação das dificuldades encontradas em 

sua ação educativa. Nessa perspectiva de formação, Demo (1997), Severino (2002), Bortolini 

(2009) e Echeverria; Benite; Soares (2010) apontam a existência da pesquisa como 

imprescindível na universidade, pois é nesses espaços que ocorre a sistematização do 

conhecimento. 

Ao longo das análises das narrativas desenvolvidas pelos acadêmicos percebemos 

que é preciso que a prática dos professores das disciplinas específicas do currículo do curso de 

licenciatura em Química da UEG esteja em consonância com as necessidades pedagógicas 

que os futuros professores terão para desenvolverem sua prática em sala de aula, com 

eficiência didática e, também, com domínio dos conteúdos a serem ensinados aos alunos do 

ensino médio. Ocorre que às vezes estudam-se inúmeros conteúdos, de tamanha 

complexidade, os quais muitas vezes não são compreendidos e assimilados, nem tampouco 

serão usados por esses futuros professores nas escolas.  

A formação do docente precisa ocorrer no sentido de que os conteúdos específicos 

estejam articulados com os pedagógicos, facilitando sua transposição didática. Para isso, as 

aulas das disciplinas pedagógicas e das demais disciplinas precisam ser um lugar de 

desenvolvimento de potencialidades que provoquem discussões, descobertas e construção de 

propostas que contribuam para o avanço do professor em relação às metodologias utilizadas 

em sala de aula, de forma que ele consiga transitar por um mundo complexo e exigente, que é 

o da educação. 

Desse modo, a formação pela pesquisa possibilitará que aquelas potencialidades 

sejam desenvolvidas com o surgimento de novos significados, que poderão ser atribuídos aos 

acontecimentos do cotidiano escolar e contribuir para o avanço da aprendizagem de todos os 

envolvidos nesta ação. 
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CAPÍTULO VII 

________________________________________________________ 
 

A ANÁLISE DOS DADOS COMO RESULTADO DA SEGUNDA ETAPA 

DA PESQUISA – A FALA DOS PROFESSORES DE QUÍMICA 

(EGRESSOS DA UEG) DO ENSINO MÉDIO DAS ESCOLAS PÚBLICAS 

DE ANÁPOLIS 

 

Ao analisar as narrativas desenvolvidas pelos docentes de Química da educação 

básica, foi possível colhermos as impressões que estes têm em relação à identidade do curso 

de licenciatura em Química da UEG, bem como as ponderações apontadas por estes quanto às 

contribuições, avanços e retrocessos do curso, no que diz respeito à formação de professores. 

As intervenções realizadas junto a esses educadores ocorreram de maneira espontânea, e 

foram transcritas e apresentadas nos quadros a seguir. Foram propostas 12 questões abertas 

aos docentes, para serem respondidas de acordo com a realidade em que estes estão inseridos. 

Por terem feito uso da liberdade de escrita, os relatos nos informaram a insatisfação dos 

docentes sobre vários aspectos, dentre eles, o descaso do sistema político com a educação 

pública brasileira, as más condições de funcionamento das escolas e, a falta de interesse dos 

alunos pela disciplina Química. São inúmeros os fatores apontados pelos professores, que 

demonstram a necessidade de mudanças urgentes no sistema educacional de forma que novos 

horizontes sejam apontados rumo a uma educação de qualidade. 

Após a análise minuciosa das respostas, o que ocorreu com a desconstrução dos 

textos, novas informações se descortinavam permitindo-nos enxergar outras dimensões do 

vivido a partir dos trinta e um questionários analisados. De acordo com Moraes e Galiazzi 

(2013), esse momento possibilita o surgimento das categorias emergentes, que nada mais são 

do que construções teóricas que o pesquisador elabora a partir das informações detalhadas 

obtidas através do corpus. Dessa forma, optamos por apresentar as categorias que emergiram 

desses dados no formato de quadros, para que pudéssemos anunciar o novo emergente como 

uma possibilidade de compreensão do contexto em que os professores de Química do ensino 

médio encontram-se inseridos e de possíveis contribuições para superação das limitações 

vividas por esses profissionais. 

 

7.1- A análise das respostas a partir das perguntas propostas 

7.1.1- Qual a sua formação superior? 
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Quadro 5 - Categoria: Graduação 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 11,..., 29, 30,31 

Licenciatura em Química - UEG 

PEM 10,27 Licenciatura em Química – UEG      *Graduando 

Fonte: RAMOS, 2014. 

Pelo levantamento dos dados realizados em relação à categoria graduação, 

notamos que em Anápolis a maioria dos professores de Química do ensino médio são 

licenciados em Química pela UEG. A formação específica atende às exigências da LDB 

9394/96, e proporciona às escolas a oportunidade de terem em seus quadros de professores 

profissionais qualificados para o exercício do magistério. Isso repercute de forma positiva na 

aprendizagem dos alunos, que poderão ser beneficiados com um ensino de melhor qualidade, 

pois se acredita que a formação do professor influencia decisivamente na qualidade de suas 

aulas. Porém se este não tiver uma formação inicial consistente, não estará preparado para o 

enfrentamento das situações que surgem em sala de aula, situações estas que estão 

relacionadas aos aspectos teóricos e/ou didático-pedagógicos e disciplinares no ensino de 

Química. 

Esses aspectos antes citados são fundamentais durante todo o processo de 

formação inicial do professor, porém, infelizmente, no caso da UEG, a formação inicial de 

professores de Química ainda não consegue formar educadores com excelência, devido ao 

fato de esse curso ainda apresentar estrutura de bacharelado, em que os professores 

formadores enfatizam em suas aulas apenas os conteúdos e não a forma de como ensiná-los. 

Reiteramos aqui nossa premissa de que só haverá mudanças no curso de formação 

de professores de Química da UEG se ocorrer uma transformação na prática educativa dos 

professores formadores, e isso vai muito além de uma reestruturação curricular, pois, 

conforme Zanon et al., (2010) e Maldaner (2006), não bastam apenas meras mudanças nas 

estruturas curriculares dos cursos de graduação, é necessário que haja a adoção de novas 

concepções por parte dos formadores sobre a formação e sobre a prática profissional. 

 

7.1.2- Possui título de especialista, mestre ou doutor em educação ou ensino de Química? 

Se sim, qual? 

 

 



124 

 

 

 

Quadro 6 - Categoria: Pós-Graduação 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 2, 6, 8, 16,31 Especialista em Ensino de Química 

PEM 3, 22, 25, 26 Especialista em Química 

PEM 1 Especialista em Psicopedagogia e Educação Inclusiva 

PEM 9,30 Especialista em Gestão Escolar 

PEM 13 Mestre em Ciências Moleculares  

PEM 14 Especialista em Docência Universitária 

PEM 15 Especialista em Ciência da Natureza 

PEM 17 Especialista em Metodologia do Ensino  

PEM 18 Especialista em Diversidade, Cidadania e Gênero 

PEM 19 Especialista em Gestão Educacional 

PEM 21 Especialista em Ciências da Natureza 

PEM 24 Especialista em Química Ambiental 

PEM 27 Especialista em Gestão Escolar 

PEM 29 Especialista em Ciências da Natureza 

PEM 

4,5,7,10,11,12,20,23,28 

Não possuem titulo de Especialista ou outros. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

Pelo esboço do quadro 6, observamos que cinco professores fizeram um curso de 

Especialização Lato Sensu em Ensino de Química. Esse curso foi oferecido pelo CCET em 

2003 e o pesquisador foi o coordenador do mesmo àquela época. A proposta curricular desse 

curso esteve assentada nos moldes da integração entre as disciplinas específicas e 

pedagógicas, numa perspectiva de oferecer aos cursistas novas possibilidades de 

aprimoramento das práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula, à luz de documentos 

e diretrizes que norteavam e ainda norteiam o ensino de química.  

Na avaliação final dos alunos sobre o curso, a maioria apontou-o como muito bom 

e afirmaram que as disciplinas cursadas trouxeram a eles outros horizontes, até então não 

enxergados. Vale ressaltar que, das trinta vagas oferecidas, vinte foram preenchidas por 
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professores de escolas públicas e privadas de Goiânia, quatro por professores egressos do 

curso de Química da UEG e seis por professores graduados em outras áreas.  

Ainda pela análise do quadro 6, nota-se que dezoito alunos fizeram especialização 

em outras áreas do conhecimento, sem nenhuma relação com os problemas inerentes ao 

ensino de Química. Essa realidade é comum, pois em Anápolis não houve a oferta de novas 

turmas de especialização em ensino de Química pela UEG e para estudarem em outras 

cidades os professores não dispunham de tempo e nem de recursos financeiros para custear as 

despesas relacionadas à viagem, hospedagem, alimentação, livros, etc. 

Diante do revelado, muitos fazem outros cursos com o objetivo de mudança de 

nível no serviço público, ou seja, de P-III para P-IV, uma vez que esta mudança altera de 

forma significativa os vencimentos da classe. Todavia a partir de janeiro de 2012, com base 

na lei estadual 17.508, de dezembro de 2011, a SEDUC/GO incorporou a gratificação de 30% 

da titularidade ao piso salarial dos professores da rede estadual, o que provocou perdas 

salariais significativas e consequentemente desestímulo pela profissão. Esse cenário é o que 

demonstra a realidade vivida pelos professores da rede estadual nos dias atuais. Devido a esse 

fato muitos docentes reduziram a carga horária de trabalho na rede estadual e aumentaram na 

rede municipal, que apresenta um plano de carreira mais solidificado, com vencimentos mais 

atrativos.  

De certa forma, as escolas estaduais passam a ter altos déficits desses 

profissionais e, isso gera a necessidade de contratação de professores por tempo limitado, 

provocando uma rotatividade constante de docentes, o que vem a desestabilizar o 

funcionamento das escolas e prejudicar o ensino ofertado aos estudantes. O que temos 

observado são muitas exigências burocráticas por parte da SEDUCE/GO14 a serem cumpridas 

pelos professores e nenhuma política de investimento para valorização da classe. 

Mesmo diante desse cenário político, que desestimula os professores a investirem 

em sua formação, consideramos indispensável que haja o incentivo à formação continuada, 

que o governo do estado de Goiás valorize essa formação e devolva aos milhares de 

professores da rede básica estadual de ensino, o percentual de 30% da titularidade que 

correspondia ao incentivo pela formação continuada em cursos de especialização lato-sensu.  

É inquestionável que a formação continuada seja uma resposta necessária aos 

permanentes desafios da inovação e da mudança e, simultaneamente, condição de promoção 

do desenvolvimento pessoal e profissional dos professores (ROSA; CHAVES, 2013).  

                                                           
14 A Secretaria de Educação do Estado de Goiás - SEDUC/GO  passa a responder também pelo esporte 

e pela  cultura em Goiás, sendo então chamada de Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte 

- SEDUCE/GO, a partir de janeiro de 2015. 
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 Para que isso aconteça, as políticas públicas devem partir do governo, da própria 

instituição formadora ou do próprio docente, que não pode se recusar às demandas 

profissionais dos últimos tempos para terem qualidade no seu trabalho direcionado à 

formação de professores (GONÇALVES, 2009). 

 

7.1.3- Ao concluir o curso de licenciatura em Química o seu olhar sobre o significado da 

graduação mudou, ou permaneceu o mesmo? 

 

Quadro 7 - Categoria: Impressões dos professores sobre o significado da graduação 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 1 O curso modificou a minha visão sobre a Química e sobre a educação e 

principalmente quanto à aplicação da psicologia na educação 

PEM 2 No final do curso que ficou mais evidente o destino à sala de aula com 

a realização dos estágios supervisionados. 

PEM 3 Com o passar do tempo, a ideia de me tornar um professor de Química 

foi melhorando e tornando real a necessidade de um professor 

licenciado em Química como um agente transformador. 

PEM 4 Mudou. Pois passei a ouvir mais o meu aluno e não ser autoritária na 

sala.  Aprendi que para ensinar não basta apenas dominar os conteúdos 

de Química e sim saber ficar frente a um aluno e saber a hora exata de 

falar e ouvir. 

PEM 

5,7,8,9,10,14,16,17,19 

20,21,22,23,24,25,27, 

28,30,31 

Não 

PEM 6 Modificou, pois o significado passou a ser mais amplo no que diz 

respeito à aprendizagem. Desenvolvimento amplo do pensamento 

científico. 

PEM 11 Mudou. Houve mudanças na forma de ver o professor e o aluno e 

principalmente o modo de olhar os métodos aplicados no processo. 

PEM 12 Mudou, pois alargaram os horizontes. Entendi que poderia aproveitar 

os meus saberes complementando-os para atuar também em outras 

atividades relacionadas à química, por exemplo: pesquisas e também 

na indústria. 

PEM 13 Não digo ao concluir, acho que já no estágio aprendi a ver a profissão 

de forma mais real, pois durante o curso chegamos a achar que tudo em 

sala de aula é lindo e daria certo e, na prática percebemos que as coisas 

não são bem assim. 

PEM 15 Mudou bastante, pois ao longo do curso percebi que eu, enquanto 

professora, seria responsável em formar os meus alunos para o 

exercício da cidadania e tomada de decisões críticas. 

PEM 18 Mudou com a prática em sala de aula e também com as aulas no curso 

superior, principalmente as pedagógicas as quais realmente nos 

mostram o mercado de trabalho. 
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PEM 26 Mudou. Compreendi que estava saindo dali para ser professor. 

PEM 29 Sim, melhorei didaticamente minha postura em sala de aula. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

Sobre a opinião dos professores egressos a respeito da melhoria do curso de 

licenciatura em Química da UEG, no período compreendido entre o início e o final deste, 

dezenove afirmaram que para eles não houve nenhuma mudança significativa nesse período, 

que os professores são muito tradicionais na forma de ensinar e avaliar e, que não há inovação 

metodológica nas aulas para motivar os acadêmicos a assistirem e participarem das aulas, que 

geralmente estão centradas na figura do professor. 

Os demais professores relatam que, de uma forma ou de outra, suas impressões 

sobre o curso mudaram ao longo dos oito períodos, pois adquiriram nas aulas de algumas 

disciplinas na universidade, no contato com as escolas no período de estágio, ou até mesmo, 

como professores contratados antes de concluírem o curso, aprendizagens que os fizeram 

enxergar a sala de aula com um olhar diferenciado. Pelas análises, a partir das falas dos PEM 

11, 12, 13 e 15, fica evidenciado que também tiveram a possibilidade de compreender o 

propósito de um curso de licenciatura, que é formar os jovens estudantes para serem 

professores e, não apenas pesquisadores bacharéis, como muitos imaginam ao adentrarem na 

universidade.    

Dezenove professores responderam que suas impressões a respeito do curso de 

licenciatura em química não mudaram depois que concluíram a graduação. Isso é 

preocupante, uma vez, que o licenciado poderá assumir uma prática em sala de aula, desligada 

de um processo reflexivo, tornando-se um profissional sem compromisso com o ensino e a 

aprendizagem dos sujeitos aprendentes, que se encontram sob a sua responsabilidade no 

ambiente escolar. 

Para que não haja dúvidas sobre o perfil do curso escolhido, as informações sobre 

as atribuições profissionais dos cursos de graduação em Química (bacharelado, química 

industrial e licenciatura) devem ser repassadas pelos professores aos acadêmicos no início do 

curso; devem, em especial, esclarecer aos discentes do curso de licenciatura as atribuições do 

licenciado, suas possibilidades de crescimento profissional e ainda, as vantagens obtidas com 

investimentos na formação continuada (RAMOS, 2003). Dessa maneira a universidade 

cumpre o seu papel de esclarecer e abrir horizontes profissionais àqueles que estão vivendo as 

primeiras experiências no ensino superior. 
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7.1.4- Você fez o seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) ou monografia sobre 

algum tema relacionado ao ensino de Química? Se sim, qual?  

 

Quadro 8 - Categoria: TC ou monografia 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 1 Sim. A educação inclusiva no estado de Goiás e o ensino de Química. 

PEM 2 Sim. A monografia do curso de especialização. O uso de aulas experimentais 

com materiais alternativos. 

PEM 

3,4,5,7,8,9,10, 

11,12,13,15,18, 

19,20,21,22,23, 

24,25,26,27,28, 

30,31 

Não. 

Oito professores de Química do ensino médio egressos da UEG não fizeram o 

TC relacionado ao ensino de Química, mas mudaram sua concepção sobre o 

curso ao longo do tempo. 

 

Dezesseis professores de Química do ensino médio egressos da UEG não 

fizeram o TC relacionado ao ensino de Química e não mudaram sua concepção 

ao longo do curso. 

PEM 6 Sim. Como desenvolver o pensamento científico de maneira adequada para 

melhor compreensão do aluno. 

PEM 14 Sim. Dificuldades de aprendizagem no ensino de Química 

PEM 16 Sim. A importância da experimentação no ensino de Química. 

PEM 17 Sim. Ensino por meio de objetos de aprendizagem virtuais. 

PEM 29 Sim. Os temas transversais relacionados à Química. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

Dos trinta e um professores egressos entrevistados, apenas cinco fizeram 

monografia ou TCC sobre algum tema relacionado ao ensino de Química. Isso mostra que os 

acadêmicos não o veem como objeto de investigação do cotidiano escolar, espaço onde 

atuarão como professores. Analisando os dados dessa categoria com os do quadro anterior 

percebemos pouca mudança na visão dos professores sobre o ensino de Química, mesmo 

aqueles que fizeram TCC na área. O caráter da pesquisa nesse curso tem sido mais 

direcionado para estudos específicos dos diversos ramos da Química, com ênfase na formação 

do pesquisador e, não do professor-pesquisador, cujo propósito seria o ideal, por se tratar de 

um curso de licenciatura (FERREIRA; FROTA, 2004). 

O número de pesquisas voltadas para as questões pedagógicas do ensino é muito 

pequeno, se considerarmos o tempo de existência do curso, que já tem vinte e cinco anos de 

funcionamento. Quanto a essa deficiência de produção acadêmica, apontamos dois fatores que 
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justificam a necessidade de mudança na situação; são eles: 1) A necessidade da consolidação 

do curso com identidade própria e, com ênfase na tarefa de formar professores e 2) A 

inexistência da área de ensino de Química como um seguimento do curso, criado por um 

grupo de professores que se posicione a favor do desenvolvimento de pesquisas relacionadas 

ao ensino (MALDANER, 2006). 

Somados a outros apontamentos feitos nos capítulos precedentes, esses dois 

pontos se destacam por se tratar de identidade e consolidação respectivamente. Isso se 

justifica de certa forma pela falta de professores pesquisadores sobre o ensino, no quadro de 

docentes do curso, pela falta de profissionais efetivos nesta área, devido à indisponibilidade 

de oferta de vagas para docentes de Didática, Prática de Ensino de Química e Estágio 

Supervisionado, nos concursos oferecidos pela UEG e, ainda pela natureza da formação dos 

professores do curso, que são na maioria bacharéis ou que tiveram a sua formação nesses 

moldes.  

Esses profissionais assumem atividades de ensino e pesquisa no curso de Química 

licenciatura e Química Industrial, e geralmente desenvolvem os seus projetos de pesquisa em 

ambos os cursos de acordo com a sua área de atuação, o que não configura nenhum impacto 

nas atividades relacionadas à formação de professores e na melhoria da qualidade da 

formação oferecida aos futuros docentes. 

 

7.1.5- Você considera que as disciplinas pedagógicas estudadas na universidade 

contribuíram para a sua prática docente? Se sim, quais foram essas contribuições?  

 

Quadro 9 - Categoria: Disciplinas Pedagógicas 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 1,4,8,16,31 Sim. Elas tiveram grande importância; através das matérias didáticas 

conhecemos a realidade de uma escola, a forma de interagir com o 

aluno, conhecendo diferentes estratégias para fazer com que o aluno se 

desenvolva e cresça cognitivamente. 

Os PEM 8,16,31 não mudaram o seu olhar sobre o curso. 

PEM 

2,5,7,9,10,11,12,13,14

17,19,21,23,24,25,26,

27,30 

Em parte. As disciplinas pedagógicas foram desligadas das disciplinas 

científicas. 

PEM 3 Sim. A didática através das suas teorias e as aulas de estágio  para nos 

dar uma orientação sobre a prática da sala de aula. 

PEM 6,15 Sim. Segurança nos conteúdos com relação às práticas de laboratório, 

sequência lógica de conteúdos. 
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PEM 18,28 Sim, pois com as disciplinas pedagógicas, tive uma base para 

compreender como funciona o sistema educacional em relação ao PPP, 

entre outros, e também, como contornar algumas situações em sala de 

aula. 

O PEM 18 não mudou o seu olhar sobre o curso. 

PEM 22,29 Sim, pois foi graças a essas disciplinas que aprendi como ensinar de 

forma mais simples os conteúdos e a conseguir a disciplina na sala de 

aula. 

O PEM 29 não mudou o seu olhar sobre o curso. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

 

Pelos depoimentos dos professores, arrolados no quadro acima, é possível 

identificar que mais da metade dos docentes participantes da pesquisa apontaram que as 

disciplinas pedagógicas contribuíram apenas em parte na sua formação, quando alegam que as 

aulas dessas disciplinas eram ministradas de forma desconectada das disciplinas específicas 

do curso. Esse é um problema presente nos cursos de licenciatura em Química da maioria das 

universidades brasileiras e se justifica pela adoção, por parte dessas instituições formadoras, 

de um modelo de formação fragmentado, que não atende às necessidades formativas dos 

professores de Química para lidarem com os desafios da sala de aula (MALDANER, 2006). 

De acordo com Ferreira e Frota (2004, p.1) [...] “mesmo existindo um  amplo 

material sobre  a  formação inicial de  professores, poucos investigam como as disciplinas 

pedagógicas conduzem os processos de formação ...” Parece não haver interesse por parte de 

muitos professores em adquirirem conhecimentos pedagógicos que possam fundamentar a sua 

prática educativa e, com isso, acentua-se a dicotomia entre  as disciplinas específicas e  as 

pedagógicas do curso, comprometendo o processo de formação do futuro professor. 

Por outro lado, onze professores afirmam que as contribuições das disciplinas 

pedagógicas foram positivas, pois proporcionaram novas possibilidades de compreensão 

sobre o funcionamento de uma escola, conhecimentos acerca do planejamento e estratégias de 

ensino e ainda trabalhar com atividades experimentais.  Na UEG, os professores das 

disciplinas pedagógicas procuram desenvolver um trabalho que tem como objetivo orientar e 

apoiar os acadêmicos em atividades que são desenvolvidas no campo do estágio ao longo do 

curso. Certamente por isso, esses professores retratam essas contribuições, que para eles 

foram válidas, pois conseguem desenvolver com responsabilidade e compromisso o trabalho 

nas escolas em que lecionam atualmente. 

É preciso ressaltar que existem desencontros permanentes entre os professores das 

disciplinas específicas e pedagógicas do curso de Química da UEG. A falta de tempo e de 

interesse de muitos professores muitas vezes inviabiliza a possibilidade de encontros para se 

discutirem e adotarem novas abordagens que possam melhorar o seguimento do curso em sua 

identidade. Dessa forma, Maldaner (2006), Massena e Monteiro (2011) afirmam que essa 
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problemática se agrava nas licenciaturas de Química, pois embora o curso seja de formação de 

professores, não há compromisso nem social e nem pessoal com essa questão, uma vez que os 

cursos privilegiam a preparação para a pesquisa em detrimento da docência. 

Entende-se que o compromisso com o processo formativo deve ser assumido por 

todos, pois apenas os professores das disciplinas pedagógicas não conseguem dar conta de 

suprir todas as necessidades formativas dos licenciandos. A formação científica educacional 

do docente só será possível de ser efetivada e vivida como processo formativo se essas 

responsabilidades forem distribuídas igualmente entre todos os profissionais, pois quando 

falamos em processo, partimos do princípio de que o coletivo de mestres e doutores tem um 

papel fundamental nas tomadas de decisões que venham a ser favoráveis para alavancar o 

potencial do curso, na perspectiva da formação inicial e continuada dos professores de 

Química da cidade de Anápolis/GO. Afinal, esse é um dos papéis de uma instituição de 

ensino superior que, de fato, se preocupa com a formação de seus futuros profissionais. 

 

7.1.6- Há quantos anos você trabalha como professor? Conhece a proposta pedagógica 

(PP) da escola em que leciona atualmente? 

 

Quadro 10 - Categoria: Experiência profissional e Projeto Pedagógico 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 1,13,17,18 4 anos. Não a conheço na totalidade, mas fico atenta para cumprir com o meu 

dever. 

PEM 2 12 anos. Conheço. 

PEM 3,8 18 anos. Conheço. 

PEM 4 01 ano. Conheço 

PEM 5,9 20 anos. Conheço. 

PEM 

6,7,12,16,19,25,31 

15 anos. Conheço partes dela. 

PEM 10 02 anos. Conheço 

PEM 11 06 meses. Fiquei conhecendo através do estágio que fiz na mesma. 

PEM 14,24 07 anos. Não conheço, pois estou há poucos meses nessa unidade escolar. 

