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RESUMO 

As Atividades de Formação, componente curricular importante para a formação de 

professores, devem permear a formação docente desde o início do curso, estando presente em 

toda a grade curricular, possibilitando ao licenciando colocar em prática atividades ou 

situações de ensino que visem transformar o conhecimento científico em conhecimento 

escolar. Esta pesquisa traz como tema ―Um Olhar Sobre as Atividades de Formação em 

um Curso de Licenciatura em Química‖ e busca identificar quais são as propostas de 

desenvolvimento para essas atividades e os resultados auferidos na visão dos acadêmicos, 

docentes e de outros profissionais ocupados com a formação de professores na instituição 

investigada. Os objetivos específicos foram identificar propostas de desenvolvimento dessas 

atividades, avaliar sua eficiência, identificar seus resultados no perfil dos licenciandos, deixar 

contribuições para eventual reestruturação da matriz curricular do curso investigado e 

encontrar elementos que possam subsidiar a elaboração de um Projeto de Laboratório de 

Educação Química, como produto final dessa dissertação. A hipótese estabelecida no PPC 

(Projeto Político Pedagógico) do curso investigado e previamente adotada nesta pesquisa, foi 

de que as Atividades de Formação favorecem a formação de um professor mais consciente do 

processo de aprender a ensinar e da indissociação da teoria com a prática dentro da 

perspectiva da dialética preconizada por Gamboa (2007). Seu referencial teórico traz autores 

que tratam da formação de professores, do ensino de Ciências e da relação teoria/prática. 

Entre eles destacamos Mizukami (2007); Marcelo (1997); Bellochio (2002); Freire (2013); 

Libâneo (2002 e 2010); Tardifi (2002); Bejarano e Hohenfeld (2013); Gamboa (2007); 

Teixeira e Oliveira (2005) e Vieira e Silva (2012). Teve como metodologia a pesquisa 

qualitativa com a utilização de questionário, entrevistas e roteiros de aula como instrumento 

de coleta de dados que foram analisados com base nos princípios da Análise de Conteúdo de 

Brdin (1977). Como resultado constatamos que os investigados em geral desconhecem o PPC 

do curso, têm utilizado seminários, atividades do Pibid, oficinas, criação de planos e roteiros 

de aula e a regência como forma de desenvolvimento das Atividades de Formação, ainda que 

de modo não intencional. E como impacto na formação dos licenciandos apontou-se melhor 

formação, experiência para ministrar aula, possibilidades de apontar aos acadêmicos suas 

deficiências, bem como relacionar a teoria com a prática, visualizando a realidade da sala de 

aula e vincular essa realidade ao conteúdo. Diante disso, é pertinente recomendar a 

implantação de Laboratório de Educação Química, a edição de cartilhas, a realização de 

seminários e desenvolvimento de atividades formativas que possibilitem o contato com 

práticas de ensino inovadoras, como o modelo de ensino investigativo. 

Palavras-chave: Licenciatura em Química. Atividades de formação. Formação de professores.  

 



ABSTRACT 

 

The Activities for Teachers Training, an important curricular subject for teachers‘ graduation 

courses, should start since the beginning of the course and continue during the whole course 

in order to make it possible for the undergraduates put into practice activities and situations 

related to teaching that aim at changing the scientific knowledge into school knowledge. The 

theme of this research is ―A view about the activities of Teachers Training in a Chemistry 

Major‖ and tries to identify what the developing proposals for such activities are and the 

results obtained in the view of undergraduates, professors and other professional involved 

with Teachers Training in the investigated institution. The specific objectives were to identify 

the proposal for developing these activities, analyze its efficiency, identify its results 

considering the undergraduates profile, contribute to the reconstruction of the curriculum in 

the course investigated and finally as a final product of this paper find elements that could 

provide support to create a Project for a Pedagogical Laboratory to teaching Chemistry. The 

hypothesis previously established about the PPC of the course investigated was that the 

Practical Activities for Teachers Training and Practice benefit the Teachers Training by 

making the teachers more aware of the teaching and learning process and in the inseparable 

relation between theory and practice throughout a dialectic perspective as indicated by Gamba 

(2007). The theoretical background shows authors that talk about Teachers Training, science 

teaching and the relation theory/ practice. Among them, we highlight Mizukami (2007); 

Marcelo (1997); Bellochio (2002); Freire (2013); Libâneo (2002 e 2010); Tardiffi (2002); 

Bejarano e Hohenfeld (2013); Gamboa (2007); Teixeira e Oliveira (2005) e Vieira e Silva 

(2012). The methodology used was qualitative research and questionnaires, interviews and 

lesson plans were used as data collection. The data was analyzed based on the principles of 

Content Analysis by Bardin (1977). The results showed that the people who participated in 

the research in general, did not know the PPC of the course; they have participated in 

seminars, activities of Pibid, workshops, and in the elaboration of lesson plans as a way to 

develop the practical activities of Teachers Training and Teaching, even that not being 

intentionally. As an impact in the undergraduates‘ training, it showed a better training, 

experience to teaching, possibilities to show the undergraduates their weakness, possibility to 

relate theory and practice aiming at the reality of the classroom and relate such reality to the 

content. Thus, the creation of a Pedagogical Lab for teaching Chemistry, the publishing of 

booklets, seminars and the developing of training activities are recommended so that they can 

make possible the contact with new teaching approaches like the investigative teaching 

approach. 

Key Words: Chemistry Major. Teachers Training Activities. Teachers Training. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Este texto traz a síntese da pesquisa ―Um Olhar Sobre as Atividades de Formação 

em um Curso de Licenciatura em Química‖, que se enquadra como um estudo de caso de 

cunho qualitativo no contexto de um curso de licenciatura e, portanto, se insere no campo da 

formação de professores. Teve como sujeitos professores e licenciandos do mencionado 

curso, além de seu coordenador e do pedagogo responsável pelo acompanhamento dos cursos 

de licenciatura da instituição que é objeto desta pesquisa. 

Este estudo insere-se na linha de pesquisa ―Ensino e Aprendizagem de Ciências em 

Ambientes formais: Modelagem, Experimentação, História das Ciências e Outros Recursos e 

Abordagens Educacionais‖, do Programa de Pós-graduação Mestrado Profissional em Ensino 

de Ciências (MPEC), do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas (ICEB), da Universidade 

Federal de Ouro Preto (UFOP). Essa linha de pesquisa tem como foco a escola e, mais 

especificamente, a sala de aula de Ciências e diversas abordagens por meio das quais esse 

ambiente pode ser inovado. 

 Ao propor a presente pesquisa, que versa sobre a formação de professores em geral, 

mas que dispensa um olhar mais atento para a formação do professor de química na 

modalidade licenciatura, consideramos pertinente a apresentação do sujeito pesquisador 

principal e dessa forma explicitar o lugar no qual o mesmo está inserido. Nos últimos anos, 

este pesquisador tem acumulado as funções de professor de Química da Educação Básica com 

a de formador de novos professores de Química. Na Educação Básica, o mesmo tem atuado 

desde a Educação Técnica Profissional, até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Já na 

Licenciatura, tem ministrado disciplinas específicas, bem como as práticas pedagógicas. A 

atuação nesses dois eixos tem proporcionado uma experiência extremamente enriquecedora, 

no sentido de promover uma integração entre as disciplinas específicas e as pedagógicas do 

curso. 

A relevância desta pesquisa recai, principalmente, sobre o fato de as Diretrizes 

Curriculares para Formação de Professores da Educação Básica em Cursos de Nível Superior 

apontarem para a necessidade da reversão do quadro atual da educação brasileira, com a 

ruptura do círculo vicioso que se caracteriza pela ―inadequação da formação do professor-

inadequação da formação do aluno (...)‖ (BRASIL - MEC, 2001). 

O contexto acima requer cursos de formação de professores que supram não só as 

deficiências resultantes do distanciamento entre o processo de formação docente e sua atuação 
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profissional, mas também a necessidade de preparar um professor afinado com práticas 

pedagógicas centradas na construção de competências e habilidades no aluno, de forma 

integrada, articulada e não fragmentada. Isso, contudo, não pode banalizar a importância do 

domínio dos conteúdos que deverão ser desenvolvidos, quando da transposição didática 

contextualizada e integrada a atividades práticas e de pesquisa. Nesse sentido, é nesse cenário 

que as Atividades de Formação se apresentam como um tema eminentemente relevante e 

atual. 

Analisando as tendências temáticas da pesquisa em Educação, encontramos em 

Monteiro e Rodrigues (2010) a indicação da Formação de Professores entre as várias questões 

que circulam no cenário de pesquisa em Educação em Ciências, como temática que vem 

tomando espaço crescente nas discussões e nas pesquisas desse campo e, consequentemente, 

da Educação em Química. Nessa mesma linha, Nardi (2007), aponta como recorrentes, 

pertinentes e importantes demandas para novos estudos e aprofundamentos, vários temas, 

dentre os quais três são de nosso interesse: 

1) Saberes e competências; 

2) Profissionalização e ciclos profissionais; 

3) Formação inicial e aprendizagem da docência.                                                   

Essas citações indicam que a temática desse estudo é necessária e está inserida na 

atualidade. A preocupação com a formação inicial dos licenciandos tem sido o foco de vários 

trabalhos de pesquisa, o que é perfeitamente compreensível, dada a importância do 

profissional que está sendo formado, suas responsabilidades frente à sociedade e as 

implicações para o futuro, quer da sua boa ou má formação. 

A respeito disso, as ideias da professora Weber (2002), da Universidade Federal de 

Pernambuco, acerca da formação de professores atualmente, são bastante esclarecedoras. A 

autora aponta como tema central do debate sobre educação na atualidade a formação de 

professores, cuja discussão vem sendo associada a aspectos relacionados ao aluno e à escola, 

tal como a persistência do fracasso escolar. Essa persistência, segundo a docente, é explicada 

frequentemente, pela oferta de um ensino dissociado das necessidades do aluno, pelo 

alheamento da escola em relação aos problemas da comunidade em que se insere e pela 

adoção de formas de gestão não participativas, assim como outros fatores. 

Essas abordagens vêm ao encontro do que é proposto nesta pesquisa, que tem como 

principal objeto de estudo as Atividades de Formação desenvolvidas em um Curso de 
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Licenciatura em Química, cujo Projeto Político Pedagógico (PPC), passamos a descrever a 

partir desse ponto. 