PEM 15 08 anos. Conheço. 

PEM 20 07 anos. Conheço parcialmente. 
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PEM 21 10 anos. Conheço. 

PEM 22 17 anos. Conheço. 

PEM 23,28 01 ano. Conheço. 

PEM 26,29 22 anos. Conheço e participei da elaboração. 

PEM 27,30 03 anos. Não conheço. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

Um aspecto fundamental para o sucesso profissional de um professor em qualquer 

escola onde for trabalhar é a sua participação na elaboração do Projeto Pedagógico dessa 

escola (VEIGA, 1996; FERNANDES, 2010; GADOTTI, 2010). É nesse documento que 

estará expressa a identidade dessa instituição, e quais as concepções ela assume em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem, que perpassa pela elaboração da proposta curricular, 

planejamento de curso, de aulas, seleção de conteúdos, utilização de estratégias de ensino, 

formas de avaliação etc. Desta maneira, é necessário que todos os professores tenham acesso 

a esse documento na escola de forma que possam ter um eixo norteador para o 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas consonantes com os ideais e objetivos da 

escola.  

Cabe ao gestor e à sua equipe pedagógica promover encontros periódicos com 

professores, pais e comunidade para discutirem a pauta da agenda que versa sobre o Projeto 

Pedagógico da escola, pois somente dessa forma se efetivará a participação coletiva e 

democrática na tomada de decisões que beneficiem a unidade escolar (VEIGA, 1996). 

Pelos dados apresentados no quadro 10 observa-se que o tempo de trabalho dos 

professores varia entre seis meses e vinte e dois anos, e a maioria afirma que conhece a 

proposta pedagógica da escola em que trabalha; alguns ainda relatam que, além de conhecer, 

participaram da elaboração do documento. Essa realidade é positiva, pois revela uma 

preocupação dos professores em realizar um trabalho que esteja de acordo com os 

pressupostos pedagógicos da escola. Participar da elaboração do projeto pedagógico é uma 

oportunidade ímpar para que se crie o sentimento de democratização e de valorização do 

outro, vislumbrando ideais humanos e progressistas. 

Nesse sentido, as disciplinas pedagógicas muito contribuem com o acadêmico em 

processo de formação, pois uma das atividades propostas pelo pesquisador em suas aulas de 

Prática de Ensino é levar o acadêmico para a escola onde realizará o estágio, e desenvolver 

um estudo orientado pelo professor, sobre o PP dessa escola e, posteriormente, promover 

discussões grupais em sala de aula na universidade, para salientar a importância do nosso 
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compromisso como professores em fazermos parte da identidade da escola em que 

trabalhamos.  

Entre efetivos e concursados, a maioria dos professores de Química do ensino 

médio da cidade de Anápolis/GO, egressos da UEG, já possuem experiência de trabalho no 

campo da docência, o que lhes permite compreender e lidar com as inconstâncias do cotidiano 

escolar e, mais precisamente, da sala de aula. Essa experiência é muito válida, pois possibilita 

ao professor estar em contato com aquilo que até então para ele era novidade.  

Para Tardif (2008), os saberes da experiência têm uma relação intrínseca com as 

atividades diárias do professor, com a sua ação pedagógica e, principalmente, nas relações 

entre o professor e os outros atores envolvidos no trabalho escolar. Nesse sentido, não podem 

ser vistos como um fenômeno isolado, que ocorre com o passar dos anos e, que esteja ligado à 

idade, mas principalmente, aos saberes profissionais, disciplinares e aos curriculares, que em 

conjunto contribuem para a composição desse saber experiencial.  

Como educadores devemos estar certos de que os saberes da experiência nos 

mostram, ao longo do tempo, que nossa formação é contínua, não se esgota,  isso porque 

“esse saber se transforma num saber funcional, prático, interativo, sincrético e plural, 

heterogêneo, não-analítico, aberto, personalizado, existencial, pouco formalizado, temporal e 

social” (TARDIF, 2008, p. 109-110). 

 

7.1.7- Você planeja suas aulas frequentemente? Se sim, de que maneira? 

 

Quadro 11 - Categoria: Planejamento 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 

1,2,3,4,5,7,9,10,14,17,19,22

,25,26,27,28,29,30 

Sim. As aulas são planejadas quinzenalmente de acordo com o SIAP, 

onde são destacadas as expectativas de aprendizagem, o conteúdo, a 

metodologia e a avaliação de conteúdo a ser estudado naquela 

quinzena. 

PEM 6 Sim. Retomada do conteúdo (oral), desenvolvimento do conteúdo novo 

e atividades de fixação de conteúdos. 

PEM 8,31 Sim. Atualizo e procuro uma melhor metodologia. 

PEM 11 Sim. Pesquisando sobre o assunto, elaborando atividades e resumos. 

PEM 12 Sim. Seguindo um roteiro que obedece a um grau de complexidade que 

permita ao aluno, relacionar  um saber (conteúdo) ou outro, 

desencadeando uma compreensão lógica e ampla, complementar e 

nunca fragmentada. 

PEM 13 Sim. Procuro sempre estar lendo sobre os assuntos que irei trabalhar 

em livros didáticos e principalmente na internet onde consigo encontrar 
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provas de vestibulares e do ENEM para que sejam usadas em listas de 

exercícios em sala de aula. 

PEM 15 Sim. Utilizando livro didático, internet (site portal do professor), 

periódicos (Química Nova/Química Nova na Escola), outros artigos, 

paradidáticos: Química e aparência, Química dos Alimentos de 

Usberco e Salvador. 

PEM 16 Sim. Através de planejamento aula por aula, procurando sempre 

maneiras para que os alunos consigam atingir os objetivos propostos 

dentro de cada conteúdo abordado. 

PEM 18 Sempre planejo minhas aulas utilizando vários recursos: livros, 

documentários entre outros. Utilizo sempre a internet, o que facilita 

bastante no planejamento. 

PEM 20 Sim, tento ajustar o que há a ser ensinado com a necessidade de cada 

turma; busco novos materiais, inclusive formas de ilustração que 

ajudem os diversos tipos de alunos a compreenderem a mensagem. 

PEM 21 Sim. Ainda mais considerando os imprevistos diários como horários 

problemas internos em sala, conteúdos propostos e abordados. Tento 

acompanhar os conteúdos inserindo atualidades, eventos (Enem, 

Diagnóstica) entre outros fatores. 

PEM 23 Sim. Através de estudo e de preparação de experimentos a serem 

trabalhados de maneira diversificada. 

PEM 24 Sim. As aulas são planejadas minuciosamente, através de pesquisas de 

textos e atividades contextualizadas. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

O planejamento é um conteúdo de extrema importância a ser desenvolvido nas 

aulas das disciplinas pedagógicas dos cursos de formação de professores, pois este imprime 

uma identidade pedagógica e política do professor que ministrará aulas de uma determinada 

disciplina. Para que isso aconteça com êxito é preciso, sobretudo, que o professor formador, 

saiba o que é planejar e como planejar, para conseguir ensinar ao futuro professor a 

desenvolver essa ação com clareza e objetividade.  

Nossa opinião converge com Pimenta e Lima (2008), quando essas autoras 

afirmam que os alunos percebem que o professor planeja, quando ele consegue desenvolver a 

sua aula de forma programada e organizada, e essas ações são claramente percebidas no 

roteiro explícito da aula, nas sugestões de bibliografias complementares sobre o tema em 

evidência; na programação das atividades com o uso de metodologias e recursos 

diferenciados, no domínio do conteúdo e no uso de formas diversificadas de avaliação.  

Nos cursos de formação docente, o ato de planejar, por parte dos professores 

formadores, precisa ser uma prática eficiente e constante em todas as suas aulas; sendo assim, 

a credibilidade e confiança dos seus alunos será automática, e em muito contribuirá para a sua 

futura prática educativa. Não queremos aqui, defender a visão de um modelo ideal de 

professor, como muitos apregoam, mas sim, reforçar a ideia de que o compromisso em fazer 

um bom planejamento por parte do professor contribui para a realização de aulas 
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interessantes, em que os alunos e professores se sintam estimulados, tornando o conteúdo 

mais fácil de ser assimilado. 

Entrar em uma sala de aula sem ter pelo menos um roteiro elaborado das ações 

que serão desenvolvidas pelo professor pode comprometer a qualidade da aula, pois os alunos 

não conseguirão aprender o que está sendo explicado e, com isso, surgirá o desinteresse e a 

indisciplina em sala.  

Nas aulas de Química é muito comum alguns professores usarem do improviso, 

afirmando que, devido aos anos de experiência, já têm tudo memorizado na cabeça, e com 

essa visão ministram suas aulas de forma desconectada dos conteúdos estudados 

anteriormente, sem valorizar os conhecimentos prévios dos alunos (MORETTO, 2007). 

É preciso planejar a aula com o olhar direcionado para o aluno, mantendo uma 

relação eficaz com os conteúdos, para poder apreender aquilo que o professor propôs como 

objetivos de ensino. 

Pelos dados do quadro 11, podemos observar que quase todos os professores 

afirmam que planejam as suas aulas. Dezoito deles fazem o plano de aula de acordo com o 

modelo do SIAP (Sistema de Apoio ao Professor) proposto pela SEDUC/GO a partir de 2013. 

Ao conversar com vários desses professores no momento de entrega ou recebimento do 

questionário, foi possível perceber um descontentamento por parte destes em relação à forma 

como as escolas têm conduzido esse processo. O planejamento tem sido pautado em situações 

de natureza meramente burocrática, e o que ocorre, na maioria das vezes, são lançamentos no 

programa de planos de aula que não têm nenhuma relação com a realidade na qual esse ensino 

irá ocorrer. As coordenadoras cobram o lançamento desses planos no programa e não 

desenvolvem nenhum trabalho de acompanhamento junto aos professores, para que sejam 

feitas possíveis intervenções no decorrer das aulas, durante o ano letivo. 

Conforme aponta Vasconcelos (2009), fala-se muito, no interior da escola, da 

realização e entendimento do planejamento como processo, porém é clara a percepção dos 

professores de que este “processo” acaba não acontecendo e que o plano de aula não vai 

funcionar magicamente. Essa realidade, aliada a outras exigências que chegam diariamente 

nas escolas em forma de decretos, portarias ou resoluções, tem causado uma sobrecarga de 

trabalho aos professores, impedindo-os muitas vezes de prepararem as suas aulas como 

gostariam, considerando as necessidades formativas de suas turmas. A elevada carga horária 

assumida por muitos docentes em função dos salários aviltados, também interfere na 

qualidade desse trabalho, pois um professor que trabalha em três turnos, dificilmente 

alcançará êxito em todas as suas aulas. 
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Outro grupo de professores afirma preparar as suas aulas com a utilização de 

metodologias e recursos didáticos variados, de modo que os seus alunos estejam sendo 

preparados para o ENEM e para as exigências da sociedade e do mercado de trabalho. A 

ênfase na contextualização e na interdisciplinaridade também é apontada como referência para 

o ato de planejar desses docentes.  

A compreensão da relação entre as categorias objetivo/conteúdo/método por parte 

dos professores é fundamental, para que a aprendizagem se realize. 

 Nesse sentido é preciso também entender que o plano de aula não deve ser rígido 

e aplicado a todas as turmas como uma obrigação a ser cumprida pelo professor; pelo 

contrário, ele deve apresentar um caráter mutável e flexível, em função da realidade dos 

alunos e da sala de forma geral, pois dessa forma, através de um feedback estabelecido entre 

professor e aluno, será possível realizar intervenções no plano, adaptando-o às necessidades 

apresentadas pelos alunos naquele momento. 

 

7.1.8- Que tipos de metodologias e técnicas de ensino você costuma usar para ministrar 

as suas aulas? 

 

Quadro 12 - Categoria: Metodologias e técnicas de ensino 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM  

1,2,3,45,6,7,8,9,10,11,12,13,

14,15,16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,27,28,29,30,31 

Além de aulas expositivas, trabalho em grupo, textos de revistas, 

debate, trabalho com atendimento individualizado, aulas 

experimentais (de forma limitada devido à falta de auxiliar), uso de 

vídeos, documentários e seminários, pesquisas e listas de exercícios. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

 Esta categoria corresponde ao questionamento que todos nós, professores, 

fazemos a nós mesmos no momento em que sentamos à mesa para preparar as nossas aulas. 

Como ensinar este conteúdo de forma que os meus alunos consigam realmente aprender? Para 

nos ajudar no encontro dessa resposta, as disciplinas de Didática Geral e de Didática 

Específica de ciências são fundamentais para que consigamos ter um melhor direcionamento 

para as nossas práticas pedagógicas. 

As metodologias de ensino devem ser cuidadosamente escolhidas pelo professor, 

para o alcance dos objetivos que foram propostos para a aula em relação a um determinado 

conteúdo. Essa categoria do planejamento permite que na aula haja uma melhor interação 
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entre ensino e aprendizagem, entre o professor e os alunos, cujo resultado é o alcance de uma 

aprendizagem concreta, por parte destes últimos (LIBÂNEO, 1994; MENEGOLLA; 

SANT’ANNA, 2001). 

Ao analisarmos as informações contidas no quadro 12, percebemos que os 

professores afirmam, de forma unânime, que utilizam em suas aulas a metodologia da 

exposição verbal, do trabalho em grupo e da atividade experimental. Essas ações são 

estendidas para outras aulas, quando esses docentes propõem aos alunos atividades extras, 

como pesquisa, resolução de listas de exercícios, preparação para apresentação de seminários 

e participação de debates.  

Em muitas visitas realizadas pelo pesquisador às escolas, com o intuito de 

acompanhar os estagiários na fase de regência, o que se via, ao caminhar pelos corredores, 

eram professores que sistematizavam as suas aulas com anotações em forma de resumos na 

lousa, para os alunos copiarem, seguidas de uma breve explicação sobre o tema abordado. O 

uso desta única metodologia por parte dos professores parece ser uma constante em todas as 

escolas, pois os docentes afirmam que os alunos têm os livros, mas não os levam para a 

escola, alegando sobrepeso na mochila devido ao fato de terem que levar vários livros todos 

os dias da semana. 

Como resultado disso, os educadores se sentem obrigados a passar resumos no 

quadro para conseguirem ministrar as suas aulas. Essa prática provoca um rendimento 

insatisfatório do trabalho desenvolvido pelos professores, porque os conteúdos não são 

cumpridos conforme programação feita no planejamento de curso e, com isso, se finda o ano 

letivo e os alunos ficam com déficits de aprendizagem em relação aos conteúdos, que não 

foram vistos na série programada. 

É preciso tomar cuidado com a utilização de um único tipo de metodologia em 

sala de aula, uma vez que o índice de aprendizagem pode cair e, como consequência, o 

desinteresse pela disciplina. Em um ambiente heterogêneo, é necessário que o professor 

arrisque novos caminhos pedagógicos e crie situações e estratégias diferenciadas para as suas 

aulas,  de maneira a favorecer a participação e a inclusão de todos no contexto vivido (LEAL, 

2000).  

Para que o aluno desenvolva capacidade para resolver problemas encontrados na 

vida real, capacidade para gerar novos problemas a serem resolvidos ou capacidade para fazer 

algo ou oferecer um serviço que é valorizado em sua própria cultura, é necessário que os 

professores utilizem diferentes estratégias em sala de aula. Através dessas diversas formas de 

ensinar os conteúdos, deve-se priorizar o afloramento das inteligências múltiplas de cada um. 

Essas possibilidades contemplam o reconhecimento e o estímulo das diversas competências 
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do aluno, o ensino democrático e uma melhor avaliação da aprendizagem (GARDNER, 

2000).  

Dessa forma podemos concluir que a busca de novos caminhos precisa existir 

como atividade esperançosa do educador, que procura fazer o seu melhor nos aspectos 

didáticos e metodológicos. Neste sentido, para a superação do medo de mudar é preciso 

estudar sobre a natureza didática de sua prática educativa e vencer os desafios que a própria 

prática nos impõe (LEAL, 2000). 

 

7.1.9- Costuma realizar atividades experimentais em suas aulas? A escola incentiva a 

realização desse tipo de atividade? Explique. 

 

Quadro 13 - Categoria: Aulas experimentais 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 1,29 Sim, tento realizar pelo menos uma aula experimental por bimestre. A 

escola incentiva, mas faltam recursos. 

PEM 

3,7,10,11,12,13,14,15,16, 

17,18,19,20,24,27,30 

Não, por que a escola não possui espaço físico para isso. Cada turma 

tem apenas duas aulas semanais e, se for para ter aulas práticas, o 

conteúdo ficará a desejar. 

PEM 4, 5,6,21,31 Sempre realizo atividades experimentais, mas procuro fazer 

experimentos simples, para que sempre tenha mais reagentes na escola. 

A escola incentiva sempre tentando oferecer o material que preciso. 

PEM 8 Sim, com o auxílio dos meninos do PIBID. 

PEM 2,9,22,23 Quando tínhamos os dinamizadores de laboratório era viável. 

PEM 25 Sim, realizo. Temos uma disciplina chamada prática laboratorial. 

Trabalhamos com experimentos de baixo custo, devido à falta de 

recursos para a aquisição dos mesmos. 

PEM 26 Sim. Temos o projeto Show da Química, onde todo bimestre 

realizamos apresentações com os alunos com a culminância no IV 

bimestre.  

PEM 28 Sim. A escola possui um laboratório de ciências e as aulas são 

organizadas e ministradas pela professora. 

Fonte: RAMOS, 2014.   

É fato que as atividades experimentais são fundamentais para melhor 

compreensão dos conceitos científicos, presentes na maioria dos livros didáticos de Química. 

Esse tipo de atividade tem um caráter motivador e investigativo, que desperta a atenção dos 

alunos, e os estimula a participarem das aulas e a desenvolverem habilidades cognitivas, 

motoras e afetivas. 
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Compartilhamos a ideia de Beltran e Ciscato (1991, p. 29), quando afirmam que 

“como ciência experimental que é, ela exige para seu estudo atividades experimentais. Não é 

aconselhável, em qualquer hipótese, que os alunos aprendam química sem passar, em algum 

momento por atividades práticas”. 

Infelizmente são poucas as escolas na cidade de Anápolis/GO que possuem 

laboratório com estrutura física adequada, para que os professores possam usar esse método 

de ensino em suas aulas. Alguns, por serem persistentes e gostarem da parte experimental, 

criam nas escolas pequenos laboratórios, com a utilização de materiais e reagentes 

alternativos, que permitem a realização de experimentos simples e com resultados eficazes. 

(RAMOS, 2003; GONÇALVES, 2009). 

De acordo com Gonçalves (2009), é necessário que haja discussões de natureza 

pedagógica e epistemológica sobre a experimentação nos cursos de formação inicial de 

professores de Química, com o propósito de eliminar a importância dada a determinadas 

disciplinas do currículo, superando assim a dicotomia teoria x prática, ainda presente na visão 

de muitos professores formadores.  

Dessa forma as disciplinas passam a ter a mesma ‘magnitude’, e o fundamental 

passa a ser a ênfase na qualidade da formação dos licenciandos, visto que esses professores 

em formação necessitam aprender como harmonizar os experimentos de caráter pedagógico, 

para que em suas aulas, no ensino médio, saibam problematizar as questões experimentais 

sem a imposição da ideia de que se está formando cientistas na educação básica (GALIAZZI; 

GONÇALVES, 2004; GALIAZZI, et al., 2001). 

Pela análise do quadro 13, identificamos que pouco mais da metade dos 

professores afirma que não realiza atividades experimentais em suas aulas, pois nas escolas 

em que lecionam não existem laboratórios e o número de aulas semanais não é suficiente para 

esse tipo de atividade, uma vez que a prioridade é cumprir todo o conteúdo previsto para ser 

desenvolvido em sala de aula.  

Inúmeros professores não se sentem preparados para enfrentar os desafios do 

trabalho a ser realizado no laboratório com os alunos do ensino médio. As dificuldades 

apontadas vão desde a falta de domínio dos conteúdos específicos da ciência química para 

sustentarem as respostas esperadas dos experimentos propostos, até o despreparo para lidarem 

com as incertezas dos resultados, pois quando não se atinge o esperado pelo roteiro, os alunos 

desacreditam desse tipo de aula e, os professores, por medo, preferem não fazer uso desse 

recurso. A outra parte afirma realizar atividades experimentais em sala de aula ou em forma 

de projetos, com o apoio pedagógico e financeiro das escolas, utilizando materiais alternativos 
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e de baixo custo, de forma a assegurar aos alunos do ensino médio a possibilidade de 

iniciação científica. 

Enquanto existiu, nas escolas públicas da rede estadual de Goiás, a figura do 

dinamizador de laboratório, os professores tiveram possibilidades de realizar um trabalho 

mais produtivo, pois podiam contar com o apoio técnico-pedagógico desse profissional, que 

organizava previamente todos os materiais que seriam utilizados na aula, como por exemplo, 

vidrarias, reagentes e mobiliários, e ainda auxiliava o professor durante toda a aula. Os 

professores da rede anseiam pelo retorno desse profissional às escolas para que consigam 

retomar as atividades nos laboratórios de ciência e de informática.  

É preciso que haja investimentos por parte do governo na construção de 

laboratórios nas escolas públicas de Goiás, sobretudo, em Anápolis/GO, porquanto os poucos 

que existem estão sucateados. Além da construção, é necessário que se destinem verbas para a 

compra e reposição constante de materiais, para que os professores e alunos possam trabalhar 

de acordo com as normas básicas de funcionamento de um laboratório idôneo. 

Sabemos que estamos longe dessa realidade, mas somente dessa maneira será 

possível alcançarmos um ensino de Química com qualidade, em que alunos e professores 

possam estar imersos no mundo da pesquisa, com perspectivas políticas, econômicas, sociais 

e científicas que transformem a sociedade (SILVA; SCHNETZLER, 2005). 

 

7.1.10- Durante o curso de licenciatura em Química, você aprendeu a ministrar aulas 

para o ensino médio, com abordagem contextualizada e interdisciplinar? Como foram 

essas experiências na Universidade? 

 

Quadro 14 - Categoria: Aulas contextualizadas e interdisciplinares 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 2,4,5,11,13,17,30 Sim, mas somente nas disciplinas pedagógicas. A parte de Química foi 

extremamente teórica. As aulas não foram  muito direcionadas para o 

ensino médio, mas os professores das matérias pedagógicas me 

ensinaram a problematizar situações de natureza contextualizada e 

interdisciplinar, todavia realizar essas atividades na escola nem sempre é 

possível. 

PEM 

1,3,6,7,8,9,10,11,12,14, 

15,16,18,19,20,21,22,23, 

24,25,26,28,29,31 

Não. Foi na prática vivida na escola. 

Fonte: RAMOS, 2014. 
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Contextualizar o ensino é ensinar a partir de situações que representam a realidade 

dos alunos, pois dessa forma, a aprendizagem poderá ocorrer de maneira que eles aprendam a 

ler, interpretar, relacionar e se posicionar criticamente sobre as questões sociais, políticas e 

econômicas que o cercam (KATO; KAWASAKI, 2011, SANTOS; SCHNETZLER, 2003). 

Embora essa proposta para o ensino na educação básica já exista há quase duas 

décadas, como proposta oficial advinda da LDB 9394/96, o que ainda se observa na prática de 

muitos professores de Química do ensino médio são aulas com ênfase na memorização de 

conceitos científicos de forma fragmentada e desarticulada da realidade em que os alunos se 

encontram inseridos. Essa ausência de contextualização pode ser uma das explicações para 

compreendermos o desinteresse dos alunos pelas aulas de Química, o que resulta, muitas 

vezes, na dificuldade de aprendizagem dos conteúdos (LIMA, 2000; SILVA, 2011). 

Pelo exposto no quadro 14, observamos que existem alguns problemas no 

processo de formação de professores de Química da UEG, no que diz respeito ao preparo dos 

docentes que atuarão no ensino médio, no que se refere à aprendizagem da contextualização 

dos conteúdos de Química. Podemos afirmar que tais problemas vão desde a falta de 

conhecimento por parte dos professores formadores do curso sobre esse assunto, passando 

pela falta de laboratórios de ensino na universidade e, pela falta de uma proposta curricular, 

que adote de fato essa linha de trabalho (OLIVEIRA, 2010). 

Vinte e quatro professores afirmam que, durante o curso, não aprenderam a 

ministrar aulas contextualizadas para o ensino médio, e que essa lacuna só foi preenchida a 

partir do momento em que começaram a trabalhar. A heterogeneidade das salas de aulas 

‘obriga’ os professores a utilizarem diversos caminhos para motivar os alunos a participarem 

das aulas e, um desses percursos é a contextualização, todavia, nem todos os profissionais se 

dispõem a pôr em prática essa estratégia, por se sentirem inseguros com relação ao domínio 

do conteúdo, que neste caso, extrapola ao previsto nos resumos, que são passados na lousa, 

para os alunos copiarem. 

Os demais professores diversificam suas opiniões quando um grupo de sete 

docentes atribui às disciplinas pedagógicas a aprendizagem de conteúdos destinados ao ensino 

médio na perspectiva da contextualização.  

Esse mesmo grupo afirma que as disciplinas específicas da Química ficaram 

restritas apenas ao campo teórico, e que em nenhum momento foram realizadas atividades 

contextualizadas, direcionadas para o ensino médio. Percebe-se uma contradição nessas 

narrativas, pois era de se esperar que os professores egressos não tivessem esse medo de 

adotar estratégias de contextualização para as suas aulas, já que tiveram na universidade aulas 

teóricas em quantidade suficiente para dominar os conteúdos do ensino médio. 
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Pela realidade descrita, entendemos que, nos cursos de licenciatura, é preciso que 

o professor formador ajude o acadêmico em formação no sentido de que este possa ser capaz 

de ir além da repetição, para aprender a transitar entre as opiniões do senso comum, até a 

aquisição de novas concepções, ditas aqui como científicas. Porém, isso só será possível de 

ser alcançado se o formador estiver disposto a superar esse paradigma cartesiano que 

caracteriza as ações docentes como tradicionais e conservadoras. 

Se conseguirmos nos aproximar dessa concepção de contextualização no curso de 

licenciatura em Química da UEG, estaremos preparando melhor nossos alunos, para que 

possam assumir esse papel nas escolas, onde atuarão futuramente como professores da rede.  

Quanto à prática da interdisciplinaridade, essa não é uma constante nas atividades 

dos professores de Química, e o entendimento de como devem ser realizados os trabalhos 

nessa perspectiva parece ainda ser uma dificuldade a ser superada, visto que, em geral, cada 

profissional utiliza a interdisciplinaridade da forma como a entende ou que lhe convém, ou 

ainda, que julga ser a mais adequada (POMBO, 2003). 

Comungamos da opinião do autor, e chamamos a atenção para a inserção dessa 

temática junto com a contextualização no currículo do curso de licenciatura em Química da 

UEG, pois dessa forma, os licenciandos aprenderão as diferenças de abordagem entre essas 

duas perspectivas e, terão melhores condições de realizar um trabalho consistente nas escolas, 

adotando a parceria e a colaboração entre os pares, para a solidificação desses trabalhos. 

 

7.1.11- As disciplinas específicas de Química cursadas ao longo do curso contribuíram 

para a sua formação, preparando-o para atuar no ensino médio? 

 

Quadro 15 - Categoria: Contribuições das disciplinas específicas 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 

1,3,5,8,11,12,13,15,16,17,1

8,19,20,21,22,23,25,26,28 

Sim, pois fundamentam conceitos e aumentam a confiança para se 

trabalhar em sala de aula. Através da teoria aprendemos a justificar, 

explicar acontecimentos, fenômenos, tornando-nos conhecedores da 

nossa área de atuação. É claro que ficaram muitas pendências, e com 

isso, tentamos minimizar as lacunas estudando muito. 

PEM 

2,4,6,7,9,10,14,24,27,2930,

31 

Não, pois no curso foi dado uma coisa mais complexa e muita coisa às 

vezes (conhecimento empírico) falhou. Muitos professores já queriam 

o conhecimento científico sem perceber que precisávamos do empírico 

para formular o científico. Muitos esqueciam que era um curso de 

Química licenciatura e não Química Industrial. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

A problemática relacionada às contribuições dos conteúdos específicos de 

Química estudados nos cursos de licenciatura, para a atuação dos professores em formação no 
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ensino médio, está centrada na grande dificuldade que os docentes dessas disciplinas têm de 

ensinar os acadêmicos a transformarem os conteúdos de ensino em conteúdos de 

aprendizagem, pois estes, em sua maioria, trazem como ‘herança’ da sua formação as práticas 

positivistas centradas na memorização de fórmulas e teorias (CANDAU, 1987; GALIAZZI, 

2003; MALDANER, 2006). 

Há uma supervalorização dos conteúdos científicos por parte dos professores 

dessas disciplinas em detrimento dos conteúdos pedagógicos, o que resulta na necessidade de 

reflexão sobre esse aspecto que interfere na formação do licenciando. O perfil esperado para o 

licenciado em Química corresponde a um profissional com “formação generalista, mas sólida 

e abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química, preparação adequada à 

aplicação pedagógica do conhecimento e experiências de Química e de áreas afins...” 

(BRASIL, 2001, p.4). 

Para que consigamos alcançar esse perfil idealizado é preciso pensar e discutir 

com o coletivo de professores formadores sobre os aspectos que são relevantes para a 

melhoria do processo formativo dos licenciandos, dentre eles, a reformulação curricular do 

curso e o compromisso do professor formador em desenvolver essa nova prática educativa. 

O quadro 15 nos mostra como os professores de Química do ensino médio, 

egressos da UEG, percebem as contribuições das disciplinas específicas em sua formação. As 

opiniões dos docentes se dividem quanto a essa questão, pois de um lado, dezenove 

professores consideram que os conteúdos específicos foram importantes para a sua atuação 

em sala de aula, uma vez que se sentem seguros para responder aos questionamentos feitos 

pelos alunos, sobre os diversos ramos da Química e suas aplicabilidades sociais, políticas e 

tecnológicas. Por outro lado, doze professores afirmam que os conteúdos das disciplinas 

específicas foram abordados de forma muito rápida e complexa, sem considerar os 

conhecimentos prévios dos licenciandos e sem nenhum vínculo com os conteúdos do ensino 

médio. 

Esse cenário precisa passar por transformações para que possamos alcançar outra 

realidade no curso de licenciatura em Química da UEG. A pesquisa sobre a formação inicial e 

continuada de professores de Química é, sem dúvida, um dos caminhos para melhor 

compreendermos a complexidade dessa ‘teia’ que envolve o específico, o pedagógico e, 

sobretudo, o humano na formação docente (MORAES; GALIAZZI, 2003; MALDANER, 

2006). 
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7.1.12- Que sugestões você apresenta para a melhoria do curso de Química licenciatura 

da UEG em Anápolis no que diz respeito à formação do professor? 

Quadro 16 - Categoria: Melhoria do curso 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PEM 

1,3,17,19,21,24,26 

Trazer o acadêmico o quanto antes para a sala de aula com estágio tanto em 

sala como no administrativo para ir tomando conhecimento. A observação é 

tempo perdido, deve-se ir direto a prática, ao corpo a corpo com alunos e 

professores, contribui muito mais. Além disso, o acadêmico já vai se 

decidindo, ao conhecer a realidade, se é isso mesmo que ele quer, para não 

vir a se tornar um profissional frustrado. 

PEM 2,4,9,10 Abordagem integrada entre as específicas de Química e as pedagógicas. As 

matérias básicas estão fugindo muito para um curso de licenciatura, pois há 

conteúdos que não têm necessidade. E os professores das matérias básicas, 

que às vezes são contra a educação, não valorizam as matérias pedagógicas, 

às vezes até criticam e não são flexíveis com os horários e com os estágios, 

sem falar na didática desses professores, que às vezes não existe. 

PEM 5,25,30 Sem comentários. 

PEM 6,13 Desenvolver material digital ao longo do curso; aulas práticas como trabalho 

final; aproximar a Química do contexto social levando o aluno a gostar da 

escola. 

PEM 8 Convencer os alunos a estudarem. 

PEM 11,16,22,31 Que no primeiro semestre os acadêmicos já tenham a oportunidade de 

conhecerem uma unidade escolar, seu funcionamento, a interação com os 

alunos do ensino fundamental e médio, para que tenham a certeza de sua 

atuação no mercado de trabalho; que tenham conhecimentos didáticos 

suficientes para atuarem em sala de aula, tratar bem o aluno, compreender o 

processo ensino-aprendizagem, e contribuir para a formação de seres 

humanos transformadores do meio, de uma forma sustentável. 

PEM 12,14 Inserir no currículo mais disciplinas, pedagógicas com mais aulas práticas 

voltadas para o ensino médio. 

PEM 15 Que os conteúdos de Química na universidade sejam ensinados também de 

forma contextualizada. 

PEM 7,18,20,27 A UEG deve sempre buscar aproximar os acadêmicos do curso de Química 

das escolas no sentido de contribuir e participar de forma ativa, como por 

exemplo, através do PIBID. 

PEM 23 Tornar o curso mais acessível, por se tratar de uma grade curricular muito 

pesada, melhoria no processo burocrático e melhor atendimento por parte dos 

orientadores. 

PEM 28 Mais discussão sobre a formação de professores. 

PEM 29 Realização de oficinas pedagógicas para construção de materiais que possam 

ser utilizados em sala; trabalhar mais aulas práticas. 

Fonte: RAMOS, 2014. 

Por se tratar de professores que, em sua maioria, apresentam uma vasta 

experiência no campo da docência, consideramos a necessidade de conhecer as opiniões 

desses docentes de Química, egressos da UEG, que atuam na educação básica, para que 

possamos apresentar nas reuniões do colegiado de Química as sugestões por eles 
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encaminhadas, no sentido de refletirmos sobre a nossa prática e sobre o nosso papel como 

professores formadores que somos.  

De forma sistematizada, elencamos as recomendações dos trinta e um 

participantes da pesquisa, que são traduzidas nos seguintes itens: 1) Trazer o acadêmico para a 

escola logo no início do estágio, para que ele possa conhecer e saber como funciona cada 

departamento e com isso decidir se realmente quer ser professor ou não; 2) Integrar as 

disciplinas específicas e pedagógicas; 3) Promover a valorização das disciplinas pedagógicas 

por parte dos professores das disciplinas específicas; 4) Conscientizar os professores de que 

os conteúdos específicos que ministram devem ser pedagogicamente transformados; 5) Inserir 

na proposta curricular uma maior carga horária para as disciplinas pedagógicas; 6) Ensinar os 

conteúdos de Química na universidade de forma contextualizada; 7) Incentivar melhor 

atendimento por parte dos orientadores de TCC; 8) Realizar oficinas pedagógicas para 

construção de materiais que possam ser utilizados em sala; 9) Desenvolver mais aulas práticas 

voltadas para o ensino médio 10) Promover a aproximação entre a UEG e as escolas com 

integração de ações de ensino-pesquisa-extensão voltadas para a melhoria da prática docente 

dos professores formadores e em formação; 11) Fomentar mais discussão sobre a formação 

dos professores do curso e divisão das disciplinas.  

Acrescentamos a essas sugestões outras que também poderão contribuir com o 

avanço do curso, a saber: 1) Desenvolver os TCC’S com abordagens que valorizem os 

conteúdos químicos e os conteúdos sobre a educação em Química; 2) Desenvolver curso de 

formação continuada em educação em Química para professores, oferecido pela UEG, para 

atender às necessidades formativas desses profissionais, contribuindo, assim, para que 

tenhamos um ensino com melhor qualidade na cidade de Anápolis e em Goiás; 3) Canalizar 

maior parcela de investimento por parte do governo, na melhoria da qualidade do ensino nas 

Universidades e colégios públicos, através da implantação de laboratórios, na qualificação de 

professores e a melhoria dos salários; 4) Sistematizar apresentações de miniaulas na 

universidade, com o auxílio do professor de prática de ensino de quimica e dos acadêmicos 

que já estão lecionando nas escolas. 

Essas anotações aqui transcritas revelam o descontentamento dos docentes de 

Química da educação básica da cidade de Anápolis/GO com as lacunas apresentadas pelo 

curso de licenciatura em Química da UEG, e com o descaso do governo em relação à 

valorização da carreira e à formação continuada de professores, pois estes são fatores de 

impacto, que podem acelerar o desenvolvimento dos educadores e consequentemente, a 

qualidade da educação ofertada aos nossos jovens. 
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A partir de estudos de Gonçalves (2009), nos posicionamos neste momento, 

complementando as reivindicações dos professores, apontando a necessidade urgente de se 

produzirem pesquisas sobre os cursos de licenciatura da UEG, sobretudo o de Química, para 

que se possam analisar, de forma mais intensa, as necessidades formativas dos professores do 

curso, bem como dos licenciandos.  

Quanto aos professores formadores em regime de dedicação exclusiva, que não 

tiveram formação pedagógica na graduação, mestrado ou doutorado, sugerimos que 

dispensem parte do seu tempo dedicado apenas à pesquisa de temas específicos da Química, 

para investir em sua formação pedagógica. Dessa maneira, a sua prática em sala de aula 

poderá trazer contribuições positivas para melhor qualificação dos futuros professores e 

também para a expansão da pesquisa em ensino de Química, que na UEG ainda não se 

consolidou, devido ao fato de não existir um grupo de pesquisa de referência, como já existe 

em outras instituições, do estado, como por exemplo, a UFG, que se destaca nacionalmente 

pelos trabalhos produzidos no Núcleo de Pesquisa em Ensino de Ciências (NUPEC). 

Outro aspecto importante para o reconhecimento e consolidação da área de ensino 

de Química na UEG é a abertura de vagas nos próximos concursos para docentes das 

disciplinas da área de formação de professores, com exigência em edital de formação inicial e 

stricto sensu no segmento ensino de Química, ou ainda, que as dissertações ou teses tenham 

sido produzidas sobre esta temática. 

É desejável ainda que a CAPES e outras agências de fomento à pesquisa possam 

direcionar mais recursos para o desenvolvimento de projetos de pesquisa na área de ensino e, 

assim, promover o alavancar dessa área, entendendo que as universidades necessitam, sim, de 

pesquisadores, mas que os professores-pesquisadores também desenvolvem pesquisas 

relevantes sobre o ensino e como resultado trazem contribuições significativas para o melhor 

desenvolvimento do processo de formação de professores da educação básica e superior 

(GONÇALVES, 2009). 

Para a consolidação da UEG, como universidade, é preciso, que o governo do 

estado de Goiás, em parceria com a união, canalize verbas para a construção das demais 

etapas da sede da instituição, uma vez que só foi construída a primeira etapa em dezesseis 

anos de sua existência.   

Com uma maior e melhor estrutura física, será possível criar os prédios próprios 

para os cursos, ampliar o número de laboratórios, disponibilizar salas com mobiliários e 

equipamentos tecnológicos para os professores planejarem seus trabalhos e orientarem os 

alunos, ampliar e estruturar a biblioteca com mobiliários, livros, revistas, jornais e banco de 

dados, construir o restaurante universitário, agilizar a construção da casa do estudante para 
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abrigar os acadêmicos que residem em outras cidades e não têm condições de pagarem 

despesas com alimentação, aluguel, transporte e materiais para estudo e ainda disponibilizar 

maior número de bolsas para o apoio financeiro aos estudantes, que pretendem fazer iniciação 

científica e outros. 

Nesse sentido, nosso propósito é adotar a pesquisa como eixo de formação para o 

curso de licenciatura em Química, pois assim, o tripé ensino, pesquisa e extensão se 

fortalecerá, promovendo o conhecimento e contribuindo para o avanço da sociedade, uma vez 

que esse é o papel de uma universidade. 

As discussões a respeito da pesquisa como eixo orientador dos cursos de formação 

de professores tem ganhado destaque entre os pesquisadores da área que defendem a adoção 

dessa prática desde os anos iniciais da graduação. Vários professores da Faculdade de 

Educação da UFG têm trabalhado incansavelmente na produção científica voltada para uma 

prática educativa que tenha como enfoque a produção do conhecimento com autonomia.  

Como sugestão para leitura e reflexão trazemos à baila recente produção de Rosa 

(2014) cujo título é: A pesquisa como princípio metodológico  da formação de professores. 

Nesse artigo a autora discute formas de pensar a pesquisa no ensino como uma das 

possibilidades de formação do estudante e do professor universitário, salientando a 

necessidade de adoção de um novo paradigma por parte da universidade que requer a reversão 

do seu eixo central do ensino para a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 
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CAPÍTULO VIII 

________________________________________________________ 

 

A ANÁLISE DOS DADOS COMO RESULTADO DA TERCEIRA ETAPA 

DA PESQUISA – A FALA DOS PROFESSORES FORMADORES DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UEG 

 

Neste capítulo, discutiremos como os professores formadores do curso de 

licenciatura em Química da UEG se constituem e quais as especificidades do seu trabalho em 

um curso marcado pelo desafio do ensinar a ensinar.  

O instrumento utilizado para a realização da coleta de dados sobre os professores 

formadores também foi o questionário. A justificativa para a utilização do mesmo instrumento 

usado no capítulo 7 está fundamentada nas dificuldades de conversar pessoalmente com os 

docentes a respeito dos problemas vividos nas aulas das disciplinas específicas e pedagógicas 

do curso, pois os professores trabalham em sistemas de cargas horárias diferenciadas, sendo 

alguns em regime de dedicação exclusiva, outros em regime integral de 40 horas e outros em 

regime de 30 ou menos horas semanais de trabalho. Muitos chegam à UEG, ministram suas 

aulas e se deslocam para outros locais de trabalho, o que impede de encontrá-los com 

disposição de tempo para realizar, por exemplo, uma entrevista. 

Foram entregues trinta questionários aos professores das disciplinas específicas e 

pedagógicas do curso, entretanto nem todos os professores responderam, totalizando apenas 

onze, o número de questionários devolvidos.  

Ao analisar as respostas dos questionários descritas pelos docentes do curso de 

licenciatura em Química da UEG, foi possível obter várias informações sobre a visão dos 

professores formadores a respeito da qualidade da formação dos professores de Quimica da 

educação básica, que estão sendo entregues à sociedade semestralmente. Foram propostas 

onze questões abertas aos docentes formadores, e os mesmos tiveram o prazo de três semanas 

para responderem às perguntas de forma livre e de conformidade com a realidade do trabalho 

que desenvolvem na UEG.  

Pela análise das respostas, os docentes demonstram estar insatisfeitos com as 

condições de trabalho oferecidas pelo governo e também com a falta de interesse dos alunos 

pela profissão. Vários apontamentos foram feitos pelos professores no sentido de reverter a 

realidade em que se encontram as licenciaturas.  
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O processo de categorização ocorreu de forma semelhante ao que foi realizado na 

segunda etapa dessa pesquisa, uma vez que lançamos mão do mesmo instrumento de coleta de 

dados. Da mesma forma que no capítulo anterior, as categorias que emergiram desses dados 

serão apresentadas no formato de quadros, para que possamos melhor analisar e compreender 

o universo dos professores formadores do curso de licenciatura em Química da UEG.  

Para a análise das duas primeiras questões, que versam sobre as categorias 

formação inicial e formação continuada dos professores formadores do curso de licenciatura 

em Química da UEG, utilizaremos as informações presentes nos quadros 17 e 18 apresentados 

a seguir. 

 

8.1- A análise das respostas a partir das perguntas propostas 

 

8.1.1- Você cursou licenciatura, bacharelado ou ambos? 

Quadro 17 - Categoria: Graduação 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 2,5,7,8,9 Licenciatura em Química  

PES 4,6,10,11 Bacharelado 

PES 1,3 Ambos 

Fonte: RAMOS, 2015. 

 

8.1.2- Possui título de especialista, mestre(a) ou doutor(a)? Em qual(is) área(s) você fez 

pós graduação? 

 

Quadro 18 - Categoria: Pós-Graduação  

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1 Doutor em Química Inorgânica 

PES 2 Mestre em Ciências Moleculares 

PES 3  Doutor em Química Analítica 

PES 4 Doutora em Físico-Química  

PES 5 Doutor em Química Orgânica Analítica 

PES 6 Mestre em Educação Ciências e Matemática 

PES 7 Mestre em Ensino de Ciências da Natureza 
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PES 8 Mestre em Química 

PES 9 Mestre em Ciências da Educação Superior 

PES 10 Mestre em Química 

PES 11 Doutor em Química 

Fonte: RAMOS, 2015. 

A formação do professor formador dos cursos de licenciatura merece lugar de 

destaque nas discussões acadêmicas sobre este assunto, uma vez que esse profissional ainda 

está sendo moldado pelas universidades, através dos cursos de licenciatura, para uma escola 

que, em grande parte, já não existe mais.  

Ainda são poucos os trabalhos que discutem a formação de professores para o 

ensino superior, ou seja, que discutem como se dá e quem é responsável pela formação dos 

formadores de professores (MALDANER, 1999; SILVA; SCHNETZLER, 2005).  

Compreendemos que a formação do professor é um processo contínuo e que não 

se inicia, e muito menos se finda, em um curso de licenciatura, porém acreditamos que esses 

cursos podem proporcionar ações formativas de grande relevância para a formação do 

professor, mesmo sabendo que muitas vezes há um descaso com a formação para a docência e 

notória desvalorização da profissão dentro das próprias instituições formadoras. 

No que diz respeito à formação inicial dos formadores do curso de licenciatura em 

Química da UEG, podemos afirmar, de acordo com as informações do quadro 17, que cinco 

professores cursaram licenciatura em Química, quatro cursaram bacharelado em Química e 

dois são graduados em ambos os cursos. Essa diversificação na formação dos professores 

pode ser explicada devido ao fato de que não há preparação formal para o formador, e que em 

muitas áreas do conhecimento os processos seletivos relacionados à contratação docente em 

Instituições de Ensino Superior (IES) priorizam as linhas de pesquisa na área técnica 

(BENITE; BENITE; ECHEVERRIA, 2010). 

Na UEG a realidade é semelhante a essa comentada pelos autores. Em seus quatro 

concursos públicos para docente do ensino superior, nenhuma exigência foi feita nos editais 

acerca da formação inicial dos candidatos que pleitearam as vagas. Atualmente o quadro de 

docentes do curso de licenciatura em Química desta instituição é composto em sua maioria 

por professores bacharéis, o que caracteriza um curso com perfil mais voltado à pesquisa do 

que ao ensino, o que implica uma deficiência formativa de natureza pedagógica por parte dos 

formadores, visto que não estudaram nenhum conteúdo relacionado ao ensino durante a sua 

formação. 
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De acordo com o artigo 66 da LDB 9393/96 “a preparação para o magistério 

superior far-se-á em nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e 

doutorado”. Essa normativa legal isenta as universidades de exigirem, em seus processos 

seletivos, que os professores dos cursos de licenciatura sejam licenciados e apresentem 

comprovação de titulo de mestre ou doutor na área de ensino. Isso resulta no cenário atual 

com o qual nos deparamos nesses cursos, onde os docentes formadores tiveram uma formação 

para serem pesquisadores, o que embora importante, não corresponde às necessidades dos 

licenciandos para o exercício da docência. 

 Nesse sentido, pensar o trabalho docente do formador de professores, numa 

perspectiva diferenciada daquela que se baseia em concepções técnicas de ensino, é o desafio 

para os dias atuais. Na convergência desse pensamento, Tardif (2008, p.35), salienta que: 

 

a docência é um trabalho cujo objeto não é constituído de matéria inerte ou 

de símbolos, mas de relações humanas com pessoas cujo objeto não é 

constituído de matéria, mas de relações humanas com pessoas capazes de 

iniciativa e dotadas de uma certa capacidade de resistir ou de participar da 

ação dos professores. 

 

Essa nova maneira de conceber a formação docente se baseia na ideia de que as 

relações entre o professor e o estudante do curso de licenciatura em Química da UEG podem 

propiciar o desenvolvimento da autonomia e da cooperação, visto que o professor formador 

sai da condição de dono do conhecimento e assume o papel de mediador do conhecimento. A 

partir disso compartilhamos a ideia de Freire (2011) de que nenhum professor passa pela sala 

de aula imune de deixar sua marca, seja ela positiva ou negativa.  

Mesmo considerando que a tarefa de formar os docentes de Química seja de todos 

os formadores envolvidos, nos cursos de formação de professores, principalmente nas áreas 

de ciências, essa responsabilidade é normalmente atribuída aos professores da área de 

educação.  

Isso ocorre, pois muitas vezes não existe um currículo direcionado à formação dos 

professores formadores que envolva aspectos relacionados ao saber e ao fazer desse 

profissional que considere o professor licenciando que se pretende formar (MIZUKAMI, 

2006).  

De acordo com o quadro 18, no curso de licenciatura em Química da UEG oito 

professores são mestres ou doutores nas áreas específicas da Química e 3 são mestres em 

educação. O quantitativo de professores com formação na área de ensino é insuficiente para a 

realização das atividades que o curso exige, como por exemplo, ministrar aulas, orientar os 

acadêmicos para a realização das atividades de estágio, orientar os acadêmicos na iniciação 
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cientifica, produzir pesquisa e escrever artigos, orientar os acadêmicos na produção do TC, 

participar de eventos da área e de reuniões do colegiado, dentre outras.  

Quanto ao investimento das IES na melhoria da qualidade dos cursos de 

licenciatura, o que se observa é que: 

 

nas universidades onde a pesquisa e a pós-graduação na área da química são 

bem desenvolvidas é menor o interesse dos docentes com a questão da 

Licenciatura e a formação dos professores. Nessas universidades, o que é 

mais importante é a formação do cientista que irá alimentar os grupos de 

pesquisa (VIANNA et al., 1997). 