 A espinha dorsal de um curso de licenciatura está no desenvolvimento dos saberes de 

conteúdos da área de formação e na preparação do licenciando para atuar como docente. 

Nesse período de formação inicial, as instituições devem munir o licenciando de subsídios 

teóricos e práticos, buscando desenvolver nele competências fundamentais para sua atuação 

em sala de aula. 

Sendo assim, temos nos cursos de licenciatura duas grandes áreas de desenvolvimento 

que se configuram como dois grandes desafios. A primeira diz respeito aos conhecimentos 

específicos do campo de conhecimento do licenciando, nos quais se agrupam visões 

conceituais e históricas sobre educação, didática e metodologias; e a outra está voltada à 

prática docente, que engloba as habilidades e competências relacionadas ao estar e atuar 

efetivamente em sala de aula. Nesse caso, pretende-se, como desafio de maior monta, levar o 

licenciando ao ―conhecimento sobre aprender a ensinar‖ (Marcelo, 1997). No entanto, ambas 

as dimensões devem ser desenvolvidas numa perspectiva integradora, sem perder o diálogo, 

fator imprescindível à garantia da unidade dos saberes que compõem a formação docente. 

É fato que tal processo não se faz da noite para o dia, exige tempo hábil, espaço 

adequado, esforço do educando e uma boa sistematização por parte da instituição formadora, 

como ressaltado por Freitas e Villane (2002): 

 

[...] a transição de aprendiz para professor é fundamental e difícil, exige tempo, 

espaço, esforço integrado, apoio e, também, um conjunto de procedimentos para 

articular e elucidar as habilidades requeridas, tais como auto-avaliação e a 

consideração prática das características específicas do próprio trabalho (FREITAS e 

VILLANE, 2002, p. 225). 
 

Com base nessa concepção inicial, constatamos que a instituição investigada 

estruturou o Projeto Político Pedagógico do curso (PPC) de Licenciatura em Química de 

forma a contemplar essas duas dimensões da formação do licenciando. Nessa perspectiva, a 

estrutura curricular do curso busca, portanto, desenvolver competências e habilidades 

necessárias ao futuro professor através do aprendizado com vista à formação da cidadania 

universal e da formação profissional. Para tanto é constituída: 

 por conteúdos nucleares e complementares do campo da ciência em que se está 

formando - Núcleo Específico, Núcleo Instrumental e Núcleo Pedagógico; 
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 pela Prática Profissional representada pela Prática Pedagógica, Atividades de 

Formação, Estágio Curricular Supervisionado, Atividades Acadêmico-científico-

culturais e pela Monografia. 

Em linhas gerais, o Núcleo Específico busca desenvolver competências fundamentais 

à formação de docentes, englobando conhecimentos de Fundamentos da Química Geral, 

Química Orgânica, Química Inorgânica, Química Analítica e Físico-Química; o Núcleo 

Instrumental propõe-se a desenvolver, através de conhecimentos de áreas correlatas, 

competências que possibilitem o domínio de ferramentas básicas, isto é, a instrumentação 

necessária à compreensão da Química; o Núcleo Pedagógico busca desenvolver competências 

educativas necessárias à formação do docente, objetivando fundamentar o seu fazer 

pedagógico com um referencial teórico-prático voltado para os contextos social, escolar e da 

aula, sempre inter-relacionado ao campo de estudo específico. 

A Prática Profissional, enquanto referência do espaço, tempo e saber relativos ao locus 

de atuação do profissional do magistério, é constituída de cinco elementos curriculares, quais 

sejam: (a) Prática Pedagógica, (b) Atividades Acadêmico-científico-culturais, (c) Atividades 

de Formação (d) Estágio Curricular Supervisionado e (e) Monografia, estabelecendo uma 

estreita relação com os demais núcleos, pois a prática requer fundamentos teóricos que 

possibilitem o estabelecimento de uma práxis comprometida com a transformação. 

Dentre todas as especificidades do PPC investigado, optamos, neste estudo, por 

realizar a análise e discussão das Atividades de Formação, componente integrante da Prática 

Profissional de sua estrutura curricular, conforme apontado acima. Para tanto, buscamos junto 

aos nossos investigados suas impressões sobre essas atividades. Para ter acesso a essas 

impressões foram elaborados questionário e entrevista semiestruturados, além da análise de 

roteiros de aulas práticas desenvolvidos pelos professores e licenciandos do curso em questão, 

como recurso metodológico de coleta de dados.  

A proposta inicial da equipe de formulação do referido PPC foi que, em algumas 

disciplinas previamente determinadas no projeto do curso, a carga horária fosse subdividida 

de modo que os professores que viessem a ministrá-las tivessem a oportunidade e a obrigação 

de desenvolver, num certo número de aulas, os conteúdos específicos reservando a outra parte 

para o desenvolvimento com seus alunos de atividades que se assemelhassem a situações de 

sala de aula nas instituições de ensino. 

 As questões às quais dedicamos nessa análise são: a) Quais são as propostas de 

desenvolvimento para essas atividades por parte dos professores que assumem as disciplinas 
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elencadas com essa divisão de carga horária, ou seja, como esse espaço está sendo utilizado? 

b) E por outro lado, quais os resultados na visão dos acadêmicos, docentes e de outros 

profissionais ocupados com a formação de professores na instituição investigada. 

A busca pelas respostas a essas questões levou em consideração o fato de que o PPC 

investigado inclui disciplinas específicas teóricas e experimentais, e que parte da carga horária 

dessas últimas envolve Atividades de Formação, nas quais o licenciando deve ser exposto a 

situações reais em que atuaria como professor. 

Nesse caso, entretanto, espera-se que o licenciando desenvolva atividades de formação 

baseadas em aulas experimentais.  Assim, o objetivo geral deste estudo foi identificar 

propostas de desenvolvimento para as Atividades de Formação e avaliar os resultados 

auferidos na visão dos acadêmicos, docentes e de outros profissionais ocupados com a 

formação de professores na instituição investigada. De modo mais específico, podemos dizer 

que tivemos a intenção de identificar propostas de desenvolvimento dessas atividades levadas 

a cabo pelos professores; avaliar a eficiência dessas propostas; identificar os resultados 

obtidos pelo desenvolvimento dessas atividades no perfil dos licenciandos; deixar 

contribuições para uma eventual reestruturação da matriz curricular do curso investigado e, 

por fim, encontrar elementos que possam subsidiar a elaboração de um Projeto de Laboratório 

de Educação Química, como produto final dessa dissertação.  

Com vistas à consecução dos objetivos aqui elencados, elaboramos a hipótese de que 

as Atividades de Formação favorecem a formação de um professor mais consciente do 

processo de aprender a ensinar, bem como da indissociação da teoria com a prática dentro da 

perspectiva da dialética preconizada por Gamboa (2007). No desenrolar desta pesquisa, 

pretendemos estabelecer um diálogo entre esses elementos e o referencial teórico que sustenta 

este estudo, conforme retratado no item 2. 

De acordo com Nardi (2007), pesquisas indicam que a tradição dos Cursos de 

Licenciatura que deixavam para os últimos semestres o contato do futuro professor com os 

espaços típicos de atuação profissional, em particular, as unidades escolares, não encontra 

mais defensores. Assim, a antecipação do contato dos licenciandos com as escolas tem suas 

justificativas amparadas nos estudos sobre o tema e também tem encontrado aceitação por 

parte das agências formadoras. 

 Outra direção envolve a combinação da teoria com a prática como forma de dar 

significado aos conteúdos trabalhados, reformulando primeiramente currículos e depois 

práticas. Entendemos que as Atividades de Formação vêm ao encontro das ideias de 
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associação entre teoria e prática. Sua análise e aperfeiçoamento serão, portanto, extremamente 

benéficos à formação inicial dos professores. 

Embora não haja dúvidas quanto à importância das pesquisas educacionais, incluindo 

aquelas que versam sobre a formação de educadores para o desenvolvimento da Educação 

Básica, ainda persiste o descompasso entre os resultados dessas pesquisas e a inovação delas 

decorrentes, e o trabalho desenvolvido efetivamente pelos professores em sala de aula nas 

escolas. Esse fato por si só já coloca em dúvida a qualidade da formação dos nossos 

professores, especialmente os de Ciências. Sobre esse ponto de vista, Carvalho e Gil-Perez 

(2003), citando Tyler (1979), reafirmam a existência de uma autêntica barreira entre 

―pensadores‖ pesquisadores e ―realizadores‖ professores. 

Diante disso, consideramos importante que os cursos de Licenciatura em Química 

possam propiciar durante a etapa de formação inicial a experiência com a docência, 

permitindo que o licenciando possa vivenciar, na prática, a teoria vista nas disciplinas de 

formação pedagógica e formação profissional. 

 Nesse sentido, a formação inicial deverá contemplar, de forma articulada, aspectos 

teóricos da prática pedagógica associados ao uso de metodologias alternativas para o ensino 

de Química em sala de aula. Além disso, deve-se priorizar a formação do professor reflexivo e 

investigador, que reflete sobre a sua prática pedagógica e utiliza a pesquisa como um 

instrumento transformador da sua realidade de sala de aula.  

Nesse contexto, a instituição investigada, ao elaborar a proposta do Curso de 

Formação de Professores, busca estabelecer, em conformidade com a transversalidade dos 

saberes, uma estruturação curricular que possibilite aos professores em formação, a partir de 

conteúdos de Química, articular saberes, através de procedimentos didático-metodológicos 

que oportunizam vivenciar situações de aprendizagem, cuja transposição didática pode ser 

efetivada, quando de sua atuação profissional na Educação Básica (Ensino Médio e Ensino 

Fundamental – 6º ao 9º anos). 

Considerando o importante papel que têm as pesquisas sobre a formação de 

professores da Educação Básica, temos a convicção de que o presente estudo poderá 

contribuir para uma melhor compreensão das Atividades de Formação e seus impactos na 

formação dos novos licenciandos, bem como na melhoria dos procedimentos didáticos 

utilizados nos cursos de Licenciatura em Química, além de subsidiar as discussões acerca de 

uma eventual reestruturação da matriz curricular desse curso.    
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Além das contribuições elencadas acima, esperamos também que os resultados deste 

estudo possam subsidiar a elaboração de um Projeto de Laboratório de Educação Química, 

atendendo, dessa forma, uma exigência curricular do mestrado profissional em questão. 