 

Para que a realidade do curso de licenciatura em Química da UEG possa alcançar 

um cenário diferente deste acima citado, é necessário que a universidade invista na melhoria 

da qualidade do curso e também contribua para a inserção da pesquisa sobre os cursos de 

formação inicial de professores de Química nas licenciaturas. Oportunizar ao professor 

formador uma educação continuada, e acesso à literatura sobre temas relacionados ao ensino 

de Química possibilitará a ele condições de trabalhar com segurança e eficiência as diversas 

situações que lhes impõe o dia a dia da sala de aula, despertando a curiosidade do acadêmico 

em formação, fazendo com que ele busque com prazer a conquista do conhecimento. 

 

8.1.3- Em sua opinião o curso de licenciatura em Química da UEG apresenta uma 

identidade voltada para a formação de professores? Justifique sua resposta. 

 

Quadro 19 - Categoria: Identidade do Curso 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 

1,2,3,4,5,7,8,9,10,11 

Não. Nós não tínhamos essa clareza da identidade do professor formado 

pela UEG. Com a reformulação do PPC, discussões e estudos do núcleo 

docente estruturante acreditamos ter avançado no sentido de que o curso a 

partir de 2015 tem objetivos claros sobre a formação docente de acordo 

com as necessidades que a profissão exige, para que se formem 

profissionais com formação pela pesquisa, autonomia e criticidade. 

PES 6 Sim. No entanto percebe-se também certo foco direcionado para 

preparação dos acadêmicos para ingressarem no mestrado em ciências 

moleculares. Atualmente a matriz está em fase de mudança na tentativa de 

articular uma formação mais direcionada para a formação de professores. 

Fonte: RAMOS, 2015. 

O modelo de formação de professores pautado na teoria da racionalidade técnica 

se fundamenta no pressuposto de que o licenciando deve adquirir um vasto conhecimento 

sobre os conteúdos da Ciência que vai ensinar. Embora esse modelo não atenda às 

necessidades formativas dos professores em formação, o que se verifica na prática de muitos 
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docentes são aulas ministradas aos licenciandos nos moldes das aulas ministradas nos cursos 

de bacharelado, contrariando o princípio básico do curso, que deve ter identidade voltada para 

a formação de professores.  

  Para compreendermos o olhar dos professores do curso de licenciatura em 

Química da UEG a respeito da identidade do curso ao qual estão vinculados, utilizaremos dos 

dados expressos no quadro 19 para discutirmos a questão. 

Dos onze professores que responderam o questionário, dez afirmam que o curso 

de licenciatura em Química da UEG não tem uma identidade voltada para a formação de 

professores. Pela análise das justificativas das respostas fica evidenciado para oito formadores 

que esse curso ainda não tem um perfil definido no que diz respeito ao preparo dos futuros 

professores de Química para a educação básica, todavia, com a atual reestruturação do PPC 

do ano de 2008 e com o trabalho desenvolvido pela coordenação e pelo núcleo docente 

estruturante, essa identidade começa a surgir. 

Esse trabalho de reflexão realizado pela nova coordenação junto aos professores 

do curso é fundamental para o alcance dessa identidade uma vez que “ela não é imutável, mas 

é um processo de construção do sujeito historicamente situado” (PIMENTA, 2002, p. 18). 

 Essa identidade é constituída de aspectos e posturas engendradas individual e 

coletivamente, durante a trajetória de cada um, nas interações sociais. É nessa relação do 

sujeito com a sociedade, na mediação entre o pessoal e o coletivo, que o processo de 

formação da identidade ocorre (NÓVOA, 2007). 

Neste sentido acreditamos que o trabalho coletivo desenvolvido com a 

participação de todos os formadores traz novas possibilidades de se pensar na construção de 

um perfil ideal para o curso, visto que a identidade docente não pode ser compreendida como 

algo inexorável ou que possa ser adquirido, mas sim como um espaço onde ocorrem conflitos 

e embates de ideias como um processo de construção situado sócio-historicamente (NÓVOA, 

2007). 

O núcleo docente estruturante tem realizado periodicamente reuniões com os 

professores do curso para discutirem as mudanças que julgam necessárias no campo do 

currículo, do estágio, das disciplinas e suas respectivas ementas, do processo de avaliação, do 

entendimento sobre a importância da indissociabilidade entre teoria e prática, da pesquisa, etc. 

Esse trabalho adquire sentido quando o objetivo do núcleo docente estruturante é aprimorar a 

qualidade do curso, dando igual significado e importância às disciplinas específicas e 

pedagógicas, entendendo que o mais importante nesse processo é o compromisso de todos os 

formadores com o bom preparo profissional dos licenciandos.  
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Continuando a análise do quadro 19, um professor afirma que o curso tem uma 

identidade voltada para a formação de professores, mas que o foco está direcionado para 

preparar os acadêmicos para o processo seletivo do mestrado em Ciências moleculares, 

também oferecido pela UEG. Diante dessa narrativa se percebe que o formador sabe quais são 

as atribuições do curso de licenciatura, porém as suas aulas são direcionadas para outro foco. 

O olhar dos professores do curso está voltado para a produção de pesquisa nas áreas 

específicas da Química, o que impede que ocorra uma aproximação entre os conhecimentos 

científicos e a forma como se deve ensiná-los de maneira que os alunos consigam 

compreender e aprender. 

Em momento algum queremos desvalorizar a importância das disciplinas 

específicas que compõem a matriz curricular do curso, mas é preciso que, como formadores, 

tenhamos o compromisso de ensinar também os conteúdos de forma que o licenciando inicie 

as experiências sobre o como ensinar, pois 

 

[...] o futuro professor sabe que se prepara para ser um intermediário entre a 

ciência que tenta dominar e o alunado ao qual haverá de ensiná-la. [...] 

quando se estuda uma disciplina científica com o intuito de ensiná-la, vão se 

elaborando estratégias didáticas ao mesmo tempo em que se assimilam os 

conteúdos científicos, aperfeiçoando desde o início da formação uma 

identidade profissional como docente (ZARAGAZA, 2006, p.26-27). 

 

Esse é o propósito de um curso de licenciatura. Se caminharmos nessa perspectiva 

a partir das diretrizes do novo PPC estaremos colaborando para a construção da identidade do 

curso, que ainda não se configura como direcionada à formação de professores de Química. 

 

8.1.4- Você considera que as disciplinas pedagógicas do curso têm a mesma importância 

que as disciplinas específicas para a formação do professor de Química? Justifique sua 

resposta. 

 

Quadro 20 - Categoria: Disciplinas Específicas e Pedagógicas 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1 Sim. Está tendo um aumento das disciplinas pedagógicas de acordo com o 

novo PPC e uma melhora considerável dos alunos ao ministrarem 

miniaulas, todavia a falta de domínio dos conteúdos específicos tem sido 

alarmante. 

PES 2,5,6,8,9,10, Sim. Ambas são importantes e devem se complementar. Um bom 

professor de Química deve saber os conteúdos específicos da Química e 

mais ainda deve saber transpor todo esse conhecimento de modo que os 

estudantes da educação básica adquiram habilidades para fazer uma leitura 

de mundo mais crítica.  
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PES 3 Sim. Considero importante porque na minha formação a parte pedagógica 

influenciou muito no modo como eu trabalho minhas aulas, bem como na 

minha relação pessoal com os alunos. 

PES 4 Sim.  Em minha opinião na grade antiga as disciplinas específicas tinham 

a mesma importância que a pedagógica. Na nova grade há uma maior 

valorização das disciplinas pedagógicas. 

PES 7 Sim. Isso também está sendo trabalhado na nova matriz curricular de 

forma que fique claro a importância do equilíbrio entre essas áreas e das 

suas complementaridades. Na nova matriz temos duas disciplinas de 

Química Fundamental, que tem como objetivo trabalhar o processo de 

ensino e aprendizagem com os conceitos básicos necessários para o 

prosseguimento e aprofundamento no curso.  

PES 11 Não. Acho que tendo uma boa formação em Química e trabalhando alguns 

conceitos pedagógicos você consegue formar um bom professor de 

Química. Não vejo necessidade de um excesso de disciplinas pedagógicas. 

Fonte: RAMOS, 2015. 

Um dos principais aspectos que se configura como um problema nos cursos de 

licenciatura está relacionado à desarticulação entre o ensino das disciplinas que compõem os 

currículos e à falta de integração entre os professores formadores. No caso dos cursos de 

Química, geralmente a estrutura curricular é composta por dois grupos de disciplinas, muitas 

vezes desenvolvidos sem qualquer tipo de articulação. Num grupo estão as disciplinas de 

formação específica em Química e noutro estão as disciplinas de formação geral e 

pedagógica, o que resulta em um trabalho fragmentado, gerando lacunas na formação do 

futuro professor, que tem o conhecimento químico, mas que nem sempre consegue trabalhar 

os conceitos de modo que os alunos consigam compreendê-los. 

Ao analisarmos o quadro 20, que se refere ao posicionamento dos professores do 

curso de licenciatura em Química da UEG sobre o grau de importância das disciplinas 

específicas e pedagógicas do curso, constatamos que dez, dos onze professores que 

responderam à questão, afirmam que ambas as disciplinas têm a mesma importância no 

processo de formação de professores de Química da UEG. 

Embora os participantes da pesquisa concordem sobre a igualdade da importância 

dessas disciplinas na formação dos professores, as justificativas dos mesmos variam, 

apontando de maneira geral, que somente a partir da reforma do PPC do curso e, com o 

trabalho desenvolvido pela nova coordenadora é que esse propósito tem sido posto em prática. 

Para superar essas debilidades presentes nos cursos de licenciatura em Química concordamos 

com Chassot (2004, p.52), quando ele escreve: 

 

defendo sempre que o licenciado, mesmo que não vá operar com 

aparelhagem tão sofisticada quanto o químico industrial, nem trabalhar com 

produtos tão puros quanto o bacharel em Química, merece uma preparação 

com a maior e melhor excelência, pois vai “mexer” na cabeça das crianças, 
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dos jovens ou adultos, ensinando-lhes uma nova maneira de ler o mundo 

com a linguagem química. 

  

 

É preciso que a prática dos professores das disciplinas específicas do currículo do 

curso de licenciatura esteja em consonância com as necessidades pedagógicas que os futuros 

professores terão para desenvolverem sua prática em sala de aula com eficiência didática e, 

também, com domínio dos conteúdos a serem transmitidos aos alunos do ensino médio. 

Ocorre que às vezes estudam-se inúmeros conteúdos, de tamanha complexidade e que muitas 

vezes não são compreendidos e assimilados e nem tampouco serão usados por esses 

formandos nas escolas. A formação do professor precisa ocorrer no sentido de que os 

conteúdos específicos estejam integrados aos pedagógicos, para que ele consiga desenvolver 

suas aulas com êxito. Para isso, as aulas de didática e das demais disciplinas pedagógicas 

precisam ser um lugar de desenvolvimento de potencialidades. Potencialidades essas que 

provoquem discussões, descobertas e construção de propostas que contribuam para o avanço 

do professor em relação às suas metodologias utilizadas em sala de aula para poder transitar 

por um mundo complexo e exigente.  

O participante PES1 nos aponta que, com o aumento das disciplinas pedagógicas, 

o rendimento didático dos acadêmicos tem sido melhor quando ministram as miniaulas na 

universidade, todavia a falta de domínio dos conteúdos da Química relacionados ao ensino 

médio é alarmante. Essa informação é preocupante no sentido de que não se pode admitir que 

um acadêmico chegue ao final do curso sem um embasamento teórico químico suficiente para 

dar aulas no ensino médio. Por isso defendemos a ideia de que o campo específico das 

disciplinas não caminhe desarticulado do campo pedagógico, como vem ocorrendo. 

O conhecimento do conteúdo da matéria a ser ensinada refere-se à quantidade e 

organização do conhecimento por si mesmo na mente do professor. Para bem conhecer os 

conteúdos é preciso ir além do conhecimento dos fatos e conceitos, sendo necessário 

compreender os processos de sua produção, representação e validação, um domínio de 

natureza epistemológica. Mais do que saber, é preciso compreender a matéria que vai ser 

ensinada para se poderem criar formas para o seu ensino.  

Além disso, a maneira como essa compreensão é comunicada faz os alunos 

perceberem o que é essencial e o que é periférico de tudo aquilo que é ensinado, o que é 

verdadeiro e válido no campo, bem como expressa um conjunto de atitudes e valores que 

influenciam a compreensão dos alunos (SHULMAN, 1986). 

A partir da fala do autor e pela experiência que tenho como professor do ensino 

médio e superior, sinto-me autorizado a dizer que essa deficiência por parte dos acadêmicos 



157 

 

 

 

está relacionada à forma complexa como os professores têm ensinado esses conteúdos. O 

aluno com uma série de deficiências conceituais trazidas do ensino médio, as quais, por vezes, 

vão se acumulando no decorrer do curso, não consegue assimilar todas as informações 

transmitidas pelos professores formadores, o que resulta em um processo de fracasso, que terá 

como consequência sérios problemas na sua atuação profissional na educação básica, pois 

conteúdo e forma é um processo dialético no processo de ensino, que visa a aprendizagem dos 

estudantes. 

De posse dessas informações obtidas nas reuniões com o colegiado do curso, a 

nova coordenação, com o apoio e aprovação dos professores, traz para a atual matriz duas 

disciplinas de Química Fundamental, que têm como objetivo desenvolver um trabalho de 

nivelamento dos acadêmicos relacionado àqueles conteúdos que não foram vistos no ensino 

médio e que são fundamentais para a compreensão dos conteúdos encontrados nos livros de 

Química de terceiro grau.  

Dessa maneira, esperamos que os acadêmicos superem essas debilidades 

formativas e tenham êxito no curso e na profissão de docente, atuando como multiplicadores 

do conhecimento e contribuindo com a formação de cidadãos participativos e possuidores de 

espírito crítico. 

 

8.1.5- Já foi orientador(a) de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), sobre algum tema 

relacionado ao ensino de Química? Se sim, qual o tema? 

 

Quadro 21 – Categoria: Orientação de TCC 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1,3,4,5,8,10,11 Não 

PES 2,6,7,9 Sim. Elaboração de material didático, motivação em sala de aula, objetos 

virtuais de aprendizagem, questões contextualizadas, categorias do 

planejamento, avaliação da aprendizagem, experimentação no ensino de 

Química. 

Fonte: RAMOS, 2015. 

O TCC é um trabalho científico e como tal deve ser elaborado com rigorosidade 

metodológica exigida pelo campo da ciência no qual está inserido. Sua construção é uma 

etapa fundamental na formação científica do discente, pois demonstra se o mesmo 

desenvolveu competências acadêmicas mínimas para sua atuação profissional após a 

graduação. Portanto, o TCC deve ser também priorizado no processo de formação 

profissional, não devendo ser tomado como algo de menor valor, ou como uma tarefa 

meramente burocrática e desinteressante, necessária para finalização do curso. 
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De acordo com o PPC do curso de licenciatura em Química da UEG, o Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) atende à legislação atual, que o coloca como uma produção que 

pode ser realizada pelo estudante ao longo dos estudos no curso de graduação.  

Atendendo a essa orientação, o TCC pode ser resultado de um processo de 

Iniciação Científica, aprofundamento de estudos realizados em disciplinas, mas só poderá ser 

oficializado com a integralização de 85% da matriz curricular obrigatória, como uma forma 

de garantir estudos teóricos para o estudante fundamentar sua produção.  

O TCC tem como objetivos possibilitar ao acadêmico o exercício da prática 

científica, habilitá-lo a utilizar a metodologia científica adequada à elaboração de projeto, 

trabalho monográfico por meio da pesquisa e busca ainda possibilitar a integração e a revisão 

dos conceitos e conhecimentos obtidos durante o curso, nas diferentes disciplinas, 

propiciando ao mesmo o contato com o processo de investigação.   

O Trabalho de Conclusão de Curso tem duas fases subsequentes: o TCC I, que é a  

elaboração do projeto de pesquisa sob orientação de um professor orientador titulado na área, 

e o TCC II, que é a produção de monografia a partir do projeto apresentado no TCC I.  

O acompanhamento das atividades de orientação do TCC é de responsabilidade 

do Coordenador Adjunto de Trabalho de Curso, que deve articular-se com o Colegiado e a 

Coordenação de Química, para compatibilizar diretrizes, organização e desenvolvimento dos 

trabalhos. É também tarefa desse coordenador divulgar as linhas de estudo dos docentes 

orientadores e o número de vagas oferecido por cada docente,  cabendo-lhe ainda orientar os 

alunos na escolha de professores orientadores.  

O professor orientador deve ser o responsável pela orientação científica a ser 

empregada no TCC I e TCC II, bem como pelo acompanhamento do cronograma de trabalho 

e da adequação do trabalho às normas da ABNT.  

Todo o processo de produção do Trabalho de curso baseia-se na possibilidade de 

ampliação dos espaços formativos do futuro educador de Química, que deve dominar tanto 

questões teóricas do campo de Química, sua área de concentração de ensino, quanto da 

formação didático-pedagógica necessária a um professor. 

Ao analisarmos o quadro 21 verificamos que apenas quatro dos onze professores 

formadores já orientaram alunos na produção do TCC na área de ensino de Química. Esta 

quantidade nos mostra que o número de produções científicas nessa área é consideravelmente 

menor, o que pode ser justificado pelos dados do quadro 3, que revela através da leitura das 

considerações dos professores formadores sobre o curso, que o mesmo ainda não tem uma 

identidade voltada para a formação de professores. Para avançarmos nessa questão é preciso 

que: 
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todos os professores envolvidos na formação de professores valorizem a 

profissão docente e considerem, como um aspecto importante do seu 

trabalho na universidade, a formação de professores. É importante que a 

discussão sobre a formação docente não fique restrita aos pequenos círculos 

dos professores da área de educação química, mas seja incorporada às 

discussões mais amplas das reuniões de todos os professores. Incorporar, no 

cotidiano dos institutos de química núcleos de pesquisa, grupos de estudos 

entre alunos e professores, entre “calouros” e veteranos implica em 

considerar todas essas atividades inseridas na organização dos tempos e 

espaços acadêmicos; o que demanda um compromisso de todos e um esforço 

administrativo sem os quais as mudanças não ocorrem, sequer começam 

(ECHEVERRIA; BENITE; SOARES, 2010, p.42). 

 

A valorização e consolidação da área de ensino de Química na UEG é um desafio 

a ser superado. Os próprios professores formadores estão acreditando nessa mudança, quando 

a maioria afirma, nos quadros 3 e 4 que, com as alterações no atual PPC do curso e com o 

trabalho da coordenação, já se percebem novas possibilidades sobre o reconhecimento da 

área.  

Como já dito anteriormente, a abertura de vagas para professores nessa área nos 

próximos concursos e o investimento na formação continuada dos formadores são 

imprescindíveis para que possamos melhorar cada vez mais a qualidade do trabalho no curso 

de licenciatura em Química da instituição. 

 

8.1.6- Você planeja suas aulas frequentemente? Se sim, de que maneira? 

 

Quadro 22 – Categoria: Planejamento 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1,3,7 Sim. Planejo minhas aulas semanalmente de forma que eu possa refletir e 

repensar minha prática a partir do que foi trabalhado e dos impactos das 

estratégias escolhidas. Avalio quais os conhecimentos que os alunos 

precisam ter para compreender o assunto e geralmente preparo a aula 

baseada numa revisão desses conteúdos, apresentando os novos conceitos. 

PES 4,9,5 Sim. Antes de ministrar a próxima aula verifico as anotações feitas sobre a 

aula anterior, pesquiso sobre o tema e elaboro um resumo do que irei 

ministrar. 

PES 2, 6, 8, 10, 11 Sim. Atualizo as aulas teóricas e práticas a partir de abordagens discutidas 

em revistas especializadas tais como Journal Chemical Education e 

Química Nova na Escola entre outros. Verifico também o que outras 

instituições estão propondo. 

Fonte: RAMOS, 2015. 

 

Um fator positivo presente na prática pedagógica dos professores formadores do 

curso de licenciatura em Química da UEG pode ser notado no quadro 22, quando todos os 



160 

 

 

 

onze professores que responderam o questionário afirmam que planejam suas aulas 

frequentemente. Essa atitude, por parte dos docentes, nos mostra que, embora a maioria 

desses professores sejam bacharéis, reconhecem da importância do planejamento e por isso o 

fazem com frequência. 

Os PES 1, 3 e 7 elaboram os planejamentos de suas aulas numa perspectiva 

teórica da reflexão sobre a prática, usando o diagnóstico sobre a realidade dos conhecimentos 

dos alunos para repensarem suas práticas. Essa atitude por parte dos professores é louvável, 

pois de acordo com Turra (1996), para que o planejamento de aula tenha ligação direta com a 

realidade dos educandos, o professor precisa preparar as suas aulas tendo real conhecimento 

da realidade dos seus alunos, o que deve conseguir por meio de uma sondagem, a partir da 

qual será possível levantar dados e fatos que serão primordiais na definição de objetivos, 

metodologia e recursos a serem utilizados durante o trabalho pedagógico do professor. 

Os PES 3, 9 e 5 verificam as anotações feitas sobre a aula anterior, pesquisam 

sobre o tema e elaboram um resumo sobre o que irão ministrar. Já os PES 2, 6, 8, 10 e 11  

planejam realizando pesquisa, porém com referências bibliográficas definidas e direcionadas 

para a área que lecionam.  

Outro aspecto importante apontado por este último grupo de docentes se refere ao 

acompanhamento do que está sendo feito e discutido em outras universidades a respeito das 

disciplinas que lecionam. Essa prática é muito válida uma vez que, conhecer o trabalho 

desenvolvido por outras instituições no campo do currículo, enriquece sobremaneira a prática 

educativa dos professores. 

A partir dessas descrições podemos afirmar que, o que orienta as decisões do 

professor na organização da disciplina, é a sua concepção de educação, de universidade, e de 

aprendizagem, além da habilidade em ensinar e do conhecimento que apresenta.  

A organização das decisões sobre a ação do professor é concretizada num 

planejamento, que é flexível de acordo com o feedback dos alunos e objetiva facilitar a 

aprendizagem dos mesmos. Deve ser claro e completo e representa as responsabilidades do 

professor na respectiva disciplina (ABREU; MASSETO, 1990).  

O ensino na universidade caracteriza-se como um processo de busca e de 

construção científica e crítica de conhecimentos. Assim sendo, a tarefa de ensinar na 

universidade supõe as seguintes disposições, conforme nos aponta Pimenta (2005, p. 103-

104): 

a) pressupor o domínio de um conjunto de conhecimentos, métodos e 

técnicas científicas que devem ser ensinados criticamente (isto é,em seus 

nexos com a produção social e histórica da sociedade);a condução a uma 

progressiva autonomia do aluno na busca do conhecimento; o 
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desenvolvimento da capacidade de reflexão; a habilidade de) usar 

documentação; o domínio científico e profissional do campo específico 

 b) considerar o processo de ensinar e aprender como atividade integrada à 

investigação;  

c) propor a substituição do ensino que se limita à transmissão de conteúdos 

teóricos por um ensino que constitua um processo de investigação do 

conhecimento; 

d) integrar a atividade de investigação à atividade de ensinar do professor, o 

que supõe trabalho em equipe;  

e) buscar criar e recriar situações de aprendizagem;  

f) valorizar a avaliação diagnóstica e compreensiva da atividade mais do que 

a avaliação como controle;  

g) procurar conhecer o universo cognitivo e cultural dos alunos e, com base 

nisso, desenvolver processos de ensino e aprendizagem interativos e 

participativos.  

 

Após analisar criteriosamente cada uma dessas disposições, o professor 

compreende que planejar as aulas para o ensino superior envolve dimensões complexas 

porque objetiva a formação do profissional, futuro professor da educação básica.  

Nesse sentido o planejamento não pode ser visto apenas como uma exigência 

burocrática por parte da coordenação de curso e nem como algo mecânico e repetitivo por 

parte do professor, pois há de se pensar também que, como docentes formadores, todos têm o 

compromisso de refletir com os acadêmicos em sala de aula sobre a importância do 

planejamento como ato que exige permanente atitude reflexiva do professor para recriar e 

redirecionar ações sempre que novos interesses e necessidades imprevistas surgirem.  

 

8.1.7- Quais tipos de métodos e técnicas de ensino você costuma usar para ministrar as suas 

aulas? 

 

Quadro 23 – Categoria: Métodos e técnicas de ensino 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1,2,3,4,5,6,8....11 Aula expositiva, estudo dirigido, trabalho em grupo, resolução de 

exercícios, pesquisa de campo, experimentação, análise de artigos 

científicos, seminários, debate, resenha, fichamento, caderno de bordo, 

palestras. 

Fonte: RAMOS, 2015. 

O método de ensino é o conjunto de procedimentos, lógica e psicologicamente 

ordenados, de que se vale o professor para orientar o aluno a elaborar conhecimentos, a 

adquirir técnicas ou habilidades e a incorporar atitudes ideais. Deve efetivar-se através da 

atividade do discente, fazendo com que este, de modo geral, seja o agente de sua própria 

aprendizagem e não mero receptor de dados e normas elaborados pelo professor (NÉRICI, 

1993).   
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 Para que os professores formadores adquiram capacidade de melhorar a formação 

dos professores de Química é necessário que se apropriem do conhecimento a respeito do 

conceito, classificação e do referencial teórico que fundamenta cada tipo de método de ensino. 