O trabalho que ora apresentamos está assim estruturado: no item 2, objetivamos, por 

meio de uma revisão da literatura, apresentar o referencial teórico que, de certa forma, tece 

um diálogo com temas emergentes do PPC investigado. Nesse item, fazemos algumas 

considerações sobre o Ensino de Química atual com vistas a compreender um pouco sobre 

alguns aspectos que envolvem o ensino de Química no Brasil e discutimos alguns recortes a 

respeito da formação de professores de Ciências. No item 3, tratamos dos aspectos 

metodológicos envolvidos nesta pesquisa. No item 4, incluímos a análise e a interpretação dos 

achados dessa investigação, estabelecendo um diálogo entre os dados e o marco teórico, tendo 

como sustentação o método de análise de conteúdo preconizado por Bardin (1977). Por fim, 

no item 5, seguem as considerações finais que indicam os resultados deste estudo; as 

possibilidades para outras pesquisas e as nossas recomendações, além das referências 

bibliográficas utilizadas ao longo do texto e bem como os apêndices. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Ao destacar os referenciais que pudessem servir de sustentação aos achados desta 

pesquisa, fizemos opção por aqueles que tratam da formação de professor em geral, mas que, 

de certa forma, dialogassem com as premissas estabelecidas no PPC do curso investigado. 

Com base no diálogo entre os dados da pesquisa e o referencial teórico que descrevemos a 

seguir, pretendemos encontrar as respostas para as questões aqui colocadas, bem como 

alcançar os objetivos propostos neste estudo. 

2.1 Considerações sobre o ensino de Química atual  

 

 Dizer que o ensino de Ciências/Química tem como objetivo principal formar para a 

cidadania ou formar cidadãos críticos já soa quase como um lugar comum. No entanto, um 

modelo de ensino centrado tão somente na transmissão de conhecimentos, há tempos 

constituídos, parece não contribuir para tal formação. Maldaner (2000) relata que, a partir dos 

anos 1980, foi constatado que professores de Ciências, graduados na instituição em que o 

autor ministrava aulas, limitavam-se a tentar transmitir conteúdos de livros didáticos em suas 

práticas de ensino nas escolas. Além disso, suas aulas eram semelhantes às que haviam tido na 
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universidade, centradas na sistematização de conteúdos característicos de uma ciência 

constituída. 

 Dessa forma, fomos investigar nos resultados de pesquisas e reflexões de vários 

autores (Santos e Mortmer 2001; Santos e Schnetzler 2010; Medina e Sanmartín 1990; Freire 

2007; Chassot 1990; Santos 2007; entre outros) a defesa da ideia, segundo a qual, para se 

promover a formação de um cidadão crítico e participativo é preciso que o ensino de 

Ciências/Química envolva o estudante tanto em questões que tratem das inter-relações entre 

os aspectos da ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, como àquelas relacionadas ao 

ensino de Ciências/Química contextualizado, além de associá-lo a fatores relativos à formação 

e atuação do professor reflexivo, entre outras propostas, as quais não serão abordadas neste 

texto. 

 Assim, de acordo com esses autores, o estudante poderia reunir conhecimentos que 

tanto lhe poderiam auxiliar no convívio harmônico na sociedade tecnológica em que nos 

encontramos, como também lhe proporcionariam meios para discussão, reflexão e tomada de 

decisão de forma consciente em relação às questões sociais e científicas que lhes dizem 

respeito. Nessa perspectiva, seria garantido o exercício pleno da cidadania, ao conceber um 

ensino que fosse capaz de promover no estudante o desenvolvimento internalizado de 

atitudes, procedimentos e valores necessários e fundamentais ao convívio numa sociedade 

democrática.  

 Diante do exposto, este capítulo constitui-se em uma revisão da literatura acerca do 

ensino de Química atual e pretende, no contexto desta pesquisa, compreender um pouco os 

pontos acima mencionados e que envolvem esse ensino no Brasil. 

A partir disso, podemos destacar, como dito anteriormente, a relação da Química com 

aspectos tecnológicos, sociais, políticos, econômicos e ambientais – a chamada abordagem 

CTS -; salientamos ainda enfoques relacionados à necessidade da contextualização do ensino 

de Ciências/Química e, finalmente, evidenciamos as dimensões relevantes encontradas na 

literatura pertinente consultada e implicadas na formação e atuação do professor reflexivo. 

 Esses dois últimos pontos encontram-se ancorados na resolução CNE/CP 1/2002 do 

Conselho Nacional de Educação, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena, ao afirmar, no inciso primeiro do artigo 13, que ―a prática será desenvolvida 

com ênfase nos procedimentos de observação e reflexão, visando à atuação em situações 
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contextualizadas, com o registro dessas observações realizadas e a resolução de situações-

problema‖ (BRASIL, 2002a) 

 A intensificação de problemas ambientais e suas consequências como fome, secas 

prolongadas, enchentes, entre outras, associadas às discussões travadas no meio científico a 

respeito de questões ligadas ao papel da ciência na sociedade, fizeram surgir nas escolas e nos 

centros de pesquisas educacionais novas propostas curriculares para o ensino de Ciências. 

Essas propostas apresentam grande relevância pela quantidade de materiais didáticos 

produzidos, literatura publicada e eventos específicos, levando em consideração o ensino de 

Ciências com base em uma abordagem CTS. 

  Esta perspectiva, que também costuma ser designada de CTSA por incorporar 

preocupações com aspectos ambientais, visa, principalmente, colocar o estudante em conflito 

e contato com as interações existentes entre a ciência, a tecnologia e a sociedade. Os 

defensores de tal posicionamento se justificam sustentados nos argumentos a favor do 

impacto que a ciência e a tecnologia impõem à sociedade moderna. 

 Para Santos e Mortmer (2001, p. 15), ―um currículo tem ênfase em CTS quando ele 

trata das inter-relações entre explicação científica, planejamento tecnológico e solução de 

problemas e tomada de decisão sobre temas práticos de importância social‖. Apontam  

também que, inicialmente, os estudos CTS tinham enfoque na interdisciplinaridade, devido às 

apreensões que os indivíduos tinham para com as armas nucleares e químicas, e aos possíveis 

problemas ambientais que o desenvolvimento tecnológico e científico poderiam causar 

futuramente. 

 Entretanto, esse não é um movimento recente e nem tão pouco restrito ao ensino de 

Ciências/Química do Brasil. Em termos internacionais, essa visão partiu da constatação de 

que o conhecimento científico não fazia parte do contexto cultural dos alunos. Nesses termos, 

desde o final da década de 70, tem sido defendida a inclusão do ensino de CTS em cursos de 

Ciências/Química (SANTOS E SCHNETZLER, 2010). Ainda segundo os autores, no que 

tange ao ensino de Química, com base na abordagem CTS,  

[...] seu objetivo seria preparar o indivíduo para que ele compreenda e faça uso 

das informações básicas necessárias para sua participação efetiva na sociedade 

tecnológica em que vive. Dessa forma, o ensino levaria o aluno a compreender 

os fenômenos químicos mais diretamente ligados a sua vida cotidiana, a saber 

manipular as substâncias com as devidas precauções, a interpretar as 

informações químicas transmitidas pelos meios de comunicação, a 

compreender e avaliar aplicações e implicações tecnológicas, a tomar decisões 

diante dos problemas sociais relativos à química (SANTOS e SCHNETZLER, 

2010, p.101 ). 
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  Para Medina e Sanmartín (1990) apud Pinheiro et al. (2007), ao se almejar abranger o 

enfoque CTS no contexto educacional, é significativo que se tenha em mente alguns passos 

para que essa inserção tenha êxito, sendo estes: 

 O questionamento das formas herdadas de estudar e atuar sobre a natureza, e que 

devem ser firmemente pensadas. Sua legitimação deve ser cometida através do sistema 

educativo, pois só assim é possível contextualizar permanentemente os conhecimentos 

em função das necessidades da sociedade. 

 O questionamento da distinção convencional entre conhecimento teórico e 

conhecimento prático – bem como, sua dissociação social entre os sujeitos que 

raciocinam e os que simplesmente realizam o trabalho – que reflete, em uma educação 

dúbia, que diferencia a educação geral da vocacional. 

 O combate à fragmentação do conhecimento, em todos os níveis de educação. 

 A promoção de uma democratização do conhecimento científico e tecnológico, 

visando não só seu alastramento entre o conjunto da população, mas, que se associe na 

atividade fértil das comunidades de maneira crítica.  

 Ao seguir esses passos para englobar o ensino com enfoque CTS, é preciso ter em 

mente que os cursos pautados sob tal visão organizam-se interdisciplinarmente, o que os 

difere daqueles que priorizam somente a transmissão do conhecimento científico. Sabe-se que 

para que esses cursos obtenham sucesso, são necessários diferentes meios de implantação de 

suas propostas. Dessa forma, Freire (2007, p. 47) salienta diferentes propostas para 

implantação de uma educação CTS, a saber:  

1. Enxertos CTS em disciplinas científicas e tecnológicas: neste modo se mantém a estrutura 

disciplinar clássica do currículo e vão se enxertando temas específicos CTS naqueles 

conteúdos estudados rotineiramente. 

2. Enxertos de disciplinas CTS no currículo: também se mantém a estrutura geral do 

currículo, porém, abre-se espaço para a inclusão de uma nova disciplina destinada à 

abordagem CTS, com carga horária própria. 

3. Replanejamento geral do currículo em torno da abordagem CTS: neste modo se refaz toda a 

estrutura disciplinar do currículo em função de temas e conteúdos de característicos CTS. Os 

conteúdos são organizados de modo não-disciplinar, mas em torno das temáticas de 

abordagem CTS. 

 Essa perspectiva de ensino de Ciências/Química, cujo motivo é a formação de 

cidadãos conscientes e críticos, é compartilhada por vários autores. Para Chassot, (1990, p. 
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30), por exemplo, ―a Química é também uma linguagem. Assim o ensino de química deve ser 

um facilitador da leitura do mundo. Ensina-se Química, então, para permitir que o cidadão 

possa interagir com o mundo‖.  

 Nesse sentido, o ensino de Ciências/Química com base em uma abordagem CTS ou 

CTSA, conforme incorpore aspectos relacionados ao desenvolvimento da consciência 

ambiental e ecológica, ―pode ser visto como uma integração entre educação científica, 

tecnológica e social, em que conteúdos científicos e tecnológicos são estudados juntamente 

com a discussão de seus aspectos históricos, éticos, políticos e socioeconômicos‖ (SANTOS, 

2007, p. 2, citando  LÓPEZ; CEREZO, 1996). Trata-se, então, de um movimento educativo 

de grande profundidade que leva à formação de valores humanos universais como 

sentimentos de fraternidade e solidariedade. 

 Para Pinheiro; Silveira; Bazzo, (2007), torna-se cada vez mais essencial que a 

população possa, além de ter acesso às informações sobre o desenvolvimento da ciência e 

tecnologia (C&T), ter também condições de avaliar e participar das decisões que venham a 

atingir o meio onde vive.  

 Uma segunda tendência que se verifica no ensino de Ciências/Química atualmente, diz 

respeito à necessidade de contextualização na efetivação desse ensino. Segundo Wartha, 

Lopes e Bejarano (2013 p. 86), ―contextualização é um termo novo na língua portuguesa. 

Começou a ser utilizado a partir da promulgação dos Parâmetros Curriculares Nacionais‖.  

Para Santos e Mortmer (2010, p. 1), ―a contextualização constitui hoje um princípio curricular 

que possui diferentes funções, dentre as quais podemos destacar as de motivar o aluno, 

facilitar a aprendizagem e formá-lo para o exercício da cidadania‖. 

 A fim de tornar a contextualização pedagógica dos conteúdos de ciências mais 

significativa e relevante para o aluno, Santos (2007) aponta quais são os objetivos dessa 

abordagem: 1) desenvolver atitudes e valores em uma perspectiva humanística diante das 

questões sociais relativas à ciência e à tecnologia; 2) auxiliar na aprendizagem de conceitos 

científicos e de aspectos relativos à natureza da ciência; e 3) encorajar os alunos a relacionar 

suas experiências escolares em ciências com problemas do cotidiano. É pertinente ressaltar 

que, em termos de objetivos, há um claro sinal de semelhança entre abordagem CTS e a 

contextualização do ensino de Ciências/Química. 

 Em estudo intitulado ―A dimensão social do ensino de química – um estudo 

exploratório da visão de professores‖, Santos e Mortimer (1999) puderam observar que os 

professores investigados apresentaram diferentes entendimentos para o termo 
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contextualização. Entre esses entendimentos, os autores destacaram a ideia da 

contextualização como estratégia para facilitar a aprendizagem, como mera descrição 

científica de fatos e processos do cotidiano do aluno e ainda como desenvolvimento de 

atitudes e valores para a formação de um cidadão crítico.  

 As diferentes concepções em relação ao termo identificadas pelos autores 

mencionados corroboram com o que temos encontrado na literatura consultada como base 

para construção deste texto. Conforme constatamos em nossas consultas, há, de fato, um 

entendimento equivocado em relação ao que se compreende como ensino de ciências 

seguramente contextualizado e aquele que apenas relaciona os fatos científicos abordados nos 

livros didáticos, nos quais se retratam situações, que se espera serem representativas do 

cotidiano do aluno. Nesse sentido, Santos e Mortmer (1999) fazem uma diferenciação 

bastante esclarecedora entre os termos contextualização e cotidiano. 

 

Aqui cabe uma diferenciação entre o que entendemos por contextualização do ensino e 

o ensino de ciências relacionado ao cotidiano. Enquanto a contextualização aborda a 

ciência no seu contexto social com as suas inter-relações econômicas, ambientais, 

culturais etc, o ensino de ciências do cotidiano trata dos conceitos científicos 

relacionados aos fenômenos do cotidiano. No segundo caso, a abordagem continua 

centrada nos conceitos científicos e não necessariamente são explicitadas as relações 

entre ciência e tecnologia, bem como o desenvolvimento de atitudes e valores em 

relação à ciência e suas implicações na sociedade (SANTOS e MORTMER, 1999, p. 

6). 

 

 Ainda no sentido de se esclarecerem os equívocos que os professores cometem quando 

se aventuram por uma abordagem contextualizada do ensino de ciências, incluindo o de 

Química, apresentamos a seguir exemplos bastante significativos dessas situações sob o ponto 

de vista de Santos (2007). Para o autor, a contextualização tem se restringido à descrição de 

fatos ou fenômenos científicos do cotidiano por meio de uma linguagem científica sem, 

contudo, levar em consideração as dimensões sociais desses fatos. Santos ressalta: 

 

Muitos professores consideram o princípio da contextualização como sinônimo de 

abordagem de situações do cotidiano, no sentido de descrever, nominalmente, o 

fenômeno com a linguagem científica. Essa abordagem é desenvolvida, em geral, sem 

explorar as dimensões sociais nas quais os fenômenos estão inseridos. Assim, se 

ensina nomes científicos de agentes infecciosos e processos de desenvolvimento das 

doenças, mas não se reflete sobre as condições sociais que determinam a existência de 

muitos desses agentes em determinadas comunidades. Da mesma forma, se ilustra 

exemplos do cotidiano de processos de separação de materiais como catação, mas não 

se discute os determinantes e as consequências do trabalho desumano de catadores em 

lixões do Brasil (SANTOS, 2007, p. 4). 
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 As diferentes compreensões que muitos professores de Ciências apresentam em 

relação ao termo contextualização, bem como os diferentes objetivos que o ensino 

contextualizado pode perseguir, podem conduzir ao raciocínio de que, embora a relevância da 

contextualização do ensino seja consenso entre pesquisadores e professores, essa perspectiva 

de ensino ainda é tratada em muitas salas de aula mais como a discussão de conceitos 

científicos através da ilustração de fatos do cotidiano, do que em uma busca contínua da 

compreensão da realidade social. 

 Outra tendência, e a última entre as que abordaremos neste texto, e que também se 

verifica no ensino de Ciência/Química atual, diz respeito à formação e atuação do professor 

reflexivo. Essa abordagem tem a ver com uma característica desejável ao processo de 

formação do professor de Ciências que revela justamente sua capacidade de refletir sobre sua 

própria prática. O professor reflexivo é aquele que se incomoda com os problemas da sala de 

aula, tem dúvidas e reflete sobre aquilo que faz levando em conta todos seus conflitos e 

valores.  Esse modelo surge exatamente na contramão do modelo tradicional de ensino, 

baseado, principalmente, na transmissão de conhecimentos científicos já consolidados, cuja 

utilidade nunca é questionada.  

 É evidente que essa reflexão parte tanto das teorias consolidadas na academia, quanto 

das demandas instantâneas que os alunos apresentam. Desse modo, trata-se de uma 

oportunidade para o professor investigar sobre sua prática e se interrogar a respeito da sua 

atuação durante as várias etapas que compõem o processo educativo. Cabe enfatizar que tal 

processo culmina com a educação do cidadão, proporcionando-lhe uma cultura 

científica/química geral mais ampla por meio do conteúdo, em nosso caso específico, o 

conteúdo de Química. O educador, nessa perspectiva, assume o papel de mediador entre o 

conhecimento químico e o conhecimento que o aluno deve construir. Nessa mediação, é 

possível que o professor compreenda que não apenas ele é produtor de conhecimentos, mas 

que seu ensino deve conduzir também seu aluno a esse fim. 

 Essa possibilidade de autointerrogação e investigação da prática docente faz parte de 

uma atitude autônoma e permite, inclusive, que o docente reveja seu planejamento, a 

execução das aulas propriamente ditas e o momento da avaliação e, conforme cada caso, 

proponha alterações dos rumos de sua atuação profissional. Essa mudança pode representar, 

por exemplo, a busca por aperfeiçoamento profissional, corrigindo, dessa forma, possíveis 

falhas ocorridas durante o processo de formação inicial do professor. 
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 Os fatos expostos encontram sustentação em autores como Oliveira e Serrazina 

(2000), para as quais, 

A expressão ‗prática reflexiva‘ aparece muitas vezes associada à investigação sobre as 

práticas. Uma prática reflexiva confere poder aos professores e proporciona 

oportunidades para o seu desenvolvimento. A insatisfação sentida por muitos 

educadores com a sua preparação profissional, que não contempla determinados 

aspectos da prática, tem conduzido a movimentos de reflexão e de desenvolvimento 

do pensamento sobre as práticas (OLIVEIRA e SERRAZINA, 2002, p.1). 

 

 De acordo com Pesce (2012), a defesa em favor do professor reflexivo, na década de 

1980, surge na trilha das ideias de Schön, cuja proposta se baseia na importância do 

conhecimento tácito, presente nas soluções que os profissionais efetuam durante a atuação. 

Assim, a valorização da prática profissional é vista como o momento de construção de 

conhecimento através da reflexão, da análise e da problematização feita pelo profissional em 

ação. 

 Outro aspecto importante a ser considerado em relação à formação e atuação do 

professor reflexivo diz respeito ao fato de que enquanto desenvolve seu trabalho em sala de 

aula, este observa, reflete e propõe soluções para as situações-problemas com as quais se 

depara e para as quais não existe um modelo de decisão predeterminado. Na sua atuação, o 

professor inova nas soluções de problemas que encontra e corrige os rumos de suas ações. 

Portanto, em sua prática, também produz conhecimento e torna-se criador de suas próprias 

teorias. Cabe então, ao professor reflexivo, assim como o faz com as teorias produzidas nas 

universidades, criticar as suas próprias.  

 

A prática reflexiva pressupõe o ato de o professor pensar em suas próprias teorias 

práticas, analisando-as, criticando-as e discutindo-as com outros professores, 

tornando-as conscientes para si próprio para assim poder modificá-las. Pressupõe, 

também, a consideração dos conhecimentos produzidos nas universidades que devem 

ser analisados criticamente antes de serem adotados em suas práticas docentes. É 

preciso ter consciência dos pressupostos epistemológicos que dão suporte a cada uma 

dessas teorias para, então, se tomar a decisão de usá-las ou não. No entanto, elas não 

devem ser ignoradas (DALL‘ORTO 1999, p. 77). 

 

Para Porlan e Martins (2001) apud Almeida e Bastos (2003), o saber docente 

profissional não pode ser tão somente a soma do saber adquirido no mundo acadêmico com 

aquele adquirido de forma empírica, mas deve constituir-se da re-elaboração dos saberes 

imersos tanto nessas duas fontes, quanto naqueles originários dos problemas da profissão. 