Dessa forma os professores em formação se tornarão sujeitos responsáveis pelas mudanças 

mentais, atitudinais, conceituais e comportamentais dos alunos na educação escolar. Daí a 

importância da utilização de diversos tipos de métodos nas aulas ministradas pelos 

professores. 

Sobre a utilização dos métodos de ensino observa-se, no quadro 23, que todos os 

professores do curso de licenciatura em Química da UEG, de maneira geral, fazem uso de 

diversos tipos de métodos de ensino em suas aulas. Essa variação no como ensinar por parte 

dos docentes é fundamental em um curso de formação de professores, pois traz ao licenciando 

a possibilidade de viver experiências em sala de aula na universidade que irão contribuir para 

o exercício da sua prática educativa como futuro professor, desenvolvendo a capacidade 

crítica, de síntese, de conceituação, de autonomia e de emancipação. 

 

8.1.8- Tem conhecimento sobre as discussões que acontecem no Brasil sobre a formação 

de professores pela pesquisa?  

 

Quadro 24 – Categoria: Formação pela Pesquisa 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1,2,6,7,11 Sim 

PES 3,4,5,8,9,10 Não 

Fonte: RAMOS, 2015. 

Discutiremos os dados apresentados nos quadros 24 e 25, que se relacionam à 

formação de professores com base na pesquisa, buscando compreender se os professores do 

curso de licenciatura em Química da UEG têm conhecimento sobre as discussões que 

acontecem no Brasil sobre a formação de professores pela pesquisa e qual a opinião desses 

formadores a respeito desse segmento adotado nos cursos de licenciatura. 
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8.1.9- Qual a sua opinião sobre essa modalidade de formação?  

 

Quadro 25 – Categoria: Modalidade de Formação 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1,2,7 É de fundamental importância, pois permite a formação do professor 

reflexivo. Além disso, integra universidade e escola. 

PES 6 Acredito ser uma boa estratégia por colocar o aluno no centro do processo de 

formação. 

PES 11 Importante. Entretanto não podemos querer formar professores de Química 

simplesmente porque há carência desses profissionais no mercado. 

Fonte: RAMOS, 2015. 

 

Construir novos espaços/tempos de formação docente na universidade não é uma 

tarefa utópica, tampouco imediata. Ela pressupõe um conjunto de elementos que perpassam as 

dimensões pessoais, profissionais e intelectuais, que demandam a decisão do próprio sujeito 

focado, aqui, o professor. Além desta evidência, requer empenho intelectual e persistência 

coerente a partir do olhar/pesquisar/buscar/refletir/mudar do próprio professor formador na 

relação com os pares. Assim corresponde a um movimento de aprendizagem do professor, que 

considera a objetividade da realidade concreta, sua subjetividade e a intersubjetividade 

(SILVA; CHAVES; CHIGGI, 2012).  

Com base na fala dos autores entendemos que a disposição do professor para 

assumir o novo como forma de trabalho é um processo complexo, que demanda tempo, 

análise e reflexão por parte do formador, que passa a assumir a pesquisa de sua prática, da 

realidade dos acadêmicos e das escolas como processo investigativo, ultrapassando a 

concepção de professor como transmissor de um conhecimento fixo e pronto, fundamentado, 

na lógica formal. 

É nessa perspectiva que acreditamos ser possível que os professores do curso de 

licenciatura em Química da UEG sejam também pesquisadores na área de ensino de Química 

com o objetivo de aproximação das áreas específicas e pedagógicas e da universidade com as 

escolas, pois dessa forma “o professor vai adquirindo e requerendo elementos próprios da 

pesquisa, buscando por respostas e novas perguntas surgidas a partir do seu contato real com 

seu fazer” (SILVA; CHAVES; CHIGGI, 2012, p. 6), aproximando-se da lógica dialética. 

Sobre a categoria formação pela pesquisa, cinco professores afirmam ter  

conhecimento sobre as discussões que acontecem no Brasil a respeito da formação de 

professores pela pesquisa, e 6 afirmam que não têm conhecimento sobre esta temática. Dos 

cinco professores que têm conhecimento sobre esse assunto, três escrevem que consideram de 

fundamental importância a inserção da pesquisa no curso, pois ela permite a formação do professor 
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reflexivo, integrando universidade e escola, um  pontua que é importante por ser uma estratégia que 

coloca o aluno no centro do processo e outro considera importante, mas ressalta que não se pode 

querer formar professores de Química simplesmente por que há carência desses profissionais no 

mercado.  

As opiniões dos PES 1, 2, 6,7 convergem no sentido de que acreditam na 

formação dos professores de Química pela pesquisa, certamente como forma de melhorar a 

qualidade do ensino ofertado pela universidade. Já o PES 11 faz uma ressalva importante no 

sentido de que não se deve pensar na pesquisa sobre formação de professores apenas pelo fato 

da carência de professores de Química. Endossamos a opinião do PES 11, pois entendemos 

que a pesquisa, independentemente da área de atuação do professor precisa ser produzida e 

comprometida com o desenvolvimento social associado à ideia de progresso da ciência. 

O número de professores formadores que não têm acesso aos estudos sobre a 

formação de professores pela pesquisa é acentuado, e isso pode ser explicado pelo despreparo 

pedagógico dos professores universitários, também fruto de sua própria formação. Geralmente 

os professores universitários se comprometem pouco, muito aquém do necessário, com essa 

questão da formação dos professores e com a sua autoformação pedagógica, deixando para 

outro grupo, externo ao curso de Química, a formação didático-pedagógica de seus alunos 

(MALDANER, 1999). 

Para que esta realidade seja modificada é necessário que os que se distanciam 

desses estudos reavaliem suas práticas, assumindo a pesquisa como princípio articulador e 

produzindo um Projeto Pedagógico próprio para dinamizar a capacidade de intervenção no 

coletivo escolar de alunos-professores envolvidos (ECHEVERRÍA et. al., 2006). 

 

8.1.10- Uma das ideias discutidas no mundo acadêmico sobre o Ensino de Química diz 

respeito ao trabalho de Coorientação de TCC, que envolve um professor da área 

específica e outro da área pedagógica, pois dessa forma o acadêmico tem possibilidades 

de contextualizar temas específicos da Química e estabelecer relações, conexões em suas 

aulas.  Você estaria disposto a assumir esse trabalho das Coorientações? Justifique sua 

resposta. 

 

Quadro 26 – Categoria: Coorientação 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1,2 Sim. Auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas pesquisas, fazendo a 

conexão do conteúdo específico com o conteúdo pedagógico é uma 

atividade que muito contribuirá para uma boa formação dos acadêmicos, 

fortalecendo a identidade do curso. 
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PES 3,4 Sim. Acho ótima essa ideia. Recentemente propus à coordenadora do 

curso desenvolver um trabalho nesse sentido. Essa minha iniciativa deve-

se ao fato de constatar que os alunos trazem conceitos errados na área de 

físico-química e apresentam dificuldades de transmitirem esses conceitos 

aos alunos do ensino médio. Essa interação entre as áreas é muito 

importante para o fortalecimento do curso e me permitirá aprender mais 

sobre a área pedagógica e suas teorias. 

PES 5 Sim. Nunca orientei um TCC dessa forma. Já auxiliei professores das 

disciplinas específicas, ajudando os alunos a prepararem materiais de 

laboratório para utilizarem em sala de aula. Acredito que terei o mesmo 

interesse e compromisso. 

PES 6 Sim. Essa modalidade de TCC contribuirá para fortificar a área, agregando 

referências de saberes indispensáveis para a formação do professor. 

Acredito que possa elevar a relação teoria e prática a outro patamar no 

caso mais integrado do processo de formação. 

PES 7 Sim. Estou disposta a trabalhar dessa maneira. No novo PPC está prevista 

a figura do coorientador. 

PES 8, 9 Não. Infelizmente não tenho bagagem pedagógica para desenvolver este 

tipo de orientação. Gosto muito da Química (pesquisa) de bancada mais 

aplicada. 

PES 10,11 Sim. Acredito que essa discussão precisa ser mais bem debatida entre os 

professores do curso, mas a priori pode ser uma vertente bastante 

interessante, aproximando as áreas e também a universidade e suas 

pesquisas da sociedade. 

Fonte: RAMOS, 2015. 

 

Sobre essa questão, nosso propósito foi identificar se os professores do curso de 

licenciatura em Química estariam dispostos a assumirem uma nova vertente de trabalho para 

orientar os acadêmicos na produção do TCC. Nossa ideia sobre esse segmento é aproximar os 

pesquisadores de ambas as áreas para desenvolverem um trabalho colaborativo, com 

abordagens de temas específicos da Química que possam ser pedagogicamente 

contextualizados em sala de aula pelos acadêmicos em sua prática educativa no ensino médio, 

facilitando a aprendizagem de conceitos, que muitas vezes se tornam difíceis de ser 

entendidos em função da ausência do domínio pedagógico dos conteúdos químicos.  

O resultado apontado pela fala dos professores foi bastante favorável para que esta 

proposta seja adotada como eixo norteador do curso, visto que nove professores responderam 

que estão dispostos a trabalharem nessa perspectiva, pois acreditam que dessa maneira há de 

se contribuir de forma mais efetiva com o desenvolvimento do processo de formação dos 

licenciandos, e que também será uma oportunidade para aprenderem mais sobre as teorias que 

fundamentam os aspectos pedagógicos da formação dos licenciandos em Química.. Os 

professores PES 10 e 11, apesar de concordarem com a proposta, fazem ressalvas no sentido 

de que é preciso lançar a questão para ser discutida com todos os professores do curso. 

Consideramos pertinente a posição dos participantes por entendermos que as decisões 

relacionadas ao andamento do curso devem ter a opinião de todos os colegas de profissão na 
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unidade acadêmica, pois assim estaremos exercendo a prática da democracia e, 

consequentemente, assumindo o fracasso ou o sucesso daquilo que foi aprovado 

coletivamente. 

Dois professores responderam que não assumirão essa nova proposta de trabalho, 

pois não possuem conhecimentos pedagógicos suficientes para orientar os alunos. Estes 

preferem permanecer nas atividades de bancada no laboratório, desenvolvendo pesquisas 

específicas da área técnica. Posicionamo-nos de forma respeitosa quanto à opinião dos PES 8 

e 9, mas ao mesmo tempo lançamos uma questão para reflexão a todos os docentes: Qual é o 

nosso papel como professor formador de um curso de licenciatura? 

A partir dessa realidade em que os participantes se posicionam fica a pergunta 

para análise e reflexão sobre quais as contribuições que têm sido dadas para o alcance de 

novos horizontes no curso de licenciatura em Química da UEG. 

 

8.1.11- Qual (is) sugestão (ões) você apresenta para a melhoria do curso de licenciatura 

em Química da UEG em Anápolis, no que tange à formação do professor? 

 

Quadro 27 –  Melhoria do Curso 

CODIFICAÇÃO RESPOSTAS OBTIDAS 

PES 1 Preparação inicial do aluno sobre os conhecimentos básicos de Química. 

Oferecer o curso no turno noturno para que o aluno possa trabalhar e ter 

condições de fazer o estágio. Que os professores passem por um curso de 

aprimoramento profissional. 

PES 2,7 Consolidação da área de ensino através de parcerias entre professores de 

diferentes áreas. Formar pela pesquisa. 

PES 3 Que houvesse um processo de formação continuada dentro da UEG para 

os professores que dão aula no curso de licenciatura, mas não são 

formados na área de ensino. 

PES 4,8,10, Valorizar os conteúdos específicos, pois está ocorrendo uma 

supervalorização da área pedagógica em todos os cursos de licenciatura e 

estão esquecendo da importância da área específica. 

PES 5,9 E necessário estabelecer o dialogo entre os professores das disciplinas 

específicas com os das disciplinas pedagógicas, superando o falso mito de 

que as primeiras se sobrepõem  

às segundas. 

PES 6 Sólida formação em disciplinas específicas e pedagógicas. A sólida 

formação entendida não como número e quantidade de disciplinas, mas 

sim de conteúdo. De maneira geral as disciplinas são desconectadas e fora 

de ritmo, carecendo de um eixo transversal e transdisciplinar.  

PES 11 Acredito que todos os professores deveriam se integrar com maior 

frequência ao núcleo docente estruturante (NDE), para que tenhamos 

melhorias na tomada de decisões referentes ao curso, inclusive incluindo 

alunos do grupo. 

Fonte: RAMOS, 2015. 
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O quadro 27 traz as sugestões para a melhoria do curso de licenciatura em 

Química da UEG apontadas pelos professores formadores. Ao analisarmos as narrativas, 

percebemos que há uma preocupação por parte dos docentes com a melhoria do ensino no 

curso de licenciatura em Química ofertado pela UEG. Neste sentido as opiniões variam desde 

a integração entre as disciplinas específicas e pedagógicas do curso, passando pela 

valorização dos conteúdos específicos de Química e ainda com a apresentação de uma 

proposta de um curso de formação continuada ofertado pela UEG aos professores da área 

técnica que não possuem conhecimentos sobre a área de ensino de Química. 

As propostas trazidas pelos formadores são interessantes e estão de acordo com as 

diretrizes curriculares nacionais para os cursos de formação de professores de licenciatura em 

Química, documento que destaca pontos fundamentais em relação ao ensino de Química, 

dentre os quais destacamos alguns, a saber: 

• Refletir de forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando 

problemas de ensino/aprendizagem.  

• Conhecer teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de 

ensino-aprendizagem, bem como os princípios de planejamento 

educacional.  

• Conhecer os fundamentos, a natureza e as principais pesquisas de 

ensino de Química.  

• Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de 

Química. 

• Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, dos resultados 

da pesquisa educacional em ensino de Química, visando solucionar os 

problemas relacionados ao ensino/aprendizagem (PARECER N.º: 

CNE/CES 1.303/2001, p. 6). 

Essa aproximação de ideias entre as diretrizes e os pensamentos dos formadores 

permite que a efetivação das propostas dos docentes formadores do curso de licenciatura em 

Química da UEG seja alcançada, desde que haja uma mudança institucional e um novo 

envolvimento dos docentes e dos estudantes, conforme apontam as diretrizes curriculares para 

o ensino de Química, ao pontuarem que: 

 

para que esses novos currículos, montados sobre este novo paradigma 

educacional, sejam eficazes, tem que haver, igualmente, uma mudança de 

postura institucional e um novo envolvimento do corpo docente e dos 

estudantes. Já não se pode aceitar o ensino seccionado, departamentalizado, 

no qual disciplinas e professores se desconhecem entre si (PARECER N.º: 

CNE/CES 1.303/2001, p. 2). 
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Nesse sentido concordamos com a ideia de Schnetzler (2010) quando ela discute a 

urgência de se repensar o sistema de formação docente adotado pelas universidades, 

defendendo a ideia de serem desenvolvidas por parte dessas instituições ações e programas de 

formação continuada de formadores de professores de Química. A autora ainda destaca que, 

se pretendemos continuar lutando pela existência e pela melhoria da profissão de professor de 

Química em nosso país, há de se empenharem esforços significativos por parte da Sociedade 

Brasileira de Química, com a participação, contribuição e abertura constantemente 

manifestadas e disponibilizadas dos membros da sua Divisão de Ensino para a realização de 

tais ações e programas.  

Talvez dessa maneira tenhamos, nos próximos anos, resultados satisfatórios para 

publicarmos em revistas e periódicos da área de ensino de Química, como forma de 

retratarmos outra realidade dos cursos de licenciatura em Química, realidade esta que 

mostrará um cenário atrativo para aqueles que optarem por ingressar na profissão de 

professor. 

 

8.2 – Contradições entre as falas dos formandos, formados e formadores 

 

Ao concluirmos as análises e interpretações dos dados relacionados às três etapas 

da pesquisa, foi possível detectar algumas contradições nas falas dos formandos, formados e 

formadores do curso de licenciatura em Química da UEG. 

Nesta ação investigativa buscamos compreender as incoerências nas narrativas 

dos vários atores envolvidos nesse processo formativo mediada pela interlocução com a 

literatura específica e pesquisadores da área, buscando entender as complexas situações que 

ocorrem nas salas de aula.  

Algumas questões discutidas no grupo focal com os acadêmicos do 7º e 8º 

períodos foram também inseridas nos questionários que foram aplicados aos professores do 

ensino médio egressos da UEG e professores formadores do curso de licenciatura em 

Química. Essas perguntas lançadas a todos os participantes da pesquisa se referem à 

importância das disciplinas específicas e pedagógicas na formação do professor de Química, 

ao planejamento e à utilização de metodologias e estratégias de avaliação. 

Retomaremos as discussões sobre a importância das disciplinas específicas e 

pedagógicas na formação do professor pelos dados encontrados nas páginas 101 a 106 do 

capítulo VI, 131 a 133 do capítulo VII e 154 a 157 do capítulo VIII. A incongruência das 

opiniões nos leva a questionar sobre a falta de integração das disciplinas específicas e 
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pedagógicas presentes no currículo do curso. Enquanto formandos e formados reclamam da 

falta de integração entre as disciplinas, formadores dizem que as disciplinas específicas e 

pedagógicas têm a mesma importância no processo de formação de professores de Química.  

A divergência de opiniões aponta, segundo a literatura, que há uma dificuldade 

por parte dos formadores em ensinar os conteúdos específicos de Química devido à ausência 

de uma formação pedagógica no curso de bacharelado e também na pós-graduação. 

Como foi mencionado pelos licenciandos e pelos professores do ensino médio 

egressos da UEG, apesar de serem estudados os conteúdos de Química na licenciatura, em 

nenhum momento foi explorado pelos professores formadores das disciplinas específicas  - e 

poucas vezes pelos formadores das disciplinas pedagógicas - como esses conteúdos deveriam 

ser abordados no ensino médio.  

Pelas lacunas detectadas na prática dos professores formadores, evidencia-se a 

necessidade de aprofundamento nas discussões sobre as práticas formativas desenvolvidas em 

sala de aula na universidade, no que se refere à licenciatura em Química. Propor o diálogo 

entre os professores das disciplinas pedagógicas e das disciplinas específicas é uma maneira 

possível de aproximar os pares de forma que possam refletir sobre o modelo de formação que 

tem sido colocado em prática, adotando intervenções pedagógicas de comum acordo entre os 

professores do curso, valorizando os conteúdos sem se esquecerem da importância da 

dimensão pedagógica necessária à transposição didática desses conteúdos.  

Outra contradição entre os membros participantes da pesquisa está relacionada ao 

planejamento e seus elementos constitutivos. Nas páginas 110 a 116 do capítulo VI, 136 a 138 

do capítulo VII, e 159 a 162 do capítulo VIII observam-se nas narrativas dos participantes 

algumas incoerências acerca do planejamento e dos elementos que o constituem. No capítulo 

VI os formandos elucidam que os professores das disciplinas específicas planejam suas aulas 

e seguem o conteúdo apresentado no início das aulas e que os professores das disciplinas 

pedagógicas planejam, mas sempre alteram a ordem dos conteúdos. Também afirmam que os 

professores caíram no comodismo e que não ministram aulas com métodos diferenciados. 

Situação pior é quando um dos licenciandos afirma que está concluindo o curso e que nunca 

aprendeu como fazer um planejamento de aula.  

Por outro lado os professores formadores afirmam que sempre planejam as suas 

aulas e que utilizam de diversos métodos de ensino e formas de avaliação diferenciadas para 

facilitar a aprendizagem dos acadêmicos.  

Com base no registro dessas falas questionamos: Por que os professores 

formadores não ensinam os acadêmicos a fazerem um planejamento de aula? Embora esse 

trabalho seja uma responsabilidade mais direcionada aos professores das disciplinas 
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pedagógicas, cabe a todos os formadores realizar essa atividade e conscientizar os futuros 

professores sobre o significado e importância dos planejamentos de curso e de aula, bem 

como da utilização dos métodos e técnicas adequados para enriquecer as aulas e, 

consequentemente facilitar a aprendizagem por parte dos acadêmicos. 

Sem apontar vítimas e nem culpados, mas ao mesmo tempo retratando os 

descompassos existentes entre as narrativas dos sujeitos dessa pesquisa no que diz respeito à 

importância de se aprender a fazer um planejamento no curso de licenciatura em Química, 

afirmamos que é tarefa dos professores formadores ensinar os acadêmicos a aprenderem a 

planejar e, sobretudo, refletir sobre essa ação, evitando assim que se formem professores 

desatualizados e descompromissados com a educação no país. 

Outro aspecto ainda obscuro diz respeito às práticas de avaliação adotadas pelos 

professores formadores. Usamos o termo obscuro por não compreendermos o porquê de os 

professores adotarem formas de avaliação que contradizem o que está documentado no PPC 

do curso, visto que é uma grande falha. A avaliação da aprendizagem é vista apenas como 

resultado por parte dos professores das disciplinas específicas e como processo pelos docentes 

das disciplinas pedagógicas.  

O conceito de avaliação adotado pelos formadores deve ter como atividade inicial 

do processo a realização de um diagnóstico que possa ajudar o acadêmico a reconhecer suas 

necessidades de formação, para que possa investir adequadamente no seu desenvolvimento 

profissional.  

Assim, entendemos que o acadêmico precisa conhecer os critérios usados pelos 

professores formadores nas atividades avaliativas propostas, bem como a análise dos 

resultados e os instrumentos de avaliação utilizados, pois isso favorece a consciência sobre 

seu processo de aprendizagem e consequentemente sobre a concepção de práticas avaliativas 

que adotará como futuro professor. 

Essa falha na prática pedagógica do professor evidencia a necessidade de se 

analisar e refletir sobre as razões da ausência de conhecimentos pedagógicos que forneçam 

alicerce à construção de atividades inovadoras e abrangentes, desde o planejamento até a 

avaliação.  

Essa situação se caracteriza como um embate entre os professores do curso, e 

muitos docentes das disciplinas específicas consideram que o campo científico é mais 

importante que o campo educacional. Para superar essa visão, um dos caminhos propostos 

pela literatura especializada é a oferta da formação continuada aos professores formadores 

para que adquiram conhecimentos sobre a importância do fazer pedagógico, como forma de 

melhorar a sua prática educativa, o que possibilitará ao futuro profissional docente do ensino 
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médio encontrar nas universidades novos paradigmas que o levem a uma nova concepção de 

educação de ensino, de aprendizagem, como também querer ter compromisso e vontade de 

mudar o presente contexto educacional. 
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CAPÍTULO IX 

________________________________________________________ 
 

A PESQUISA-AÇÃO COLABORATIVA APLICADA ÀS ATIVIDADES 

DESENVOLVIDAS NAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E NO 

TRABALHO  DE CONCLISÃO DE CURSO 

 

9.1 - A Pesquisa-ação 

 

Neste capítulo apresentamos uma proposta de formação de professores de 

Química para o curso de licenciatura em Química da UEG, fundamentada nos marcos da 

pesquisa-ação colaborativa. 

Este tipo de pesquisa vem sendo utilizado desde os anos de 1940 por Kurt Lewin, 

que a empregava na pesquisa sobre as relações humanas no espaço escolar, porém no campo 

educacional Stenhouse (1998) e Elliott (2000) se destacam, atribuindo à pesquisa-ação 

aspectos inovadores, como o caráter participativo, o impulso para as relações democráticas e a 

contribuição à mudança social.  

Nessa perspectiva a experiência prática refletida e conceitualizada tem um grande 

valor formativo, visto que os sujeitos compreendem a realidade e, portanto, aprendem, quando 

estão ativamente implicados no processo e, finalmente, a visão de que o impulso para a 

formação é o desejo de resolver os problemas encontrados na prática cotidiana (Alarcão, 

2003).  

No Brasil a pesquisa-ação vem ganhando espaço nas últimas décadas no campo 

educacional. É, muitas vezes, tratada como sinônimo de pesquisa participante ou pesquisa 

colaborativa. Tanto a pesquisa-ação quanto a pesquisa participante têm como origem a 

psicologia social e as limitações da pesquisa tradicional, dentre as quais se evidencia o 

distanciamento entre o sujeito e o objeto de pesquisa, fator que ressalta a necessidade de 

inserção do pesquisador no meio e a participação efetiva da população investigada no 

processo de geração de conhecimento (HAGUETE, 1999).   

São várias as definições encontradas na literatura para o processo de pesquisa-

ação, o que nos permite afirmar, que existem entre estes diversos conceitos aspectos comuns, 

porém, com enfoques diferenciados. Para alguns estudiosos a pesquisa-ação é vista como 

método de pesquisa. Outros, enfatizam o indivíduo, os benefícios pessoais, o desempenho e a 

compreensão mais aprofundados da própria prática. Outros, ainda, focam aspectos 
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colaborativos e profissionais, como o engajamento dos professores na geração de 

conhecimentos contextualizados e na mudança escolar. (JORDÃO, 2009). 