Segundo os autores, este saber deve ser estritamente didático, prático sem, no entanto, ser 

meramente técnico. É ele que deve orientar e dirigir conscientemente a conduta docente, de 

modo a adaptar-se a contextos e momentos escolares diversos.  
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Os autores mencionados acrescentam ainda que o saber docente profissional precisa 

ser desenvolvido conscientemente pelos professores, como resultado de uma reflexão crítica, 

cujo objetivo é melhorar a prática, ajudando a estabelecer conexões significativas entre os 

saberes acadêmicos e os empíricos. Dessa forma, é possível levar os professores a refletirem 

sobre o processo de ensino e o seu produto, a aprendizagem, isto é o que muitos 

pesquisadores denominam de prática reflexiva.  

O trabalho docente reflexivo pressupõe também que a reflexão seja praticada de modo 

coletivo. Esse trabalho pode estar ancorado em uma abordagem construtivista do 

conhecimento em que haja espaço para reflexão, debate e aprofundamento das grandes e 

pequenas questões do ensino. Isso, de certa forma, conceberia um maior grau de 

confiabilidade e segurança nas decições a serem tomadas. Dall‘orto (1999) salienta que é 

importante estar atento para o significado do termo reflexão e, consequentemente, para o que 

vem a ser professor reflexivo, uma vez que, segundo a autora, uma ação reflexiva sobre a 

prática educacional depende diretamente de como os professores a concebem. Para Tardiffi 

(2000), a reflexão não pode ser uma prática espontânea e pragmática, porque deve estar 

orientada por um embasamento científico e crítico. Logo, a reflexão por si só não pode ser 

considerada a salvação para todos os problemas da educação.  

Aliás, não podemos afirmar que um trabalho docente é melhor ou pior desenvolvido 

apenas pelo fato de um professor reflexivo estar à frente do processo. De outra forma, caso os 

elementos advindos de práticas reflexivas não adequadas sejam corriqueiramente 

considerados perante as decisões a serem tomadas no dia a dia da sala de aula, com toda 

complexidade que lhe é peculiar, corre-se o risco de serem consolidadas e perpetuadas 

práticas pedagógicas condutoras de enormes prejuízos aos alunos. Razão pela qual o trabalho 

em equipe pode representar uma postura mais eficaz quando se deseja maior grau de 

segurança nas ações educativas a serem implementadas.  

De acordo com Oliverie e Serrazina (2002), as investigações em torno da prática 

reflexiva têm aumentando nos últimos anos e vêm contribuindo para a clarificação de 

conceitos e proporcionando um modelo de fundamentação do processo de ensino. Para as 

autoras, isso se contrapõe a uma visão tecnicista da prática profissional. 

 Basta uma consulta à biblioteca para verificarmos o rol de problemas e críticas que são 

dispensados ao ensino de Ciências. O número de autores que criticam esse ensino, as escolas e 

seus professores é muito significativo. Entretanto, poucos são aqueles que se dedicam à 

apresentação de propostas que sirvam para equacionar esses problemas. Em virtude disso, as 
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considerações tratadas aqui pelo referencial teórico no qual nos embasamos para essa escrita 

ganham grande relevância, pois encarnam propostas de abordagens que, se de um lado não 

representam a solução para todos os problemas do Ensino de Ciências, por outro, indicam 

certamente, alternativas viáveis para esse ensino no sentido de torná-lo mais eficaz, a ponto de 

reivindicar o interesse do aluno e levá-lo a gostar e a aprender Ciências.  

 Enfim, é salutar esclarecer que o ensino de Ciências/Química se presta seguramente 

para as discussões das temáticas aqui apresentadas, sejam elas em relação às implicações da 

ciência e tecnologia na sociedade moderna ou em relação aos aspectos relacionados à 

necessidade de contextualização desse ensino ou, ainda, no que diz respeito à formação e 

atuação do professor reflexivo.  

 Assim, é possível que as discussões das temáticas aqui ensejadas possam permitir que 

os professores deixem de pensar na Química como um conjunto de conteúdos organizados em 

definições, fórmulas, termos técnicos, propriedades, leis e teorias e, desse modo, não mais se 

ocupem em desenvolver o processo de ensino-aprendizagem centrado na transmissão desse 

conteúdo disciplinar, sem refletirem que a Química, na verdade, representa um recorte da 

realidade. 

 2. 2 Alguns recortes a respeito da formação de professores 

 

 Iniciamos este item com o estudo de algumas pesquisas depositadas no Banco de 

Teses e Dissertações da CPES sobre a formação de professores, por entender que essa 

modalidade de estudo pode nos proporcionar um panorama da produção científica recente no 

que se refere à temática abordada nesta pesquisa e, ao mesmo tempo, permitir a apreensão de 

alguns aspectos que têm se mostrado comuns em relação à formação docente. Em seguida, 

passaremos a discutir a formação do professor que esteja comprometido com o processo de 

aprender a ensinar, buscando, principalmente, a compreensão da unidade dinâmica entre o 

ensino do conteúdo e o ensino do que é e como aprender. Por fim, trataremos da relação entre 

teoria e prática na formação de professores, sobretudo, com a intenção de observar em que 

medida esta relação preconizada no curso investigado se articula com a concepção dialética, 

proposta por Gamboa (2007). 
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2.2.1 De que tratam algumas pesquisas sobre a formação de professores  

 

 Com o intuito de contextualizar as principais discussões sobre a formação de 

professores, bem como identificar as contribuições de pesquisas recentes no campo dessa 

formação, foi feita uma pesquisa no Banco de Teses e Dissertações da CAPES. Para tal, 

inserimos no instrumento de busca o tema: ―Formação professores química‖. Considerando o 

grande volume de estudos encontrados nessa investigação, optamos pela análise apenas 

daqueles referentes ao ano de 2012. 

Encontramos 101 trabalhos relativos ao termo ―formação professores Química 2012‖, 

incluindo 82 dissertações de mestrado, sendo 64 em nível de mestrado acadêmico, 18 de 

mestrado profissional e ainda 19 teses de doutoramento. O quadro abaixo traz uma 

distribuição desses estudos por área do conhecimento. 

 

Quadro 01: Distribuição dos estudos relativos à formação de professores por área do 

conhecimento no banco de teses e dissertações da CAPES em 2012. 

Área do conhecimento Número de estudos 

Ensino de Ciências e Matemática 51 

Educação 18 

Química 15 

Ensino 13 

Bioquímica  01 

Outras 03 

Fonte: Banco de teses e dissertações da CAPES 

 

A leitura dos resumos desses trabalhos permitiu identificar as principais temáticas, 

metodologias e resultados encontrados nas pesquisas sobre a formação de professores no 

Brasil, no ano considerado.  

Quando a análise dos estudos aqui apresentados recai sobre suas tendências 

metodológicas, constatamos que a maior parte dos pesquisadores tem optado por abordagens 

qualitativas, variando bastante, entretanto, as técnicas empregadas para coleta dos dados. 

Entre as técnicas identificadas com maior frequência, podemos citar a utilização do grupo 

focal, da entrevista estruturada ou semiestruturada, da observação de aulas, das conversas 

informais e da análise documental. 
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Entre as temáticas mais recorrentes nesses estudos, podemos citar a formação inicial 

de professores, a divulgação científica, a formação continuada, as relações teoria e prática 

docente, além de outras abordagens. Para o recorte desta pesquisa, delimitamos como 

temática principal a formação inicial de professores.  

A fim de exemplificar, apresentamos alguns estudos encontrados que, de alguma 

forma, dialogam com nossa pesquisa destacando, sobretudo, a temática estudada, os objetivos 

e os resultados mais relevantes entre os encontrados. 

Em relação aos impactos do Pibid (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência) na formação inicial de professores, destacamos os trabalhos de Paredes, Bedin e 

Stanzani (2012).  

Paredes (2012) investigou as compreensões e os significados do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), pelo MEC, pela UFPR e pelos 

subprojetos de Biologia, Física e Química e suas implicações para a construção de saberes 

docentes para formação de professores de Ciências. Quanto aos resultados, constatamos que o 

PIBID é compreendido pelo MEC, UFPR e subprojetos como uma forma de valorizar a 

profissão docente, especificamente a formação inicial, através da concessão de bolsas para os 

alunos de licenciatura, desde o início do curso, para desenvolverem projetos de iniciação à 

docência e, desse modo, garantir o atendimento à demanda por professores na educação 

básica pública.  Atestamos ainda que o programa propicia a melhoria da formação inicial, 

através da discussão e desenvolvimento de novas abordagens metodológicas consideradas 

inovadoras pelas pesquisas na área de ensino de ciências; e permite a reflexão sobre a função 

social da escola e sobre o papel do professor em um dado contexto escolar e através do 

reconhecimento do espaço escolar como campo de experiência para a formação inicial 

de professores.  

Bedin (2012) realizou um estudo que teve como objetivo entender como o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Federal de Uberlândia 

influenciava a formação de professores de Química no subprojeto Pibid/Química/UFU. Sua 

investigação revela que os trabalhos realizados no referido subprojeto possibilitaram o 

estreitamento das ações da UFU com as escolas públicas, fazendo emergir saberes para 

formação de professores pelas negociações ocorridas nas escolas participantes a partir da 

proposição de ações específicas a serem realizadas no ambiente educacional. Nessa vertente, 

O Pibid/Química/UFU mostrou-se um importante instrumento de profissionalização docente, 

apesar das limitações e dificuldades apontadas pelo autor durante seu estudo.  
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Stanzani (2012), em sua dissertação de mestrado, buscou investigar as possíveis 

contribuições do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) para 

a formação inicial de licenciandos em Química da Universidade Estadual de Londrina. O 

autor constatou que o programa promoveu o incentivo à formação docente, a valorização do 

magistério, a integração entre ensino superior e educação básica, a prática no ambiente 

profissional, a participação efetiva dos professores do Ensino Médio e a articulação entre 

teoria e prática. Além disso, proporcionou aos licenciandos uma formação fundamentada na 

reflexão e na problematização de situações reais relacionadas à atividade docente e, dessa 

maneira, auxiliou-os em suas atividades de ensino e pesquisa, contribuindo em seu processo 

de formação inicial. 

Esses estudos mostram a relevância que tem hoje o Pibid, no que diz respeito à 

formação de professores para a educação básica. No contexto dessa pesquisa, esses estudos 

ganham uma importância ainda maior, uma vez que em vários recortes da fala dos seus 

sujeitos podemos verificar a menção a este programa de forma satisfatória. 

Girotto Júnior (2011) averiguou o desenvolvimento do conhecimento pedagógico do 

conteúdo, (PCK), de professores formados no curso de licenciatura em Química do Instituto 

de Química da Universidade de São Paulo e que hoje atuam como professores dessa disciplina 

no ensino médio e superior. Seus estudos mostram que, a partir dos professores investigados, 

o desenvolvimento do PCK foi promovido durante a formação inicial através de experiência 

de planejamento e intervenção em sala de aula e atividades que buscaram estimular a reflexão 

sobre a ação.  Após três anos de prática profissional, houve significativo aumento do PCK, 

por partes dos professores.  

Gomes (2012) também apurou a relevância de textos de divulgação científica 

na formação inicial de professores de Química. Suas análises permitem inferir que esses 

textos favorecem a eficácia na formação inicial de professores, no sentido de se repensar 

sobre os diversos recursos pedagógicos e suas possibilidades e estratégias de uso.  

Barbosa (2012) aponta pela análise de teses e dissertações defendidas no período de 

2001 a 2010, os discursos sobre formação de professores (FP) na comunidade disciplinar de 

Educação Química (EQ), de forma a identificar as demandas dessa comunidade no que 

concerne às políticas nesse campo, e como esses sentidos de currículo vão sendo incorporados 

na defesa dessas demandas. Os resultados obtidos evidenciaram que os discursos curriculares 

da comunidade privilegiam a articulação entre teoria e prática, a aproximação entre 
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conhecimentos específicos e pedagógicos, a formação de um docente autônomo, pesquisador 

e, acima de tudo, um professor reflexivo.  

Sá (2012), em sua tese de doutoramento, realizou um estudo que teve como principal 

objetivo caracterizar os processos identitários em construção pelo currículo ativo em um curso 

de licenciatura, interpretando as percepções de licenciandos, egressos e 

professores formadores. Suas análises concluíram que há uma contradição parcial no currículo 

ativo do curso, pois parte dos formadores trabalham sujeitando os licenciandos a uma carreira 

bacharelizante, enquanto outra parte busca estimulá-los à carreira docente no ensino básico. 

Diante disso, foram apontadas ações que objetivassem modificar essa realidade, de modo que 

as características do curso fossem alteradas e nele se formassem profissionais com identidades 

coerentes com os propósitos previstos em um curso de licenciatura.  

Ornellas (2012), em sua dissertação de mestrado, procurou relacionar duas esferas: a 

interação verbal nas aulas da disciplina Instrumentação para o Ensino de Química II, do Curso 

de Licenciatura em Química da Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita Filho -  e 

atividade prática, para a formação inicial de professores. Esse estudo teve como focos 

verificar as percepções dos sujeitos participantes da pesquisa a respeito do uso das atividades 

experimentais e promover, junto aos licenciandos, uma reflexão sobre sua própria formação. 

Segundo o autor, a análise dos dados colhidos durante a pesquisa permitiu revelar os indícios 

das dinâmicas interativas entre a professora da disciplina investigada e os alunos, bem como o 

fluxo de discurso, auxiliando na compreensão de aspectos importantes da prática docente no 

que diz respeito à forma de condução da atividade prática pela professora. Também permitiu 

verificar as ideias e impressões dos sujeitos relacionadas à inserção de atividades 

investigativas em sala de aula, assim como suas percepções sobre o ensino de Química e 

sobre a formação recebida na licenciatura. 

Ainda que, em uma boa parte desses estudos, as temáticas tratadas não expressem uma 

relação direta com nossa pesquisa, foi possível observar, com um olhar um pouco mais atento, 

que em muitos casos representam uma contribuição paralela ao tema aqui estudado. É 

importante lembrar que, muitas vezes, os resultados das pesquisas nem sempre podem se 

constituir em aplicação imediata. Apesar disso, são fundamentais para o desenvolvimento da 

área a que pertence o referido estudo. No entanto, ao se fazer uma busca por determinado 

tema de estudo, em um banco de dados, são abordadas, tão somente, na maioria das vezes, as 

informações contidas nos seus resumos e foi desse modo que procedemos também no 

presente estudo. Obviamente, essa opção se faz necessária dado o grande volume de estudos 
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recuperados nessas investigações. Outro aspecto que deve ser considerado é que nem sempre 

os resumos estão dotados de informações claras e suficientes, capazes de informar o leitor a 

respeito do que exatamente consistiu o estudo em questão. 

A contextualização que ora apresentamos leva a concluir que, embora o volume de 

estudos encontrados no banco de teses e dissertações da CAPES que versam sobre a formação 

de professores seja bastante extenso e variado, ainda existem lacunas referentes a outras 

abordagens que nos permitem enveredar por novos caminhos. Uma prova disso pode ser 

exemplificada quando efetuamos a pesquisa introduzindo no instrumento de busca os termos 

―atividades práticas formação ensino‖. Essa procura nos forneceu 231 trabalhos. No entanto, 

nenhum deles fazia alusão às Atividades de Formação no sentido em que são exploradas em 

nossa pesquisa. A grande maioria desses estudos faz referência à relação entre as atividades 

experimentais de laboratório e a formação de professores. Esclarecemos que, na presente 

pesquisa, embora apresentemos como proposta uma análise das disciplinas específicas 

experimentais, estamos interessados apenas nas Atividades de Formação que, na matriz 

curricular do curso investigado, também estão a cargo das disciplinas específicas e não apenas 

como integrantes das disciplinas pedagógicas, como ocorre em muitos outros cursos de 

licenciatura. 

 

2.2.2 Formação comprometida com o processo de aprender a ensinar 

 

Partimos do pressuposto de que, independente do nível em que atua, o professor é o 

principal agente entre o conhecimento científico produzido e a mediação didática que se 

concretiza na sala de aula. A partir disso, o compromisso com o processo de aprender a 

ensinar deve estar presente em toda sua carreira acadêmica e profissional. É o que destaca 

Mizukami (2007): ―Aprender a ensinar constitui um processo que perpassa toda a trajetória 

profissional dos professores mesmo após a consolidação profissional‖(MIZUKAMI, 2007 p. 

85). Ainda segundo essa autora, não se pode restringir essa aprendizagem às maneiras 

tradicionais de se conceber a dicotomia teoria - prática, que considera como conhecimento 

teórico apenas aquele que se processa durante a formação e o conhecimento prático como 

aquele que acontece apenas durante o exercício profissional. Reitera ainda que 
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Pode-se dizer que essa aprendizagem, ao perpassar toda a trajetória 

profissional do professor, pode ser considerada num contínuo (mesmo que 

com momentos de grandes avanços e/ou longas estagnações) que é pessoal e 

que supera visões tradicionais de se considerar teoria e prática na formação 

(básica e continuada) de professores, já que todo tipo de conhecimento 

(inclusive o da própria prática) na realização de um ensino é contextualizado 

em situações singulares. Nem só o curso de formação básica, nem só a prática 

em sala de aula. Não só curso de formação continuada, nem só o exercício 

profissional descolado de qualquer tipo de repertório, como se isso fosse 

possível (MIZUKAMI, 2007, p. 85). 

 

Para a autora, o processo de aprender a profissão de professor é longo e se concretiza, 

principalmente, em sala de aula em suas situações complexas e não apresenta um caráter de 

terminalidade a priori.  

Uma vez mais recorrendo a Mizukami (2007), consideramos oportuno para 

exemplificar a importância que a autora atribui ao contexto da sala de aula na constituição do 

conhecimento do professor no que se refere ao quesito aprender a ensinar, apresentamos, a 

seguir, o depoimento de um dos sujeitos de sua pesquisa ―Docência, trajetórias pessoais e 

desenvolvimento profissional‖: 

(...) Eu aprendi a ensinar com meus alunos ... 

 

(...) Ensinar seria transformar. Isso ocorre quando o aluno está aprendendo. Eu 

estou encaminhando a aprendizagem. Por mais que a gente tenha curso, cada 

aluno é um aluno. Agente (sic) dá a aula no geral e, cabe ao professor ir 

aprendendo pela reação de cada aluno. E é essa reação que vai ensinando ao 

professor a ensinar e ao aluno a aprender. Essas reações são coisas que têm 

um momento e que não estão lá no papel que a gente estruturou tão direitinho. 

De repente, o aluno tem uma reação que exige do professor uma habilidade de 

tornar o ensino flexível, de forma a contemplar a reação de cada aluno...( 

MIZUKAMI, 2007, p. 85). 

 

Segundo Marcelo (1997), aprender a ensinar tem sido um tema recorrente entre as 

pesquisas que se ocupam da investigação dos processos de geração de conhecimentos pelos 

professores. Nesse sentido, o autor pondera: 

 

Se há um tema que surgiu com vigor nos últimos anos, obrigando a 

reformular os estudos sobre formação de professores, referimo-nos 

certamente às pesquisas que se têm desenvolvido em torno do amplo 

descritor ―aprender a ensinar‖. Enraizadas no que se denominou o 

paradigma do ―pensamento do professor‖, a pesquisa sobre aprender a 

ensinar evoluiu na direção da indagação sobre "os processos pelos quais os 

professores geram conhecimento, além de sobre quais tipos de 

conhecimentos adquirem‖ (MARCELO, 1997, p. 51). 
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Esse não é um processo que se desenvolve sem traumas rumo à consolidação da 

construção do profissional da educação, que com o tempo e com sua atuação, vai se tornando 

mais seguro e consciente de suas ações. ―Aprender a ensinar tem implicações num processo 

de desenvolvimento contínuo, gerador de tensões, de medos e incertezas, de dificuldades e de 

dilemas até então desconhecidos dos recém-chegados ao ensino‖. (SANCHES e SILVA, 

1998, p.81, apud BELLOCHIO, 2002, p.46). 

 O que é importante nesse processo de formação é que o estudante tenha clareza de sua 

ação protagonista na construção do seu próprio conhecimento. Para Freire (2013), 

[...]o formando desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, 

assumindo-se como sujeito também da produção do saber, se convence 

definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para sua produção ou a sua construção‖ e complementa, ―quem 

ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender‖ (FREIRE, 

2013, p. 24 e 25). 

 

Diante do desafio de aprender a ensinar compete ao aprendiz de educador a percepção 

de que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Para tal, é fundamental que, na sua 

prática da formação docente, assuma que  

o indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias 

de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, 

mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo tem que ser 

produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador 

(FREIRE, 2013, p. 39). 