A partir dessas diversas abordagens trazidas pela autora supracitada a respeito do 

uso da pesquisa-ação, apresentamos nosso entendimento sobre o referido termo, nos apoiando 

na visão de Pimenta (2005), quando ela afirma que: 

 

a pesquisa-ação tem por pressuposto que os sujeitos que nela se envolvem 

compõem um grupo com objetivos e metas comuns, interessados em um 

problema que emerge num dado contexto no qual atuam desempenhando 

papéis diversos: pesquisadores universitários e pesquisadores (professores no 

caso escolar). Constatado o problema, o papel do pesquisador universitário 

consiste em ajudar o grupo a problematizá-lo, ou seja, situá-lo em um 

contexto teórico mais amplo e assim possibilitar a ampliação da consciência 

dos envolvidos, com vistas a planejar as formas de transformação das ações 

dos sujeitos e das práticas institucionais (PIMENTA, 2005, p.523). 

 

Uma pesquisa-ação só se desenvolve por meio de articulações e relações bem 

negociadas entre pesquisadores, partícipes e instituições escolares e universitárias. Nessas 

relações, as preocupações dos pesquisadores aproximam-se das preocupações dos professores 

participantes e se instaura um desafio colaborativo de pesquisa, de construção de 

conhecimentos (CABRAL, 2013). 

Segundo Elliot (1997, p.17), o verdadeiro espírito da pesquisa-ação consiste em 

sua “abordagem em espiral”, conforme mostra a figura a seguir 

 

 

                    Figura 3 – Espirais da Pesquisa-ação 

                    Fonte: Imagens do Google (livres). 
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Feito o diagnóstico do problema a ser estudado, o coletivo de pesquisadores 

desenvolve estratégias de ação, buscando avaliar sua eficiência e encontrar soluções para 

resolver ou amenizar o problema em questão, para que se possa compreender a nova situação, 

que se modifica continuamente em espirais de reflexão e ação. Essa reflexão permanente 

sobre a ação é a essência do caráter pedagógico desse trabalho de investigação, que abre 

espaço para se formar sujeitos pesquisadores. 

Em ambientes de ensino, a investigação-ação realizada pelos docentes torna-se o 

meio pelo qual o currículo se concretiza. Para implementá-lo, os professores precisam 

desenvolver estratégias pedagógicas próprias, as quais dependem do contexto em que eles 

atuam (STENHOUSE, 1998). Ao fazê-lo, colocam-se em processo de pesquisa-ação, 

tornando-se observadores participantes nas aulas e na escola, cabendo-lhes a decisão e a 

responsabilidade sobre o processo educativo em sala de aula. Porém, para que essas 

estratégias se consolidem é necessário compreender, conforme aponta Schnetzler (1996), que:  

 

[...] o propósito de formar o professor-pesquisador só se configura à luz de 

contribuições epistemológicas e teórico-metodológicas das Didáticas das 

Ciências, as quais, usualmente, não estão acessíveis aos professores, mas que 

são imprescindíveis ao seu desenvolvimento/aperfeiçoamento profissional. 

Nesta perspectiva, cabe, principalmente, aos docentes universitários 

viabilizá-las, torná-las acessíveis, de forma útil e substantiva, aos 

professores. Por isso, propõe-se a formação de parcerias, implicando a 

discussão de contribuições das Didáticas das Ciências que, ao serem 

confrontadas/cotejadas com descrições, problemas e características das 

práticas pedagógicas usuais dos professores de Ciências contribuam para que 

estes, gradativamente, reformulem suas práticas. Tal processo, certamente, 

será mais eficaz e rico se for realizado em grupo...” (SCHNETZLER, 1996, 

p. 33). 

 

 

 Concordamos com a autora quando ela salienta a importância das contribuições 

epistemológicas das didáticas das ciências como requisito necessário por parte dos professores 

para que esses consigam compreender a dimensão que assume a pesquisa na formação de um 

professor, pois estando imbuídos desse aporte pedagógico serão capazes de assumir o papel 

de educador reflexivo e pesquisador de sua própria ação.  

Com base nessa perspectiva como forma de avançarmos em nosso propósito 

pedagógico e epistemológico de formar os professores do curso de licenciatura em Química 

da UEG pelos pressupostos da pesquisa, adotaremos a pesquisa-ação15 colaborativa16 como 

                                                           
15A “pesquisa-ação”, como proposta de formação de professores, proporciona, entre outros benefícios, 

a motivação e o entusiasmo pela educação na medida em que revalida a importância do trabalho 

docente. A formação de professores para os diferentes segmentos da escola básica tem sido realizada 

muitas vezes em instituições que não valorizam a prática investigativa. Além de não manterem 
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modelo de trabalho a ser desenvolvido ao longo do curso, pois a importância da pesquisa na 

formação de professores acontece no movimento que compreende os docentes como sujeitos 

que podem construir conhecimento sobre o ensinar na reflexão crítica sobre sua atividade, na 

dimensão coletiva e contextualizada institucional e historicamente (PIMENTA, 2005). 

Sendo assim é essencial que os professores sejam pesquisadores das situações 

vivenciadas cotidianamente. Uma vez iniciado o processo de investigação da própria prática, 

o professor se sente convidado a compreender profundamente sua práxis, construindo e 

desconstruindo conhecimentos. 

 

9.1.1- A Pesquisa Colaborativa 

 

A pesquisa colaborativa é um tipo de pesquisa ação que tem como uma de suas 

características a resolução de problemas de ordem prática, buscando a auto-reflexão e o 

desenvolvimento profissional de professores e oferecendo condições para o aprimoramento da 

prática docente. 

Nessa perspectiva, a pesquisa colaborativa é uma atividade que permite investigar 

a realidade educativa, sendo considerada por Ibiapina e Ferreira (2003, p.25), “[...] como um 

processo de investigação e teorização das práticas profissionais dos educadores e das teorias 

que guiam suas prática”. É também conceituada como “um processo de indagação e 

teorização das práticas profissionais dos educadores e das teorias que guiam suas práticas” 

(ARNAL; DEL RINCÓN; LATORRE, 1992, p. 258). 

 A pesquisa colaborativa associa ao mesmo tempo atividades de produção do 

conhecimento e de desenvolvimento profissional” e contribui para mudar qualitativamente a 

realidade da sua atividade docente, visto que, por meio dela, o pesquisador colaborativo, ao 

                                                                                                                                                                                     

nenhum tipo de pesquisa e não perceberem a dimensão criativa que emerge da própria prática, não 

estimulam o contato e não viabilizam o consumo dos produtos da investigação sistemática. Com isso, 

a familiaridade com os procedimentos de investigação e com o processo histórico de produção e 

disseminação de conhecimento é, quando muito, apenas um item a mais em alguma disciplina teórica, 

sem admitir sua relevância para os futuros professores. Essa carência os priva de um elemento 

importante para a compreensão da processualidade da produção e apropriação de conhecimento e da 

provisoriedade das certezas científicas (PARECER CNE/CP 9/2001). 

 
16Aprendizagem colaborativa refere-se às trocas entre pares docentes/discentes que permitem o 

aprofundamento sobre temas trabalhados coletivamente, implicando a autonomia dos sujeitos 

envolvidos nesse processo, permitindo-lhes, a partir da reestruturação individual dos seus esquemas de 

conhecimento, resolver diferentes situações didático-pedagógicas e profissionais. O compartilhar de 

ideias, inquietações, dúvidas e ajuda pressupõe a atividade colaborativa, favorecendo o avanço do 

processo formativo em andamento. Neste, o docente e discente apreendem a partir da análise e da 

interpretação de sua própria atividade e dos demais (BOLZAN, 2002; BOLZAN; ISAIA, 2006, 2007, 

2008, apud BOLZAN; ISAIA; MACIEL, p. 59). 
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conceber a realidade estudada como seu objeto de investigação, além de aproximar a 

universidade da escola e a teoria da prática, constrói conhecimentos com base em contextos 

reais, descrevendo, explicando e intervindo nesta realidade, o que possibilita contribuir para 

transformar, de forma coerente e significativa, tal realidade, já que se instaura um processo 

produtivo de reflexão, de indagação e teorização das práticas profissionais dos educadores e 

das teorias que guiam suas práticas. (CABRAL, 2013, p.60). 

Na pesquisa colaborativa, investigadores são essencialmente ativos e as reflexões 

construídas coletivamente são orientadas para as ações que pretendem transformar a 

realidade. Nesse sentido, há, pois, um processo formativo que mobiliza saberes da teoria e da 

prática, científicos e experienciais de sujeitos historicamente situados, capazes de desenvolver 

competências e habilidades, em um processo contínuo de construção de novos conhecimentos 

que se mobilizam para transformar a prática educativa (CABRAL, 2013, p.61). 

No dizer de Ibiapina e Ferreira (2007, p.31), a pesquisa colaborativa possibilita, 

pois, o potencial de,  

 

[...] dar conta não somente da compreensão da realidade macrossocial, mas, 

sobretudo, em dar poder aos professores para que eles possam compreender, 

analisar e produzir conhecimentos que mudem essa realidade, desvelando as 

ideologias existentes nas relações mantidas no contexto escolar. 

 

Em suma, a pesquisa colaborativa cria condições favoráveis à mudança, à 

transformação da prática educativa, de um fazer espontâneo para um saber fazer consciente e 

conscientizador, com vistas à superação de problemas, à autoreflexão, à formação continuada 

e à produção do conhecimento científico.  

Nesse sentido os sujeitos envolvidos no processo, pesquisadores ou não, serão 

instigado pelos pesquisadores a se autoquestionar, redescobrindo as práticas por ele 

desenvolvidas, buscando, como apresenta Contreras (2002), compreender porque as 

desenvolve, qual a finalidade, o que o levou a praticá-las e como aprimorá-las, caso haja 

necessidade, em uma abordagem consciente e crítico-reflexiva.   

Este desenvolvimento da criticidade, como afirma Alarcão (2003), acontece no 

confronto de ideias, no diálogo, na capacidade de se ouvir e ouvir o outro e, sobretudo, na 

capacidade de se autocriticar para se reconstruir.  

Essas etapas que envolvem a reflexão crítica em que se realiza a pesquisa 

colaborativa serão fundamentais para que possamos refletir de forma conjunta e intervir no 

resultado dos projetos de pesquisa a serem desenvolvidos com alunos e professores do curso 
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de licenciatura em Química da UEG, envolvendo aqui o estágio supervisionado e o trabalho 

de curso.  

Dessa maneira a pesquisa colaborativa se fundamenta na participação de cada 

colaborador e na reflexão como ato coletivo, sendo que a investigação-ação ocorre a partir da 

inserção dos participantes em situações que propiciam transformações sociais e educativas 

(ROSA; 2002). 

Essa forma de atividade investigativa permite a realização de parceria entre 

professores formadores, professores em formação e professores egressos, pois ela objetiva, 

simultaneamente, intervenção, elaboração de conhecimento e seu desenvolvimento 

(VERGARA, 2005).  

É com este ideal de desenvolvimento e de transformação, possível de ser 

alcançado pela aplicação da pesquisa-ação colaborativa, que apresentamos a seguir duas 

propostas de natureza pedagógica, que permitem a integração entre o ensino e a pesquisa na 

formação dos futuros professores de Química da educação básica, dos professores de Química 

das escolas de nível médio e também dos professores formadores do curso de licenciatura em 

Química da UEG. 

 

9.2- A pesquisa-ação colaborativa como eixo norteador das atividades direcionadas para 

a realização do Estágio Supervisionado  

 

 Após discutirmos os princípios e as características da pesquisa-ação e da 

pesquisa colaborativa, trazemos à baila nossa proposta de trabalho, embasada nos marcos da 

pesquisa-ação colaborativa, que considera o participante da ação o pesquisador de sua própria 

prática e o pesquisador, um participante que intervém nos rumos da ação, orientando para a 

pesquisa que realiza. Nesse sentido, a função colaborativa agrega valores à pesquisa-ação, 

tornando-a mais ampla, envolvendo e aproximando professores formadores e professores em 

formação, escola e universidade, no intuito de melhorar a prática de ensinar e aprender 

Química. 

Os aspectos legais relacionados ao Estágio Supervisionado do curso de 

licenciatura em Química da UEG foram abordados no capítulo dois com indicativo de 

aproximação entre escola e universidade através do vínculo estabelecido pela pesquisa, que 

envolverá os diversos atores que fazem parte desse processo de profissionalização docente. 

Com quatrocentas horas distribuídas ao longo da segunda metade do curso há de se pensar e 

desenvolver estratégias para a realização do estágio que possibilitem ao acadêmico o contato 
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direto com o magistério e a percepção da inter-relação entre os componentes curriculares do 

curso de licenciatura em Química com sua prática pedagógica na condição de estagiário. 

Pensar na realização do estágio como momento prazeroso, que articule teoria e 

prática, pesquisa e ensino, nos cursos de formação inicial de professores, tem sido um dos 

desafios enfrentados pelas instituições formadoras, que caminham sobre uma linha tênue no 

sentido de superar o modelo da racionalidade técnica ainda vigente na prática de muitos 

professores dos cursos de licenciatura. 

Nesse sentido é preciso pensar o estágio como condição necessária para o 

acadêmico aprofundar conhecimentos e habilidades específicas e pedagógicas relacionadas à 

sua área de formação e também se aproximar da realidade cotidiana do espaço escolar. 

Defendemos aqui a ideia de que tais atividades devem ser realizadas na perspectiva da 

pesquisa-ação colaborativa, que orientará os acadêmicos a estarem nas escolas consideradas 

como campo de pesquisa para iniciarem um trabalho como pesquisadores dos principais 

problemas vividos no cotidiano escolar.  

Como pesquisa reflexiva, orientada a ser desenvolvida ao longo da carga horária 

destinada ao estágio, salientamos a importância do acompanhamento do acadêmico pelo 

professor orientador de estágio da universidade e da aproximação entre o professor supervisor 

e o estagiário. A recepção dos acadêmicos por parte das escolas e a inserção dos mesmos nos 

diversos ambientes também proporcionará momentos valiosos nessas atividades, que deixarão 

de ser feitas como uma obrigação a ser cumprida, para se tornar uma prática constante de 

pesquisa reflexiva sobre o funcionamento pedagógico, administrativo e financeiro de uma 

unidade escolar.  

Essa prática reflexiva encontra respaldo no modelo de formação docente chamado 

de racionalidade prática e, implica concepções que procuram levar em conta a complexidade 

da ação docente, em que o ensino é centrado na inserção social do acadêmico, por meio de um 

processo participativo, ampliando-se, desta forma, a capacidade de apropriação da linguagem 

científica como mediação na compreensão dos fenômenos (ROSA, et al., 2003).  

Para que o processo de formação de professores mediante o uso da racionalidade 

prática se efetive, torna-se necessário introduzir a pesquisa na formação inicial dos 

licenciandos, com o intuito de formar um sujeito crítico e consciente da sua realidade 

profissional, capaz, ao mesmo tempo, de argumentar e intervir quando sua realidade assim o 

exigir.  

Esta ação questionadora do sujeito requer alguém que saiba pensar e saiba 

aprender a aprender, ou seja, a pesquisa está alicerçada na emancipação de quem a 
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desenvolve, uma vez que possibilita a esse sujeito perceber-se capaz de criar oportunidades e 

fazer história (GALIAZZI, 2001).  

Ao propormos a pesquisa-ação colaborativa nas atividades relacionadas ao 

Estágio Supervisionado do Curso de licenciatura em Química da UEG, nossa intenção é 

eliminar a distância entre a pesquisa e a atividade profissional, auxiliando os acadêmicos a 

tomarem decisões sobre o que fazer e como fazer nas situações de ensino, muitas vezes 

marcadas pela incerteza (PIMENTA, 1998). 

Neste sentido, desde o quinto período, quando os acadêmicos iniciarão suas 

atividades nas escolas, nosso objetivo é oferecer a eles a possibilidade de criar situações 

investigativas e desenvolver a pesquisa, buscando respostas para o problema a ser 

investigado. A atividade em grupos será nosso ponto de partida para a realização dessas 

pesquisas. 

 

9.3- As atividades de Estágio I 

 

Os problemas presentes no cotidiano escolar são inúmeros, possibilitando que, 

durante a realização do estágio, a investigação sobre diversos aspectos que surgem no 

desenrolar das atividades propostas em sala de aula seja desenvolvida, com o intuito de 

alcançar resultados que possam contribuir para a melhoria do sistema educacional e com a 

prática docente do licenciando. Ao iniciar as atividades de estágio pressupõe-se que o 

acadêmico já tenha adquirido um olhar investigativo sobre as questões relacionadas ao ensino 

e já saiba se posicionar de forma crítica e participativa mediante referenciais teóricos obtidos 

pelas leituras realizadas sobre temas relacionados ao ensino de Química e demais disciplinas. 

Assim sendo, o futuro professor terá uma melhor compreensão e aperfeiçoamento de sua 

atividade educativa (PASSOS; SANTOS, 2008). 

Tendo como referência as espirais da pesquisa-ação,  apresentamos a seguir um 

roteiro de atividades a serem desenvolvidas ao longo da segunda metade do curso de 

licenciatura em Química da UEG nas disciplinas de Estágio Supervisionado I, II, III e IV.  

 

9.3.1. Nossa proposta para o Estágio Supervisionado I 

 

O Estágio Supervisionado em um curso de licenciatura é entendido como eixo 

articulador da produção do conhecimento em todo o processo de desenvolvimento do 

currículo do curso. Baseia-se no princípio metodológico de que o desenvolvimento de 
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competências profissionais implica pôr em prática conhecimentos adquiridos, quer na vida 

acadêmica, quer na vida profissional e pessoal.  

Para um curso de licenciatura, o Estágio está delineado nos quatro últimos 

períodos, perfazendo um total de 400 horas, atendendo à legislação (Resolução CNE/CP Nº 2, 

de 19 de Fevereiro de 2002). 

O Estágio Supervisionado I destina-se a debater sobre concepções gerais de 

estágio, formação de professores, saberes docentes e educação, pesquisa no Ensino 

Fundamental e Médio. Consiste em discutir problemáticas do cotidiano da escola, da sala de 

aula e dos conteúdos da disciplina a serem trabalhados em forma de pesquisa (FONSECA, 

1997). 

Sendo assim sugerimos que o professor orientador divida a turma em duplas, 

encaminhando os estagiários para as escolas, salientando a importância do compromisso de 

todos, para o início de um trabalho de pesquisa colaborativa, que envolverá diversos membros 

da escola e da universidade. Munidos de um roteiro elaborado pelos professores da disciplina,  

os estagiários iniciam os trabalhos com a observação da escola em geral e em seguida das 

aulas de Química e outras disciplinas. Os estagiários observarão aulas na escola campo, 

atentando-se para os temas, objetivos, metodologias, conceitos, estratégias, recursos didáticos 

e atividades desenvolvidas em sala pelo professor regente. Nesse momento, devem atentar-se 

para a metodologia de trabalho, os conteúdos ensinados, a pesquisa e os projetos realizados 

pelo professor da classe, observando se o trabalho desenvolvido pelo professor está de acordo 

a proposta pedagógica da escola.  

Na sala de aula o estagiário deve estar atento à prática pedagógica do professor e 

seu relacionamento com o aluno no processo de ensino e aprendizagem, dialogando com o 

professor e obtendo sugestões didático-pedagógicas para realização de futuras atividades que 

podem ser desenvolvidas em sala de aula (FONSECA, 1997). 

Para o estágio I as atividades devem ser realizadas de acordo com as instruções do 

quadro a seguir. Das 100 horas semestrais destinadas para a realização do primeiro estágio, 32 

horas serão destinadas para as aulas em sala de aula na universidade, 32 para atividades de 

observação e 36 para pesquisa. Nesta etapa, o estagiário, juntamente com o professor 

orientador do estágio, fará um diagnóstico (primeira etapa das espirais da pesquisa-ação), 

identificando os principais problemas da escola a partir das observações realizadas. 
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Quadro 28 – Proposta de Atividades para o Estágio Supervisionado I 

Objetivo Atividades Carga Horária 

Estudar, analisar e refletir sobre 

a importância do estágio e suas 

contribuições na formação 

inicial do professor. 

Aulas de Estágio Supervisionado I na UEG de 

acordo com a ementa da disciplina. 

32 horas 

Observar, investigar e refletir 

sobre a prática de gestão 

escolar. 

Ler o PPP da escola e observar se a proposta 

do documento condiz com as ações 

desenvolvidas na escola; 

Ler o regimento da escola e verificar a 

aplicabilidade das normas do documento 

dentro da escola; 

Realizar atividades de observação na 

coordenação pedagógica; 

Realizar atividades de observação na 

secretaria; 

Realizar atividades de observação no 

departamento de merenda escolar; 

Realizar atividades de observação nos 

laboratórios de Ciências, Informática, se 

houver e, na biblioteca. 

 

32 horas 

Observar, investigar e refletir 

sobre a prática de gestão de sala 

de aula. 

Assistir a 03 aulas de Química em séries 

diferentes do ensino médio; 

Assistir a 03 aulas de outras disciplinas em 

séries diferentes do ensino médio. 

08 horas 

Observar e refletir sobre o 

andamento das reuniões 

pedagógicas da escola. 

Participar de dois encontros realizados pela 

escola em forma de trabalho coletivo e elaborar 

relatório sobre o desenvolvimento dos mesmos. 

12 horas 

Entregar ao final do semestre 

um relatório crítico-reflexivo 

sobre as atividades realizadas. 

Escrever um relatório crítico-reflexivo 

conforme modelo e sugestões apresentadas 

pelo professor orientador do estágio. 

16 horas 

  Total= 100 horas 

FONTE: RAMOS, 2015. 

 

As atividades de pesquisa propostas para a realização do Estágio I, associadas à 

observação, correspondem à etapa inicial do estágio, por meio da qual o acadêmico reflete e 

expressa a maneira de estagiar, ordenar e organizar o seu espaço. O processo de observação 

do trabalho daqueles envolvidos na educação é fundamental para o preparo do futuro 

professor que pretende enfrentar os desafios da carreira docente.  

No Estágio Supervisionado I, o estagiário acadêmico e observador constrói 

algumas concepções e adquire novos conhecimentos sobre a realidade escolar em que se 

encontra inserido, uma vez que os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso 

muitas vezes não são suficientes para a formação do futuro professor. 

Nesse primeiro momento de convívio do estagiário com os diferentes espaços da 

escola, os acadêmicos serão alertados pelos seus orientadores sobre a importância de se 
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construir o olhar investigativo sobre o cotidiano escolar para que possam iniciar o 

desenvolvimento das pesquisas.  Neste sentido, nos estágios I, II, III e IV, o registro das ações 

pedagógicas em um diário de bordo1717 será atividade fundamental a ser desenvolvida pelos 

acadêmicos no campo de estágio, pois permitirá, através dos registros, a discussão e reflexão 

nas aulas de estágio, o pensar sobre o que se fez, como se fez, o que ocorreu e o que poderia 

ter sido feito de outra forma (MASSENA, 2012). 

Assegurar os estudos teóricos nesta fase da pesquisa é uma ação imprescindível, 

para que os estagiários consigam sistematizar e realizar a análise dos dados obtidos, durante a 

pesquisa. 

 

9.3.2. Nossa proposta para o Estágio Supervisionado II 

 

Diante das reflexões realizadas pelos professores formadores com os professores 

em formação a respeito dos dados registrados sobre o trabalho realizado na etapa de 

observação, e após a entrega dos documentos exigidos pela secretaria para o fechamento de 

notas, o estagiário é promovido para o estágio supervisionado II. Ao finalizar o estágio I o 

acadêmico se torna conhecedor da realidade da escola em que se encontra inserido e adquire 

conhecimentos para questionar e refletir sobre essa realidade, o que lhe possibilita a 

construção de um pensamento crítico e reflexivo diante das questões educacionais, e o leva ao 

desenvolvimento de atividades investigativas, num processo contínuo de pesquisa que 

proporciona a articulação entre universidade e escola (PIMENTA, 2008). 

O Estágio Supervisionado II possibilitará aos futuros professores, através da 

semirregência, o contato mais próximo com a sala de aula. A participação do estagiário nesse 

momento envolve o auxílio ao trabalho do professor supervisor e pode englobar diferentes 

atividades, dentre as quais se podem elencar preparação e execução de oficinas, orientação 

aos alunos para trabalhos em grupos, elaboração de material didático para as aulas, preparação 

de aulas experimentais, auxílio ao professor na elaboração e correção de atividades e 

organização de eventos, tais como: feiras, seminários, entre outros. 

De fundamental importância nesse processo é que os estagiários conheçam o 

projeto político-pedagógico da escola à qual se encontra vinculados. 