 

Somos os únicos seres cuja sobrevivência depende da aprendizagem. Entretanto, essa 

aprendizagem deve ir além da nossa adaptação ao ambiente, principalmente para transformar 

a realidade. ―A capacidade de aprender, não apenas para nos adaptar, mas, sobretudo para 

transformar a realidade, para nela intervir, recriando-a, fala de nossa educabilidade a um nível 

distinto do nível de adestramento de outros animais ou do cultivo das plantas‖ (FREIRE, 

2013, p. 67). 

Para Libâneo (2002), é preciso introduzir na formação de professores uma nova visão 

do ensinar e do aprender, qual seja o desenvolvimento das competências do pensar. Ele 

justifica sua posição dizendo que na história da educação brasileira, a formação de professores 

tem sido marcada por uma mistura de pelo menos três componentes: 1) a ideia de primeiro 

receber teoria e depois colocá-la em prática, 2) apenas fornecer formação técnica (fase do 

tecnicismo educacional), 3) propiciar consciência crítica para perceber as contradições da 

realidade, captar as desigualdades sociais, ir além das aparências para atingir o fundo das 

coisas. Contudo, o autor argumenta que nenhum desses componentes deu conta de melhorar 
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as práticas de formação. Segundo ele, ―faz-se necessário, hoje, uma mudança de mentalidade 

sobre o processo do ensinar e aprender por dentro das práticas de formação de professor‖ 

(LIBÂNEO, 2002, p. 35). 

No ato de formar um novo professor, é fundamental para aqueles que se dedicam a tal 

tarefa, levar em consideração o que os aprendizes de professor sabem e, mais ainda, como 

eles aprendem. Borko (2004) apud Abreu, Bejarano e Hohenfeld (2013), Shulman &Shulman 

(2004) e Loughran (2007) consideram que para compreendermos a aprendizagem e o 

desenvolvimento profissional do professor é necessário ampliar as lentes de análises, 

colocando foco tanto no individual, como no coletivo, ou seja, primeiro é preciso fixar a 

atenção na ideia do professor como aprendiz (como o professor aprende a ensinar e como 

aprende os conteúdos que deve ensinar), segundo, deve-se fixar a atenção na aprendizagem, 

isto é, como processo de participação numa comunidade em contextos específicos. 

Embora, no contexto desta pesquisa, estejamos debatendo sobre o aprender a ensinar 

ainda na formação inicial, estamos certos de que aprender a ensinar é uma tarefa para a vida 

toda do professor. Aprender a ensinar pode ser perfeitamente um sinônimo de ajustes, ou 

checagem radical, no sistema de crenças educacionais dos futuros docentes. Os iniciantes na 

função de ensinar, ao observarem a realidade de seu trabalho apoiando-se em suas crenças, 

podem desenvolver conflitos ou preocupações educacionais, especialmente em contextos que 

afrontem essas crenças. Ao usar estratégias pessoais de resolução desses conflitos e/ou 

preocupações numa perspectiva de longo prazo, também podemos dizer que estamos diante de 

um genuíno desenvolvimento profissional desses professores.  

Entre as características da docência está a de que aprender a ensinar e a ser professor 

são processos contínuos que se iniciam ainda na educação básica pela observação de seus 

mestres pelo futuro professor e se segue durante sua graduação. Contudo, esses processos se 

perpetuam ao longo da vida, o que leva a considerar que a competência profissional para a 

docência não é consequência apenas da realização de cursos de formação inicial ainda, que 

em nível superior. Em virtude disso e também da mutabilidade do mundo moderno, é 

imprescindível que haja o oferecimento de apoio para que esses profissionais possam 

continuar a aprender durante a carreira, desenvolvendo-se profissionalmente (RODRIGUES, 

TANCREDI e MIZUKAMI, 2008). 
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2.2.3 A relação teoria e prática na formação do professor  

 

Ao propor o presente estudo, partimos do pressuposto da necessária articulação entre a 

teoria e a prática, como forma de possibilitar aos futuros professores a compreensão do 

contexto da escola e da sala de aula, por meio do contato com essas realidades, ainda no 

decorrer da formação inicial. Para tanto, acreditamos que as Atividades de Formação possam 

se constituir em um elo entre a teoria e a prática.  

A opção de incluir aspectos relativos às implicações da relação teoria-prática no corpo do 

referencial teórico que dá sustentação a esta pesquisa ganha eco no Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Licenciatura em Química, no qual nos baseamos ao propor este 

estudo. Esse documento destaca a relevância da compreensão da relação entre essas duas 

dimensões da realidade no processo de formar professores.  Em vários trechos de sua redação, 

é latente a preocupação por uma formação inicial que seja de qualidade e que vá ao encontro 

das necessidades daqueles que buscam na formação profissional um meio para seu 

crescimento e o da sua região. Portanto, indica como ponto fundamental para essa conquista 

as práticas de formação aplicadas o quanto antes e em todo decorrer do curso.   

O contato do licenciando com outros espaços além daquele representado pela sua  sala 

de aula da graduação, pode levá-lo à consciência de que não existem receitas prontas quando 

se trata do desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. É essa a defesa que faz 

Bellochio (2002): 

Entendemos, assim, que o contato com a atividade de docência é fundamental 

para o aluno em formação inicial. A antecipação, com a situação escolar como 

um todo, para além do espaço da sala de aula, possibilita que a tarefa 

educacional seja entendida em sua complexidade. O aluno em formação 

inicial, na universidade, que está em contato estreito, com a realidade escolar, 

buscando uma aproximação entre as teorias e as práticas educacionais, 

superando visões de ―formação como receituário‖ ou ―práticas como 

ativismo‖ (BELLOCHIO, 2002, p.41). 

 

Com base na literatura consultada para elaboração desse referencial indicador da 

relação teoria-prática, podemos observar pelo menos duas abordagens para essas dimensões 

da realidade e que passamos a descrever em seguida, ainda que sucintamente.  

A primeira interpretação para a relação teoria-prática diz respeito às concepções que 

têm em comum a busca da união ou o equilíbrio entre teoria e prática. Entre elas podemos 

citar as concepções ditas abordagens ideal-racionalistas, segundo as quais a teoria é fator 
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prioritário e aquelas ditas de abordagens pragmáticas-utilitaristas, que priorizam a prática. 

Para Gamboa (2007), 

Ambas as concepções buscam a aproximação entre teoria e prática. A 

verdadeira teoria é a que expressa os resultados da prática, ou a que está mais 

próxima da aplicação prática; a verdadeira prática é a que coincide com a 

proposta, com o perfil ideal, com o plano de ação; a prática que encarna o 

pensamento e a ação que executa a ideia são mais verdadeiras na medida em 

que diminuem as diferenças entre si (GAMBOA, 2007, p. 124), 

 

No interior dessas concepções, convivem dois polos de visões bastante extremistas, 

configuradas pelo que o autor acima chama de visões dissociativas e, ao mesmo tempo, 

associativas tendo, cada um desses polos, sua lógica própria. Para ele, na visão dissociativa 

caberia assim aos teóricos pensar, elaborar, refletir, planejar, e aos práticos, executar, agir e 

fazer. Já em uma visão associativa, estes polos não são opostos. A prática deve ser uma 

aplicação da teoria e só adquirirá relevância na medida em que for fiel aos parâmetros desta, 

uma vez que a inovação vem sempre do polo teórico. A primazia da teoria, defendida pelas 

abordagens ideal-racionalistas, assim como a primazia da prática, defendida pelas abordagens 

pragmático-utilitaristas, busca como verdadeiro nessa relação o acordo entre uma e outra, a 

identidade ou aproximação entre elas.  

Cada uma dessas concepções traz em seu escopo implicações importantes para a 

formação do professor. Tais implicações se manifestam, ora priorizando a teoria em 

detrimento da prática, ora atribuindo maior relevância à prática e a esvaziando da teoria. Para 

Teixeira e Oliveira (2005), ao citarem Candau & Lelis (1999), afirmam que, por um lado, está 

a tendência de enfatizar a formação teórica, estimulando o contato com os autores 

considerados clássicos sem se preocupar em modificar ou fornecer instrumentos para a 

intervenção na prática educacional. Por outro lado, em contrapartida, o foco pode estar na 

formação prática, admitindo-se que esta tem sua lógica própria, que independe da teoria. 

Nesse caso, a prática é esvaziada da teoria, daí a ênfase nas disciplinas instrumentais, sem a 

preocupação com sua articulação com as disciplinas consideradas teóricas. 

A segunda interpretação para a relação teoria-prática diz respeito às concepções que 

abordam essa relação como conflito ou tensão entre esses fatores. Trata-se de uma abordagem 

bastante diferente das abordagens anteriores, chamada de concepção dialética. Nessa 

concepção, por exemplo, não é possível conceber a teoria sem a prática ou vice-versa. 

Segundo Gamboa 2007, 
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A concepção dialética concebe a relação entre teoria e prática não como o 

ajuste entre uma e outra, uma diminuição de suas diferenças, adequando a 

teoria à prática ou vice-versa, mas como um conflito ou tensão entre elas. Para 

entender essa inter-relação dialética, é importante afirmar, em primeiro lugar, 

a unidade dos termos. Nesse sentido, não é possível conceber a teoria separada 

da prática. É a relação com a prática que inaugura a existência de uma teoria; 

não pode existir uma teoria solta. Ela existe como teoria de uma prática. A 

prática existe, logicamente, como a prática de uma dada teoria. É a própria 

relação entre elas que possibilita sua existência (GAMBOA, 2007, p. 125). 

 

Nessa perspectiva, teoria e prática formam um todo articulado que contempla essa 

tensão crítica que se manifesta na unidade dos contrários na execução da própria ação 

humana, que a filosofia chama de práxis, termo capaz de integrar as duas realidades – teoria e 

prática. Ainda de acordo com Gamboa (2007), 

Vale a pena afirmar que a unidade dos contrários acontece quando tanto a 

teoria como a prática, formam um todo articulado dessas determinações. Esse 

todo determina a ação humana, entendida em sua dimensão social e histórica. 