De igual significado são os planos de aula para que os estagiários conheçam e 

analisem a prática pedagógica da sala de aula, a concepção de Química e de ensino do 

                                                           
17De acordo com Alves (2001), o diário é considerado como um momento em que o professor pode transformar 

o pensamento em registro escrito, documentando desta forma aquilo que os professores pensam tanto no 

momento de planejamento das aulas quanto de qualquer outra atividade relacionada à docência. A própria função 

da escrita pelo esforço cognitivo exigido faz com que se converta ela mesma em processo de aprendizado. 
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professor da turma, as relações professor-aluno, aluno-aluno e o aprendizado dos alunos. 

Reconhecer os conteúdos da série, a metodologia, os objetivos do programa de Química e a 

forma como os conteúdos são ensinados aos alunos também são tarefas fundamentais para 

serem desenvolvidas pelos estagiários nesta etapa. 

 Nesse momento, caberá aos professores da disciplina de prática de ensino e de 

estágio orientar os estagiários na preparação dos planos de aula, na escolha adequada dos 

métodos, de como ensinar os conteúdos e a utilização adequada dos recursos didáticos. 

Na fase de execução prática de sala de aula o professor orientador de estágio 

assumirá papel preponderante, funcionando como observador, orientador e facilitador do 

processo de crescimento do estudante, mediante acompanhamento e avaliação dos trabalhos 

“in loco” e em encontros semanais na universidade, nos quais, além de se discutir a prática 

vivenciada pelos alunos, serão também propostas ações de reencaminhamento da prática 

(ação – reflexão – ação), subsidiando teoricamente. 

Sendo assim, para a realização do Estágio Supervisionado II as atividades 

desenvolvidas pelo estagiário devem proporcionar a construção de atitudes críticas e 

reflexivas a respeito do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando a construção de 

concepções questionadoras e transformadoras referentes ao ensino. Deste modo, o 

pensamento crítico passa a atuar de forma positiva e decisiva na sociedade em que o indivíduo 

está inserido. Esse momento corresponde ao desenvolvimento de estratégias (segunda etapa 

das espirais da pesquisa-ação). 

Nessa perspectiva apresentamos o quadro a seguir, com as instruções das 

atividades a serem realizadas no estágio II. Das 100 horas semestrais destinadas para a 

realização do segundo estágio, 32 horas são para as aulas em sala de aula na universidade, 32 

para atividades de semirregência e 36 para pesquisa. 

 

Quadro 29 – Proposta de Atividades para o Estágio Supervisionado II 

Objetivos Atividades Carga Horária 

Estudar, analisar e refletir sobre 

a importância do estágio e suas 

contribuições para a formação 

inicial do professor. 

Aulas de Estágio Supervisionado II na UEG, 

de acordo com a ementa da disciplina. 

 

32 horas 

Estudar sobre as categorias do 

planejamento e aprender a 

elaborar planos de curso e de 

aula. 

Revisão teórica sobre o planejamento e suas 

categorias; 

Elaboração de plano de curso e de aulas de 

Química. 

20 horas 
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Observar, investigar e refletir 

sobre a prática de gestão de sala 

de aula 

Assistir a 3 aulas de Química em séries 

diferentes do ensino médio; 

Assistir a 3 aulas de outras disciplinas em 

séries diferentes do ensino médio; 

Elaborar um relatório descrevendo o 

desenvolvimento das aulas. 

10 horas 

Conhecer os diferentes tipos de 

avaliações aplicadas;  

Preparar atividades práticas de 

laboratório com materiais 

idôneos ou alternativos. 

 

 

Corrigir avaliações e listas de exercícios sob 

orientação do professor supervisor; 

Auxiliar no preparo de aulas experimentais e 

separação de materiais e reagentes para a 

realização da atividade experimental. 

 

10 horas 

Colaborar com a preparação e 

execução dos eventos 

pedagógicos, cívicos e culturais 

da escola; 

Preparar materiais didáticos 

para as aulas de Química. 

Participação em eventos pedagógicos, cívicos e 

culturais;  

Elaboração de material didático. 

15 horas 

Entregar ao final do semestre 

um relatório crítico-reflexivo 

sobre as atividades realizadas 

bem como os documentos 

exigidos pela coordenação de 

curso 

Escrever um relatório crítico-reflexivo 

conforme modelo e sugestões apresentadas 

pelo professor orientador do estágio. 

 

13 horas 

  Total = 

 100 horas 

FONTE: RAMOS, 2015. 

 Nesse segundo momento de convívio do estagiário com os diferentes espaços 

da escola, os acadêmicos serão alertados pelos seus orientadores sobre a importância de se 

aprimorar o olhar investigativo sobre o cotidiano escolar, sobretudo da sala de aula, para que 

possam dar continuidade ao desenvolvimento das pesquisas. Neste sentido, retomamos a 

importância do registro das ações pedagógicas em um diário de bordo como atividade 

fundamental a ser desenvolvida pelos acadêmicos, pois a partir desses registros serão 

identificados e analisados dados que enriquecerão a realização da última etapa do estágio. 

 

 

9.3.3. Nossa proposta para o Estágio Supervisionado III 

 

No Estágio Supervisionado III os alunos, também em duplas, farão as regências 

em sala de aula na escola-campo. Após estabelecer o contato com o professor de Química no 

estágio I e II e, ter assistido a algumas aulas e auxiliado os professores em outras, as duplas de 

estagiários escolhem, sob a autorização do professor regente, a turma em que pretendem 

desenvolver a etapa de regência. Esta fase corresponde a uma das partes finais do estágio 

supervisionado e representa a execução do planejamento desenvolvido nas fases anteriores. 
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Consideram-se regência quaisquer formas de atuação do estagiário em que o acadêmico 

conduza a classe. Podem-se considerar aulas expositivas, aulas em laboratório/oficina de 

prática de ensino, aulas em espaços externos e/ ou excursões, de reforço ou acompanhamento 

(FONSECA, 1997). 

Esta fase que objetiva a experiência da docência será realizada em escolas 

públicas, conforme convênio estabelecido entre a Universidade Estadual de Goiás e a 

Subsecretaria Regional de Educação de Anápolis. 

O professor da disciplina de Estágio orienta e acompanha o aluno na elaboração, 

execução e avaliação das atividades de formação docente. 

Considera-se importante a proposta da disciplina de Química no Projeto 

Pedagógico da Escola, pois ao tomar conhecimento dessa proposta, o estagiário planejará suas 

aulas, selecionando os conteúdos químicos e escolhendo os métodos e técnicas de ensino 

adequadas à realidade dos alunos com os quais irá trabalhar. 

Para tanto, é importante que o professor em formação aprenda a utilizar da 

contextualização e da interdisciplinaridade para a realização de projetos de ensino na etapa 

final do estágio, pois estes representam, além da otimização do tempo, a superação da 

dicotomia entre disciplinas pedagógicas e as científicas. 

Nenhum estagiário assume uma classe sem a supervisão do professor da turma ou 

do professor orientador do estágio. As aulas são observadas pelos professores e discutidas 

minuciosamente com o estagiário. 

Cada dupla de estagiários ministrará de 18 a 24 aulas, número correspondente a 

um bimestre letivo. A regência se inicia com a conclusão das atividades propostas nos 

quadros 1 e 2 e aprovadas pelo professor orientador. 

O quadro exposto a seguir apresenta as instruções das atividades a serem 

realizadas no estágio III. Das 100 horas semestrais destinadas para a realização do terceiro 

estágio, 32 horas são para as aulas em sala de aula na universidade, 24 para atividades de 

regência e 44 para pesquisa.  

Esta etapa corresponde ao terceiro momento das espirais da pesquisa-ação, 

destinada ao desenvolvimento e avaliação do projeto de natureza interdisciplinar proposto 

pelos estagiários, para ser desenvolvido na escola. Ressaltamos que a culminância do projeto 

se dará no estágio IV, porém durante a regência dos estagiários no estagio III, inicia-se- a 

realização do mesmo. 
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Quadro 30 – Proposta de Atividades para o Estágio Supervisionado III 

Objetivo Atividades Carga Horária 

Estudar, analisar e refletir sobre 

a importância do estágio e suas 

contribuições para a formação 

inicial do professor. 

Aulas de Estágio Supervisionado III na UEG 

de acordo com a ementa da disciplina. 

32 horas 

Dar aulas de Química durante 

um bimestre em uma turma do 

ensino médio e registrar 

diariamente os fatos, práticas e 

experiências vividas. 

Regência em uma turma do ensino médio. 24 horas 

Planejar as atividades iniciais 

para realização do projeto de 

ensino adotado pela escola. 

Organização e preparo inicial para a realização 

de um projeto de natureza contextualizada e/ou 

interdisciplinar. 

15 horas 

Entregar ao final do semestre 

todos os documentos exigidos 

pelo orientador e pela secretaria 

de curso que comprovem a 

conclusão do estágio III. 

Preenchimento e assinatura das fichas de 

regência, elaboração de planos de aula, cópia 

impressa das atividades avaliativas aplicadas, 

fechamento de diário com mapa de notas do 

bimestre. 

16 horas 

Entregar ao final do semestre 

um relatório crítico-reflexivo 

sobre as atividades realizadas 

bem como os documentos 

exigidos pela coordenação de 

curso 

Escrever um relatório crítico-reflexivo 

conforme modelo e sugestões apresentadas 

pelo professor orientador do estágio. 

 

13 horas 

  Total= 

100 horas 

FONTE: RAMOS, 2015. 

Ao término do bimestre na universidade, o estagiário deverá entregar a 

documentação exigida pela secretaria do curso a ser avaliada e assinada pelo professor 

orientador e também assinada pela coordenação de curso. 

Quando o acadêmico conclui a regência no estágio supervisionado, seu olhar 

sobre a educação fica mais amadurecido em relação ao início das atividades realizadas na 

escola campo, pois já conhece e entende a realidade da escola e consegue compreender as 

reações dos alunos, dos professores e dos outros sujeitos que a compõem, fazendo uma nova 

leitura do ambiente (escola, sala de aula, comunidade), procurando meios para intervir 

positivamente. 

Uma das formas de intervenção pedagógica a ser desenvolvida pelo estagiário no 

campo do estágio se refere à elaboração e execução de projetos educativos, que podem ser 

realizados dentro e/ou fora da escola, de forma que sejam possibilitadas ao aluno do ensino 

médio novas formas de aquisição do conhecimento químico na perspectiva da 
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contextualização e da interdisciplinaridade. Essa forma de trabalho foi a que pensamos para a 

realização do estágio IV. 

 

9.3.4. Nossa proposta para o Estágio Supervisionado IV 

 

Ao conviver com os diferentes espaços da escola ao longo de três semestres, o 

estagiário que de fato cumpriu com interesse e responsabilidade as atividades destinadas para 

cada semestre, certamente aprendeu, ensinou e compreendeu que o processo de ensino e 

aprendizagem exige envolvimento, discussões, reflexões, saber ouvir e respeitar as vivências 

e contribuições trazidas pelos alunos para a sala de aula.  Esta é a ultima etapa das espirias da 

pesquisa-ação, que permitira ao estagiário ampliar as suas visões sobre o funcionamento da 

dinâmica escolar e, compreender, que através da pesquisa é possível provocar transformações 

na vida cotidiana de todos aqueles, que fazem parte do universo pesquisado.  

A socialização dos resultados da pesquisa é essencial para todos aqueles, que 

participaram e colaboraram, para que a mesma pudesse se efetivar. Daí a importância das 

escolas e universidades destinarem espaço e tempo, para que estas ações sejam efetivadas. 

 Esse modo de estagiar com base na pesquisa-ação colaborativa permite o 

aprimoramento do olhar do estagiário sobre o universo que o cerca, permitindo-lhe fazer algo 

novo, reconfigurando suas ações, revisitando sua própria prática, com vistas à melhoria e à 

ampliação de práticas pedagógicas voltadas ao máximo desenvolvimento humano.  

Nesse sentido, nossa proposta de trabalho para o estágio IV está voltada para a 

participação do estagiário no planejamento, no preparo e na execução de um projeto de 

natureza contextualizada e interdisciplinar adotado pela escola como uma alternativa de ligar 

diferentes conteúdos em um único projeto. Essa atividade, como já dito antes, terá início no 

estágio III. 

Como exigência para conclusão do estágio IV, cada dupla de estagiários poderá 

sistematizar ao final do semestre, no evento Ciclo de Seminários da Licenciatura em Química, 

promovido pela coordenação do curso, o resultado da sua pesquisa, que esteve relacionada às 

atividades desenvolvidas durante os quatro semestres. Outra sugestão é que, a partir do diário 

de bordo e dos estudos realizados em literatura da área de ensino de Química, seja publicado 

um artigo científico em revista ou livro, discutindo as contribuições do estágio para a 

formação do professor-pesquisador de Química, ou abordando outra temática relacionada ao 

ensino de Química. O quadro a seguir apresenta as atividades para o desenvolvimento do 

Estágio IV. 
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Quadro 31 – Proposta de Atividades para o Estágio Supervisionado IV 

Objetivo Atividades Carga Horária 

Estudar, analisar e refletir sobre 

a importância do estágio e suas 

contribuições para a formação 

inicial do professor. 

Aulas de Estágio Supervisionado IV na UEG 

de acordo com a ementa da disciplina. 

32 horas 

Preparar e executar um projeto 

de natureza contextualizada 

e/ou interdisciplinar. 

Preparação e realização de um projeto de 

natureza contextualizada e/ou interdisciplinar. 

28 horas 

Preparar slides relatando as 

contribuições do estágio na 

formação do futuro professor-

pesquisador. 

Apresentação das experiências vividas no 

estágio no Ciclo de Seminários da Química 

Licenciatura. 

 

15 horas 

Produzir um artigo científico 

crítico-reflexivo ressaltando as 

contribuições do estágio na 

formação do futuro professor-

pesquisador. 

Escrita de um artigo em dupla para publicação 

em revista. 

25 horas 

  Total = 100 horas 

FONTE: RAMOS, 2015. 

Tendo como ponto de partida a ideia de que os professores de Química do ensino 

médio tiveram até pouco tempo uma precária formação como pesquisadores, esse processo de 

elaboração e publicação de artigo, no final da licenciatura, enriquecerá significativamente a 

formação dos futuros professores/pesquisadores em Química, trazendo contribuições para a 

educação básica, pois nesse sentido a pesquisa passa a representar um componente a mais na 

formação do professor, conferindo ao mesmo uma ótima condição para o exercício de uma 

atividade crítica e transformadora.  

 

9.4- Uma outra proposta - As coorientações para escrita do TCC 

 

A adoção da formação pela pesquisa-ação colaborativa por parte dos professores 

formadores do curso de licenciatura em Química da UEG proporcionará o avanço do curso, 

desde que, como já dissemos anteriormente, o compromisso pela mudança seja assumido por 

todos. Por esta razão, preocupados com a prática pedagógica dos professores de Química 

egressos da UEG é que objetivamos propor aos nossos licenciandos a possibilidade de 

pesquisarem in loco os problemas identificados sobre o ensino de Química no ensino médio 

durante o período de estágio e utilizarem dessas inquietações para escreverem o seu TCC, 
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trazendo resultados dessa pesquisa que contribuam para a sua prática como futuro professor e, 

consequentemente com a qualidade do ensino ofertado nas escolas de nível médio. 

 Atualmente, no curso de licenciatura em Química da UEG, o trabalho realizado 

pelos docentes formadores nas orientações de TCC ou produção de artigos acontece de forma 

fragmentada e individualizada, e num dado momento desse trabalho, o acadêmico escolhe o 

seu orientador; a partir de então, iniciam-se os trabalhos de pesquisa que, na maioria dos 

casos, versam sobre os temas específicos da Química.  

Na perspectiva da formação do professor pela pesquisa apontamos, como 

possibilidade de avanço do curso, um trabalho colaborativo que seja feito através de 

coorientação, ou seja: mesmo que o tema a ser desenvolvido no trabalho de pesquisa seja de 

natureza específica da Química, este poderá abordar um ou vários aspectos relacionados à 

educação Química.  

O orientador é aquele que deve acompanhar e dar o suporte necessário ao 

orientando durante todos os momentos da realização da pesquisa, enquanto que o 

coorientador, neste caso, da área de ensino de Química, é aquele que contribuirá de maneira 

complementar com o desenvolvimento da pesquisa, criando formas de associação da temática 

abordada com algum tema relacionado ao ensino. 

Nesse sentido, a abordagem da contextualização, interdisciplinaridade, CTSA 

(Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente) aliada ao uso das TIC’S (Tecnologia de 

Informação e Comunicação) pode enriquecer sobremaneira as experiências vividas pelos 

professores formadores, que orientam e coorientam aqueles que se encontram em processo de 

formação.  

Nesse campo de pesquisa, Wharta e Alárion (2005) afirmam que são frequentes os 

trabalhos que: 

 

(...) utilizam contextos da vida dos estudantes tanto para despertar o 

interesse, como para construírem atividades que facilitem o processo de 

ensino-aprendizagem com o objetivo de superar a excessiva aridez da 

abstração científica (WHARTA; ALÁRIO, 2005, p.46).  

 

No desenrolar desse processo de pesquisa conjunta e colaborativa, visa-se a uma 

aprendizagem ativa e significativa, em que as abordagens dos temas devem ser feitas através 

de atividades previamente elaboradas pelo professor orientador de maneira a provocar a 

problematização, a construção e reconstrução de ideias, o que se contrapõe à visão 

mecanicista de aprendizagem.  
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O papel do outro assume importância fundamental para o sucesso desse trabalho, 

pois é através da atividade em grupo, das discussões coletivas, seguidas de reflexões, que se 

propicia a construção de novos conceitos sobre o objeto investigado (SHON, 1992). 

Para melhor organização e efetivação desse trabalho, é necessário que o 

coorientador seja membro do curso de licenciatura em Química da UEG e tenha carga horária 

destinada para a realização das atividades de coorientação, tornando assim o trabalho 

formalizado por parte da coordenadoria do curso, para que as atividades e encontros ocorram 

de acordo com a disponibilidade de horários dos professores orientador e coorientador. Essa 

disponibilidade de horários deverá ser informada aos licenciandos, pelo coordenador de TCC, 

desde o início da formalização do aceite. 

No que diz respeito ao trabalho em grupo colaborativo desenvolvido por 

coorientação, trazemos as experiências de Massena; Filho; Sá (2013) para fundamentar nossa 

proposta de trabalho. No artigo, cujo título é Produção de Casos para o Ensino de Química: 

Uma experiência na formação inicial de professores, os autores, ligados ao curso de 

licenciatura em Química da Universidade Estadual de Santa Cruz, situada no estado da Bahia, 

realizaram uma pesquisa baseada no método estudo de caso a partir da parceria entre o 

professor responsável pela disciplina Química Inorgânica Fundamental e a professora da área 

de Educação em Química, que juntos planejaram, desenvolveram e avaliaram a proposta 

apresentada no referido estudo. De forma sistematizada apresentamos o caminho 

metodológico percorrido pelos autores: 

1- Os futuros professores foram orientados a respeito do método e solicitados a 

elaborar casos que envolvessem tópicos da disciplina e que estivessem de 

acordo com recomendações da literatura. Os casos deveriam ter linguagem e 

complexidade apropriada a alunos do Ensino Médio. 

2- Os estudantes foram divididos em seis grupos de aproximadamente cinco 

integrantes, denominados de G1, G2, G3, G4, G5 e G6. O professor não 

interferiu na composição dos grupos, deixando a critério dos próprios alunos 

essa tarefa. Uma vez definidos os grupos, foi realizado um sorteio dos 

assuntos que seriam trabalhados por cada equipe. Ou seja, cada grupo deveria 

elaborar um caso envolvendo um subtema relacionado ao conteúdo sorteado. 

Os seguintes conteúdos foram previamente estabelecidos pelo professor, de 

acordo com a ementa da disciplina: estrutura atômica, radioatividade, ligações 

e interações químicas, espectroscopia, metais e eletroquímica e teoria ácido-

base. 
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3- Durante o período de elaboração dos casos, os professores acompanhavam o 

andamento dos trabalhos dos grupos, que coletivamente discutiam ideias, 

redigiam partes do caso e reorganizavam as ações. Ainda na primeira etapa do 

trabalho foi solicitada a cada grupo a produção coletiva do ‘diário do caso’, 

com informações sobre todo o processo de elaboração do caso e reflexões 

sobre a atividade. Os alunos também foram orientados a anexar o material 

consultado para elaboração do caso. Esse diário era apresentado 

quinzenalmente aos professores e tinha como objetivo principal acompanhar o 

desenvolvimento do trabalho dos grupos e auxiliá-los na elaboração dos casos.  

4- No final do semestre os grupos apresentaram de forma oral os casos produzidos 

e entregaram a sua versão final juntamente com os diários. 

 

Como resultados desse trabalho, os autores registraram que a primeira dificuldade 

apontada pelos estudantes foi em relação à adequação dos conteúdos químicos estabelecidos 

pelo professor ao público do Ensino Médio. A componente Prática de Ensino como parceira 

da Química Inorgânica surge nesse processo com o objetivo de favorecer a capacidade do 

estudante de adequar a complexidade e a linguagem do conhecimento adquirido na 

universidade ao público do Ensino Médio. É nesse sentido que atividades como essa têm sido 

desenvolvidas com o intuito de estabelecer a parceria entre um especialista da área de 

Educação em Ciências e um professor da área específica, como a Química, que na maioria das 

vezes não possui formação no campo pedagógico. Os autores afirmam que, de maneira geral, 

os alunos propuseram os casos e apontaram alternativas de soluções para resolvê-los e que 

isso mostra a potencialidade desse tipo de atividade na formação inicial de professores. Ou 

seja, mostrar aos futuros docentes maneiras alternativas de abordar os conceitos químicos na 

sala de aula e ao mesmo tempo desenvolver habilidades formativas importantes, como o 

trabalho colaborativo em grupo, a capacidade de resolver problemas, a tomada de decisão 

diante de questões do mundo real, a capacidade de expressão oral e escrita, dentre outras. 

Neste sentido é válido registrar que não importa qual seja o método utilizado pelo 

professor para propor atividades de aproximação entre as disciplinas, pois caberá ao grupo de 

professores, junto com os seus alunos, escolherem a melhor forma de realizar um trabalho 

colaborativo, que possibilite uma melhor e maior aproximação entre formandos e formadores 

e também entre universidade e escola.  

Para finalizar trazemos uma reflexão de Rosa e Schnetzler (2003, p. 33) para 

registrar o quanto acreditamos no potencial dos professores formadores do curso de 
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licenciatura em Química da UEG e na sua capacidade de se tornarem professores 

pesquisadores em ensino de Química. 

 

É válido ressaltar que para que a espiral auto-reflexiva se desenvolva no 

sentido da investigação-ação não é suficiente que professores se sintam 

simplesmente abertos e disponíveis para conversar sobre suas práticas. É 

necessário que cada um traga, dentro de si, questões de investigação que o 

mobilize na direção de novos planejamentos, novas ações e reflexões. 

 

Esse foi o nosso intento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



193 

 

 

 

NOTAS CONCLUSIVAS 

________________________________________________________ 
 

Interrompemos as nossas reflexões, trazendo como notas conclusivas as 

impressões advindas da caminhada empreendida. Isso não significa que há conclusão no 

campo da ciência, aliás, são as dúvidas que movem o fazer científico. Sem as perguntas, não 

seria possível problematizar a vida cotidiana e as suas relações com o mundo social. É na e 

pela ciência que estamos a serviço do pensar e transformar-se constante.  

No campo de atuação que situo-me, cuja fala e escrita pautam-se pela experiência 

de professor egresso da rede básica de educação e  de Estágio Supervisionado em Química,  

entendo que a ciência química é um espaço de inserção social, na medida que os elementos 

para serem classificados, explicados e quantificados, subjazem por meio das pessoas, trazendo 

assim, uma complexa rede entrecruzada pelas suas subjetividades. Deste modo, compreendo 

que todas as relações alteram os sentidos que damos ao mundo. Daí a importância em 

pensarmos o ensino a partir de um viés amplo.  

A partir dos dados resultantes desta pesquisa, foi possível identificar que o curso 

de licenciatura em Química da UEG, apresenta uma identidade voltada para o bacharelado, 

em vez de um sentido direcionado à formação de professores (licenciatura). Evidenciou-se 

neste estudo a presença de obstáculos epistemológicos e pedagógicos, marcada pelas 

dicotomias, tais como: teoria/prática, ensino/pesquisa e currículo instituído/currículo 

vivenciado. 

 Observa-se, portanto, principalmente por parte dos docentes formadores das áreas 

específicas, a necessidade de reflexão sobre o próprio papel na formação dos licenciandos. É 

importante problematizar em que condição de formadores de professores pautam-se as suas 

aulas. Diante das análises, identificamos a necessidade de haver uma imprescindibilidade que 

compreende a formação pedagógica no processo acadêmico inicial, cujos sentidos poderiam 

nortear se os nossos futuros professores estão situados em seu tempo e espaço ante as 

complexidades advindas da atualidade e no recinto da sala de aula.   

Ao se discutirem os aspectos didáticos e pedagógicos relacionados ao processo de 

ensino aprendizagem de Química que ocorre no curso de licenciatura em Química da UEG e 

nos colégios da rede pública estadual de Anápolis, cuja maioria dos professores são egressos 

da Universidade Estadual de Goiás, faz-se indispensável discutir e repensar o papel e a 

importância das disciplinas específicas e pedagógicas do curso, que contribuirão para que os 

acadêmicos exerçam sua profissão como futuro docente.  
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Romper com as dicotomias presentes no curso são tarefas urgentes a serem 

deliberadas pelos professores, buscando assim, encontrar novas possibilidades de realização 

de trabalho com mais consciência social, que estejam fundamentadas em propostas 

curriculares derivadas de um trabalho conjunto entre o embasamento teórico sobre os 

conhecimentos químicos, bem como os relacionados ao ensino de Química. Assim, penso que 

será possível uma identidade do curso coerente, que dialoga com o saber produzido na 

licenciatura em Química. 

Essas ações serão efetivadas desde que os professores das disciplinas de 

conteúdos científicos específicos tenham consciência de que os conteúdos químicos que 

ministram devem ser pedagogicamente transformados, de forma a cooperar para que os 

acadêmicos possam aplicar tais conhecimentos em sala de aula, onde já atuam como 

professores titulares ou ainda como estagiários. 

Diante desta situação, conclui-se que não há uma disciplina que seja mais 

importante que a outra, embora muitos professores ainda pensem desta forma. Tanto as 

disciplinas de caráter pedagógico quanto as disciplinas de caráter específico são de 

fundamental importância para a formação do futuro docente da educação básica. Com base 

nesta concepção evidencia-se que é preciso que os professores formadores busquem se 

aprimorar constantemente através da formação continuada, objetivando se apropriar de novas 

metodologias, para que assim redimensionem sua prática pedagógica e sua visão 

epistemológica de ensino e de aprendizagem.  Isto sem dúvida representa um grande desafio 

aos professores do curso de licenciatura em Química da UEG, no sentido de proporcionar aos 

acadêmicos uma aula mais dinâmica, interessante, participativa e que de fato irá auxiliá-los 

em sua prática educativa nas escolas de nível médio. 

Porém, para que isto aconteça, é importante que ofereçamos aos professores 

formadores, através da UEG, oportunidades de ingresso nos cursos de formação continuada 

para que adquiram uma formação pedagógica que sirva de apoio na melhoria da qualidade de 

suas aulas.  

Para que os licenciandos recebam uma formação de qualidade e compatível com 

as exigências de um curso de licenciatura é necessário que: a) haja compromisso de todos os 

professores do curso com a formação de professores de Química para o ensino médio; b) se 

realize de um planejamento semestral e coletivo, que permita a ocorrência de discussões, 

reflexões e intervenções no PPC do curso bem como na prática dos professores; c) ocorra a 

inserção de atividades contextualizadas e interdisciplinares nas aulas de todas as disciplinas 

seja de forma isolada ou coletiva; d) se realizem aulas experimentais em todas as disciplinas, 

de maneira que a teoria esteja caminhando de forma integrada com a prática; e) os professores 
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dominem os conteúdos específicos da Química e os pedagógicos para o avanço no campo 

metodológico das disciplinas; f) o professor seja um pesquisador em sala de aula, observando 

os avanços e os problemas enfrentados pelos acadêmicos, futuros docentes e, g) necessidade 

de diálogos constantes entre os sujeitos envolvidos no processo de formação de professores de 

Química (alunos, professores, egressos, colegiado etc).  

E mais, que instigue os licenciandos para que também sejam pesquisadores, 

descobrindo o fato científico por meio das etapas que a pesquisa nos propõe e relacionando-o 

com a vida cotidiana. Nesta etapa, a atividade em grupo orientada será fundamental para que 

os trabalhos apresentados como resultados da pesquisa-ação colaborativa sejam satisfatórios e 

relevantes, contribuindo assim, para a efetivação da área de ensino e adquirindo 

reconhecimento social, científico e intelectual por parte de docentes, pesquisadores e toda 

comunidade. 

Para o alcance desse propósito é preciso que também na UEG as aulas aconteçam 

de forma a aproximar os alunos da realidade vivida por eles e da realidade vivida nas escolas 

através de atividades propostas para a disciplina estágio supervisionado, que ocorre ao longo 

da segunda metade do curso. Sendo assim, constrói-se, socialmente, a ideia da importância 

efetiva da Ciência Química no cotidiano do aluno, interagindo com seu meio sociocultural, 

pois adotar essa ideia de trabalhar com o concreto (o que ele traz da sua vivência) do aluno é 

partir do pressuposto de que é necessário assumir a prática do concreto como forma de atingir 

o abstrato e voltar a ele produzindo a práxis. Pensando assim, não se supervaloriza o cotidiano 

em função do científico, pelo contrário, prepara-se o aluno para alcançar os conhecimentos de 

caráter científico.  

Neste sentido é que delineamos nosso objetivo geral apresentado no início, 

quando propomos a inserção da pesquisa-ação colaborativa como eixo norteador das práticas 

formativas desenvolvidas pelos professores do curso de licenciatura em Química da UEG, 

pois acreditamos que ministrar aulas de Química nesta perspectiva, é contribuir com os 

professores de Química em formação, os quais, muitas vezes, sentem-se desestimulados pelo 

fato de não conseguirem relacionar o conteúdo trabalhado em sala de aula com o cotidiano 

real do aluno.  

Este trabalho procurou detectar, analisar e mapear questões antes citadas sobre os 

problemas relacionados ao ensino no curso de licenciatura em Química da UEG e das escolas 

de nível médio da cidade de Anápolis/GO, e, na medida do possível, almejou contribuir com a 

Educação e com a Ciência Química para uma melhoria na qualidade do processo de ensino e 

aprendizagem oferecido neste curso, demonstrada através dos dados que foram coletados e 

analisados. 
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Durante essa etapa adquirimos experiências valiosas quando nos aproximamos da 

realidade dos sujeitos e das instituições que participaram da pesquisa, conhecendo um pouco 

dos seus dilemas, medos, insatisfações e inseguranças. Isso possibilitou-nos compreender que 

a complexidade dos problemas relacionados à educação, vai muito além das discussões 

internas promovidas nas instituições sobre currículo, avaliação, métodos e técnicas de ensino. 

Essa teia é complexa e envolve outras dimensões que muitas vezes não nos permitem fazer 

parte das decisões sobre a educação do nosso país para que tenhamos melhor e maior 

representatividade social. 

Ressaltamos, que embora o curso de licenciatura em Química ainda apresente 

algumas deficiências, houve uma mudança no cenário registrado ao final dos anos noventa, 

quando nas escolas da cidade de Anápolis e do interior do estado não se encontravam 

professores licenciados em Química. Na atualidade essa realidade é diferente e nos mostra 

que podemos ir adiante colocando em prática nossos ideais educacionais e político-

pedagógicos, alcançando assim, novos rumos para um possível reconhecimento do professor 

como um profissional que reflete sobre a sua atuação e que possui competência para 

transformá-la. 

Assim, a aproximação entre escola e universidade nessa perspectiva colaborativa é 

também um ponto fundamental para o desenvolvimento dessas instituições, já que as trocas de 

conhecimentos e culturas possibilitam a promoção de um processo de formação de 

professores mais próximo das reais condições das escolas e das reais demandas de formação 

profissional. (COSTA; FURTADO; ROCHA, 2012).  

Outrossim, as informações que neste trabalho foram apresentadas, poderão e 

devem ser analisadas como forma de reflexão para uma educação continuada, a fim de que 

professor/ educador, alunos egressos, estagiários e universidade e escolas possam avaliar e 

redimensionar sua práxis social, ressaltando-se com apreço a nobre função e a valiosa 

importância da Química para a prosperidade de vários setores deste imenso país, visando sua 

aplicabilidade constante às transformações positivas e benfazejas que o próprio conhecimento 

da Química propicia, marcando e trazendo prosperidade ao entorno, à sociedade como um 

todo e, por que não dizer, humildemente, ao próprio ser humano?!  

Educação Química é vital, assim como o ato de caminhar, respirar e comer. Todos 

esses mecanismos estão envoltos por processos químicos no ato da vida humana. Neste 

sentido, é pensando com este campo do saber no qual me inscrevo, que almejo seguir adiante, 
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buscando novas rotas investigativas, cujas lentes deverão estar atentas ao novo, porque a 

busca continua, sempre...   
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ANEXO 1 - ENCAMINHAMENTO PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA 

 
 

E  N C  A  M  I  N  H  A  M  E  N  T  O 

 

Anápolis, ______ de  ______________ de ___________. 

Ilmº (ª) Srº(ª):______________________________________________________________ 

Diretor (ª): ________________________________________________________________ 

 

 

Estamos encaminhando, através do presente, o(a) 

Acadêmico(a)______________________________________________________que 

realizará o Estágio nesta Instituição de Ensino, na disciplina Química, durante 1 bimestre para 

conclusão do curso Licenciatura Plena em Ciências. O Estágio acima citado deverá ser feito 

em 1 série do Ensino Médio. O (a) Acadêmico (a) ora encaminhado por esta Instituição terá o 

acompanhamento do Profº ___________________________________________________ a 

quem esse Colégio deverá se dirigir para a solução de qualquer problema referente ao 

cumprimento do Estágio. 

Aproveitamos o ensejo para externar nossos agradecimentos a essa direção por acolher neste 

Colégio os nossos acadêmicos, contribuindo assim, para que os mesmos tenham oportunidade 

de conhecer a realidade educacional e ao mesmo tempo adquirirem a experiência necessária 

para sua formação como professores. 

Atenciosamente, 

 

 

_________________________________________________ 

Prof.  Orientador de Estágio 
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ANEX0 2 - FICHA DE AVALIAÇÃO DA REGÊNCIA 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA 

 
Disciplina: Estágio Supervisionado 

Curso: Licenciatura Plena em Química 

Acadêmico(a):_______________________________________________________________ 

Período: _______________ 

Local do Estágio: ____________________________________________________________ 

Profº. Orientador: ___________________________________________________________ 

Período  de  ________/_______/______  a  _______/_______/______ 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA REGÊNCIA 

 ITENS AVALIADOS I R B MB E 

01 Capacidade em obter a participação do aluno      

02 Segurança e clareza na exposição do 

conteúdo 

     

03 Orientação na execução das atividades      

04 Controle da disciplina      

05 Capacidade de incentivação      

06 Uso correto da linguagem escrita e oral      

07 Uso adequado do material escolar      

08 Aproveitamento do tempo disponível      

09 Coerência do planejamento com a regência e 

nível da turma 

     

10 Criatividade no desempenho da aula      

OBS:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Aula observada Data Conceito Ass. Professor Ass. Aluno 

     

 
Conceito final: _____________________ 
 

 
Prof. Orientador de Estágio Supervisionado 
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ANEXO 3 - FICHAS DE OBSERVAÇÃO, SEMIREGÊNCIA E REGÊNCIA 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado 

Curso: Licenciatura Plena em Química 

Acadêmico(a):_______________________________________________________________ 

Período: _______________ 

Local do Estágio: ____________________________________________________________ 

Profº. Orientador: ___________________________________________________________ 

Período  de  ________/_______/______  a  _______/_______/______ 

 

FICHA DE OBSERVAÇÃO 

Data Atividade realizada Nº de Aulas Assinatura do(a) 

Responsável 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Assinatura do Acadêmico(a):___________________________________________________ 

Assinatura do Prof. Orientador:__________________________________________________ 

Assinatura do(a) Diretor(a) da escola: ____________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado 

Curso: Licenciatura Plena em Química 

Acadêmico(a):_______________________________________________________________ 

Período: _______________ 

Local do Estágio: ____________________________________________________________ 

Profº. Orientador: ___________________________________________________________ 

Período  de  ________/_______/______  a  _______/_______/______ 

 

FICHA DE SEMIRREGÊNCIA 

Data Atividade realizada Nº de Aulas Assinatura do(a) 

Responsável 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Assinatura do Acadêmico(a):__________________________________________________ 

Assinatura do Prof. Orientador:________________________________________________ 

Assinatura do(a) Diretor(a) da escola: ___________________________________________ 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado 

Curso: Licenciatura Plena em Química 

Acadêmico(a):_______________________________________________________________ 

Período: _______________ 

Local do Estágio: ____________________________________________________________ 

Profº. Orientador: ____________________________________________________________ 

Período  de  ________/_______/______  a  _______/_______/______ 

 

FICHA DE REGÊNCIA 

    

Data Atividade realizada Nº de Aulas Assinatura do(a) 

Responsável 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Assinatura do Acadêmico(a):__________________________________________________ 

Assinatura do Prof. Orientador:________________________________________________ 

Assinatura do(a) Diretor(a) da escola: ___________________________________________ 
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ANEXO 4 - RELATÓRIO INDIVIDUAL DO ESTAGIO SUPERVISIONADO EMITIDO 

PELA SUBSECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ANÁPOLIS 
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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS 

UNIDADE UNIVERSITÁRIA DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 

LICENCIATURA PLENA EM QUÍMICA 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

 

Relatório Individual de Estágio Supervisionado 
 

Aluno (a):  

Nº de matrícula:____________________ 

Período: ___________ 

Data de recebimento: _____/_____/_____ 

Coordenador do Curso: ______________________________________ 

Orientador do Estágio: _______________________________________ 

         

 

 

Declaramos que o (a) aluno (a) acima relacionado cumpriu a Carga-Horária de 

Estágio Supervisionado, no total de 100 horas, concluindo assim,  as horas exigidas pelo 

Projeto Político Pedagógico do Curso – UnUCET. 

Portanto o (a) Acadêmico(a) esta (  ) Apto(a) a exercer sua função ou, (  ) 

Inapto(a) a exercer sua função. 

 

 

  1ª via – da Secretaria Acadêmica da UnUCET 

  2º via – Coord. do Curso 

  3º via – do acadêmico (a) 

 

 

Assinatura do Orientador do Estágio                          Assinatura do Acadêmico 

 

 

Assinatura do Coordenador do Curso 
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ANEXO 5 -  GRUPO FOCAL – PROPOSTAS PARA OS CINCO ENCONTROS 
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Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Química 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL 

Doutorado em Química 

 

Primeiro encontro – 22/07/14 

 

Grupo Focal – 8° período – Licenciatura em Química  

 

A formação inicial de professores de Química permanece ancorada em 

paradigmas disciplinares. A estrutura curricular, na maioria das vezes vinculada a cursos de 

Bacharéis, está mais centrada sobre o projeto de fazer dos professores técnicos de ciências do 

que de fazê-los educadores em ciências. Como consequência, os licenciandos chegam ao final 

do curso com práticas que enfatizam mais os conteúdos que as ligações que estes fazem com 

as demais áreas do conhecimento. (SANTOS, 2005, p. 1).   

 

 

Rogério Daniel Ramos 

Doutorando em Química 

 

 

A partir do texto acima o interlocutor, propôs aos acadêmicos que se sentissem livres para 

relatar as dificuldades e debilidades encontradas ao longo do curso.  
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Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Química 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL 

Doutorado em Química 

 

 

Segundo encontro – 29/07/2014 

Grupo Focal – 8° período – Licenciatura em Química 

 

Relação entre disciplinas específicas e pedagógicas) 

 

- Como acontecem as aulas? 

- Os professores das disciplinas são os mesmos ao longo dos períodos, ou diversificam? 

- Há muita rotatividade entre os professores? 

- Possibilidade e necessidade de articulação entre estes campos na licenciatura 

- Conseguem realizar a transposição didática dos conteúdos, levando em consideração as 

necessidades, motivações e nível de desenvolvimento dos aprendizes do ensino médio? 

- Como proceder para que professores de disciplinas de conhecimento específico contribuam 

para a melhoria da formação didático-pedagógica dos licenciandos? 

- Como são as relações afetivas com os professores das disciplinas específicas e das 

pedagógicas? 

- Participaram de congressos, encontros e outros sobre o ensino de química ao longo do 

curso? Como foram as experiências? 

- Existe uma identidade pedagógica no curso de química licenciatura? 

- O que explica chegar ao final do curso e não dominarem os conteúdos de química do ensino 

médio? 

- O que sugerem sobre mudanças a respeito da estrutura curricular das disciplinas? 

- Como foram as experiências vividas nas disciplinas no que diz respeito à relação teoria x 

pratica?  

- A prática contribuiu para a sua formação enquanto professor? De que forma? 
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Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Química 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL 

Doutorado em Química 

 

 

Terceiro encontro – 05/08/2014 

 

Grupo Focal – 8° período – Licenciatura em Química 

 

Relação teoria e prática 

 

 

Pedi para que falassem sobre como são aulas experimentais no cotidiano das aulas na 

universidade. 
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Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Química 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL 

Doutorado em Química 

 

 

 

Quarto encontro – 12/08/2014 

 

Grupo Focal – 8° período – Licenciatura em Química 

 

O planejamento e suas categorias 

 

 

- Ao iniciar a disciplina os professores apresentam a ementa, os objetivos e os conteúdos da 

mesma? 

- Os professores planejam suas aulas de acordo com a proposta da ementa entregue no inicio 

da disciplina? 

- Quais as principais metodologias de ensino usadas pelos professores durante as aulas? 

- Como são as formas de avaliação adotadas pelos professores? Valoriza-se o processo ou 

apenas os resultados? 

- Há relação entre os conteúdos/métodos/avaliação adotados pelos professores? 

- Você aprendeu a fazer um planejamento de curso e de aulas? 

- Considera que o planejamento é importante para o bom desenvolvimento das aulas? 

- Você fez planos de aula para ministrar suas aulas durante o estágio? 

- Como foram as experiências e os resultados? 
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Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Química 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL 

Doutorado em Química 

 

 

Grupo Focal – 8° período – Química licenciatura  

 

5º encontro – 15/08/14  

 

Relações entre as disciplinas de prática de ensino e o estagio supervisionado) 

 

 

 

Pedi para que falassem se as peqs contribuíram para realização dos estágios 
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ANEXO 6 – RELAÇÃO DAS ESCOLAS PÚBLICAS E ESTADUAIS DA CIDADE 

DE ANÁPOLIS 
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ANEXO 7 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DE QUÍMICA DO 

ENSINO MÉDIO 
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Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Química 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL 

Doutorado em Química 

 

Anápolis, 18 de agosto de 2014. 

Instituto de Química - LEQUAL 

Universidade Federal de Goiás 

 

Prezado (a) Professor (a), 

Eu, Rogério Daniel Pereira Ramos, doutorando em Química pela Universidade 

Federal de Goiás, responsável pelo desenvolvimento da tese, cujo título é: A formação 

professores no curso de licenciatura em Química da Universidade Estadual de Goiás: A 

pesquisa-ação colaborativa como eixo norteador das práticas formativas, a qual se vincula 

ao Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas da UFG, venho pelo presente, 

solicitar, sua contribuição n sentido de responder o questionário a seguir, que conta como 

parte da pesquisa que ora se encontra em fase de desenvolvimento.  

O objetivo desta investigação é compreender como os professores de Química, 

egressos da Universidade Estadual de Goiás, percebem as contribuições do curso para o 

desenvolvimento do seu processo de formação, enquanto professores de Química da educação 

básica e, refletir sobre essas contribuições, propondo novos rumos que viabilizem a melhoria 

desse complexo sistema que se constitui nas relações entre ensinar e aprender.  

Solicito que responda as questões de forma criteriosa. Quanto à presteza na devolução deste, é 

condição fundamental para o bom desempenho da presente investigação. Você não precisa se 

identificar. 

Certos de contarmos com a sua colaboração para realização deste trabalho, desde 

já agradecemos pela prestimosa atenção a nós dispensada. 

Atenciosamente, 

 

        Rogério Daniel P. Ramos                 Prof. Dr. Márlon Herbert Flora Barbosa Soares 
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         Doutorando em Química                                        Orientador 

 

Questão 1 

Qual a sua formação superior? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 2 

Possui título de especialista, mestre ou doutor em educação ou ensino de química? Se sim, 

qual? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 

Ao se inscrever para o vestibular, você sabia o significado profissional do curso de química 

licenciatura? Para você, qual era esse significado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 

Ao concluir o curso, o seu olhar sobre o significado deste mudou, ou permaneceu o mesmo do 

início do curso? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 

Você fez seu TCC (Trabalho de conclusão de curso) ou monografia sobre algum tema 

relacionado ao ensino de química? Se sim, qual? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 6 

Você considera que as disciplinas pedagógicas estudadas na Universidade contribuíram para o 

enriquecimento da sua prática docente? Se sim, quais foram essas contribuições? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 

Há quantos anos você trabalha como professor? Conhece a proposta pedagógica (PPP) da 

escola que leciona atualmente? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 

Você planeja suas aulas frequentemente? Se sim, de que maneira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 9 

Quais tipos de métodos e técnicas de ensino você costuma usar para ministrar as suas aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 

Costuma realizar atividades experimentais em suas aulas? A escola incentiva a realização 

deste tipo de atividade? Explique. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Questão 11 

Durante o curso de Química você aprendeu a ministrar aulas experimentais para o ensino 

médio, elaborar questões contextualizadas e interdisciplinares? Como foram essas 

experiências na universidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 12 

As disciplinas específicas de química cursadas ao longo do curso contribuíram para sua 

formação profissional, preparando-o para atuar no ensino médio? Explique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 13 

Que sugestões você apresenta para a melhoria do curso de Química da UEG em Anápolis, no 

que diz respeito à formação do professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 8 – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PROFESSORES DE QUÍMICA DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DA UEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

 

 

Universidade Federal de Goiás 

Instituto de Química 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas – LEQUAL 

Doutorado em Química 

 

Anápolis, 01 de agosto de 2015. 

 

Instituto de Química - LEQUAL 

Universidade Federal de Goiás 

 

Prezado (a) Professor (a), 

Eu, Rogério Daniel Pereira Ramos, doutorando em Química pela Universidade 

Federal de Goiás, responsável pelo desenvolvimento da tese, cujo título é: A formação 

professores no curso de licenciatura em Química da Universidade Estadual de Goiás: A 

pesquisa-ação colaborativa como eixo norteador das práticas formativas, a qual se vincula ao 

Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas da UFG, venho pelo presente, 

solicitar, sua contribuição no sentido de responder o questionário a seguir, que faz parte da 

pesquisa que ora se encontra em fase de desenvolvimento.  

Um dos objetivos desta investigação é compreender como os professores do 

Curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual de Goiás, Campus Henrique 

Santillo, têm contribuído para o desenvolvimento do processo de formação dos acadêmicos, 

futuros professores de Química da educação básica e, refletir sobre essas contribuições, 

propondo novos rumos que viabilizem a melhoria desse complexo sistema que se constitui 

nas relações entre ensinar e aprender.  

Solicito que responda as questões de forma criteriosa. Quanto à presteza na devolução deste, é 

condição fundamental para o bom desempenho da presente investigação. Não é necessário se 

identificar. 

Certos de contarmos com a sua colaboração para realização deste trabalho, desde 

já agradecemos pela prestimosa atenção a nós dispensada. 

Atenciosamente, 

 

        Rogério Daniel P. Ramos                 Prof. Dr. Márlon Herbert Flora Barbosa Soares 

         Doutorando em Química                                      Orientador 
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Questão 1 

Você cursou licenciatura, bacharelado em Química, ou ambos? 

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 2 

Possui título de especialista, mestre ou doutor(a)? Em qual(is) área(s) da Química você fez 

pós graduação? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Questão 3 

Em sua opinião o curso de Licenciatura em Química da UEG apresenta uma identidade 

voltada para a formação de professores? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 4 

Você considera que as disciplinas pedagógicas do curso têm a mesma importância que as 

disciplinas específicas para a formação do professor de Química? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 5 

Já foi orientador(a) de TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), monografia de 

especialização,dissertação de mestrado ou tese de doutorado sobre algum tema relacionado ao 

ensino de química?Se sim, qual o tema? 
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___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 6 

Você planeja suas aulas frequentemente? Se sim, de que maneira? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 7 

Quais tipos de métodos e técnicas de ensino você costuma usar para ministrar as suas aulas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 8 

Tem conhecimento sobre as discussões que acontecem no Brasil sobre a formação de 

professores pela pesquisa? Qual a sua opinião sobre essa modalidade de formação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Questão 9 

Você concorda com a adoção da proposta mencionada acima para o Curso de Química 

Licenciatura da UEG? Estaria disposto(a) a fazer parte de um trabalho coletivo que 

envolvesse professores e alunos do curso?Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questão 10 

Uma das ideias bastante discutidas no mundo acadêmico sobre o ensino de química diz 

respeito ao trabalho de Co-orientação de TCC, que envolve um professor da área específica e 

outro da área pedagógica, pois dessa forma o acadêmico tem possibilidades de contextualizar 

temas específicos da química e aplicar os resultados dos estudos em suas aulas.  Você estaria 

disposto a assumir esse trabalho das Co-orientações para o Curso de Química Licenciatura da 

UEG? Justifique sua resposta. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Questao 11 

Qual(is) sugestão(ões) você apresenta para a melhoria do curso de Química da UEG em 

Anápolis, no que tangeà formação do professor? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 