Daí porque uma prática ou uma teoria sobre determinada prática se inserem 

num movimento e numa inter-relação de forças de tensões em que uma se 

constitui na antítese da outra; para compreender melhor essa unidade dos 

contrários, a filosofia destaca o termo práxis para identificar a tensão crítica 

entre teoria e prática, termos integrantes de uma mesma realidade. Esse termo, 

ao contrário de outras concepções que visam à adequação, ao ajuste ou ao 

equilíbrio, expressa a tensão, o confronto e a contradição. (GAMBOA, 2007, 

p. 125), 

 

Teixeira e Oliveira (2005), citando Vasquez (1977), reafirmam a indissociabilidade dos 

componentes teoria e prática dentro dessa concepção dialética. Em relação a isso, as autoras destacam: 

Na visão de unidade, teoria e prática são dois componentes indissolúveis da 

―práxis‖ definida como atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado ideal, 

teórico e um lado material, propriamente prático, com a particularidade de que 

só artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar um do 

outro. Essa relação não é direta nem imediata, fazendo-se através de um 

processo complexo, no qual algumas vezes se passa da prática à teoria e outras 

desta à prática (VASQUEZ, 1977 apud TEIXEIRA E OLIVEIRA, 2005, p.3). 

 

Pela experiência que nós, autores deste trabalho, temos em sala de aula podemos 

advogar a favor de uma formação docente em uma perspectiva dialética, sem a primazia da 

teoria ou da prática, mas, dentro da concepção filosófica da práxis, uma vez que o fazer 

pedagógico cotidiano mobiliza saberes das mais diversas ordens. ―A atividade teórica por si 

só não leva à transformação da realidade; não se objetiva e não se materializa, não sendo, pois 

práxis. Por outro lado a prática também não fala por si mesma, ou seja, teoria e prática são 
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indissociáveis como práxis‖ (PIMENTA, 2005). Resulta disso a necessidade de integrar 

saberes provenientes das mais diversas áreas do conhecimento, especialmente para repensar 

tanto a teoria como a prática, valorizando-se a importância de uma formação que possibilite 

ao professor estar sempre consciente de sua dimensão de constante reconstrução pessoal e 

profissional e que trabalhe de forma a articular conhecimentos e saberes, ciente de sua 

contribuição para a formação integral do licenciando.  

Não obstante esse compromisso com a formação integral dos licenciandos no curso 

investigado, conforme destacado acima, para Silva (2009), há um distanciamento entre a 

formação teórica que o licenciando recebe na universidade e o cotidiano das salas de aula. A 

autora argumenta que 

O professor em formação acadêmica adquire um conjunto de saberes técnicos 

e teóricos referentes a sua profissionalização, porém distantes do ambiente 

escolar sobre o qual atuará futuramente, uma vez que essa formação privilegia 

o corpus teórico, e essa teoria não está sendo socializada aos futuros 

professores no chão da escola, onde o cotidiano diuturnamente é produzido e 

reproduzido (SILVA, 2009, p. 24). 

 

A posição defendia pelo Projeto Político Pedagógico (PPC), do Curso de Licenciatura 

em Química, objeto de estudo desta pesquisa, está estritamente em consonância com o que 

defende Libâneo (2010). Em sua obra ―Adeus professor, adeus professora?‖, o autor aponta 

um caminho diferente para a maioria dos cursos de licenciatura que apenas propicia o contato 

do estudante com a realidade escolar após o cumprimento das disciplinas teóricas. Em vez 

disso, o autor defende que desde o ingresso do aluno no curso é preciso integrar os conteúdos 

das disciplinas em situações da prática. 

 Na mesma direção apontada por Libâneo, Severino (2012) faz uma crítica severa ao 

atual modelo dos cursos de Licenciatura e Pedagogia. Segundo ele, nesse modelo de 

formação, há pouca articulação entre teoria e prática. Nos dizeres do autor o aluno recebe 

apenas alguns conhecimentos teóricos e técnicos, cumprindo umas poucas horas de estágio em 

situações precárias.  E argumenta que se é verdade que se aprende pensando, também é verdade que se 

aprende a pensar fazendo.  

A crítica imposta por Severino em relação à desarticulação entre teoria e prática nos 

cursos que se ocupam da formação de professores, caberia também em relação à pesquisa e a 

apropriação de seus achados por esses profissionais em sala de aula, acentuando assim o fosso 

entre a teoria e a prática. Para ilustrar esse outro aspecto da relação teoria-prática, podemos 

lançar mão dos argumentos encontrados em Libâneo (2002), que além da desarticulação já 



40 

 

observada, relata também a desconfiança dos professores em relação à eficácia dos achados 

da pesquisa em seu próprio trabalho. O autor pondera: 

A despeito de um crescimento realmente expressivo da pesquisa universitária 

e da produção editorial no campo educativo, resultando em ampliação da 

temática investigativa e em significativos desdobramentos teóricos, a relação 

do professorado do ensino fundamental e médio com essa produção é, em 

geral, insatisfatória. Persiste o já conhecido fosso entre teoria e prática, em 

que os pesquisadores não conseguem operar a transposição didática de sua 

elaboração teórica para os professores envolvidos na trama diária do trabalho 

docente. Os professores por sua vez, desconfiam da eficácia da produção 

acadêmica sobre seu próprio trabalho (LIBÂNEO, 2002, p. 14). 

 

Citando Zeichner (1998),  Libâneo (2002)  faz uma crítica ainda mais contundente em 

relação ao que poderia ser chamado de certa vaidade por parte de alguns formadores de 

professores, que em nome de uma promoção pessoal ―certos professores estariam mais 

preocupados com suas pesquisas e seus artigos do que com as escolas e seus professores‖. É 

claro que é preciso ter cautela com críticas dessa natureza, uma vez que o trabalho dos 

pesquisadores dá-se em meio a instâncias e exigências diferentes daquelas inerentes ao 

trabalho desenvolvido nas escolas.  

Em que pese o fosso entre a produção acadêmica e a prática cotidiana dos professores, 

conforme denunciado por Libâneo, o debate acerca da formação de professores destaca a 

relevância da articulação entre a teoria e a prática, conforme salientam Veiga e Silva (2012), 

O debate acerca da formação de professores e dos cursos que os formam gira 

em torno da docência, do currículo, da relação entre ensino e aprendizagem e 

de uma articulação entre a teoria e a prática, o que possibilitaria aos futuros 

professores compreender o contexto da escola e da sala de aula durante a 

formação inicial e continuada (VEIGA; SILVA, 2012, p. 9). 

 

A formação teórica e prática implica algo como um ―vai-e-vem‖ entre o estudar e o 

fazer, mas cujo resultado é o saber fazer com consciência. Não se pode tolerar mais a 

formação teórica e prática precárias. Ao contrário disso, ―é preciso cuidar do aprofundamento 

teórico nas disciplinas pedagógicas e admitir que o trabalho nas escolas e nas salas de aula 

implica um ―saber-fazer‖ que necessita ser assunto do currículo‖ (LIBÂNEO, 2002, p. 35). 

Em relação aos saberes dos professores, Tardif (2002) afirma que, se assumirmos os 

professores como atores competentes, sujeitos ativos, significa que a prática deles, não é 

somente um espaço de aplicação de saberes específicos provenientes da teoria, mas também 

um espaço de produção de saberes específicos oriundos dessa mesma prática (TARDIF, 2002, 

p. 119). Essas observações, ao estabelecer uma via de mão dupla entre a produção teórica e a 

prática vêm, mais uma vez, corroborar com a indissociabilidade da teoria com a prática como 
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temos destacado neste referencial. Ainda segundo o autor, essa ideia se opõe à concepção 

tradicional da relação teoria e prática, para a qual o saber está somente do lado da teoria, 

enquanto a prática ou é desprovida de saber ou portadora de um falso saber baseado, por 

exemplo, em crenças, ideologias, ideias preconcebidas, etc.; em outras palavras, o saber é 

produzido fora da prática. Conforme Tardif (2002), essas têm sido as concepções que 

dominaram e que ainda dominam a formação de professores nos dois hemisférios. Nessas 

perspectivas, os professores são vistos como meros aplicadores dos conhecimentos 

produzidos pela pesquisa universitária, que é muitas vezes produzida fora da prática do ofício 

do professor. Entretanto, o autor pondera reiterando que  

Os professores são sujeitos do conhecimento e possuem saberes específicos do 

seu ofício (...) a prática deles, isto é, seu trabalho cotidiano, não é somente um 

lugar de aplicação de saberes produzidos por outros, mas também um espaço 

de produção, de transformação e de mobilização de saberes que lhes são 

próprios (TARDIF, 2002, p, 121). 

 

Coerente com esse pensamento, Tardif (2002) defende outras concepções e outras 

práticas de pesquisas no que se refere à ciência da educação. Para ele, é preciso que a pesquisa 

pare de ver os professores de profissão como objetos de pesquisa e comece a vê-los como 

sujeitos do conhecimento. Além disso, é necessário que se elaborem novas formas de 

pesquisar, que não mais considerem os professores de profissão como cobaias, estatísticas ou 

objetos de pesquisa, mas como colaboradores ou até como co-pesquisadores. E acrescenta 

que, se a pesquisa universitária vê os professores de profissão como sujeitos do 

conhecimento, ela deve levar em consideração seus interesses, seus pontos de vista, suas 

necessidades e suas linguagens, e assumir isso através de discursos e práticas acessíveis, úteis 

e significativas para os práticos. Nessa abordagem, o autor apresenta um exemplo bastante 

contundente: 

Se sou professor numa universidade do Rio e publico um artigo em inglês numa 

boa revista americana, é claro que isso é excelente para meu currículo e para 

minha ascensão na carreira universitária, mas será que isso tem alguma 

utilidade  para os professores do bairro da Pavuna no Rio de Janeiro? (TARDIF, 

2002, p. 123). 

 

E, para finalizar, o autor defende a perspectiva que exige da parte dos professores de 

profissão o esforço de se apropriarem das pesquisas, de aprenderem a reformular seus 

próprios discursos, perspectivas, interesses e necessidades individuais ou coletivos por meio 

de linguagens susceptíveis de certa objetivação. E que haja uma reconciliação no interior de 

uma profissão docente que muitas vezes luta contra si mesma. É o que enfatiza Tardif (2002): 
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Os professores do secundário criticam o valor e a competência dos professores 

do primário, os professores do primário e do secundário criticam os professores 

universitários, cujas pesquisas eles acham inúteis e demasiado abstratas; os 

professores universitários, que muitas vezes se consideram guardiões do saber 

estão cheios dos seus próprios conhecimentos, criticam os professores de 

profissão, pois julgam que são apegados demais às tradições e às rotinas. Por 

toda parte reinam hierarquias simbólicas e materiais estéreis entre os 

professores dos diferentes níveis de ensino (TARDIF, 2002, p. 128). 

 

No bojo dessas discussões e controvérsias, encontros e desencontros no que tange à 

relação entre a teoria e a prática, reiteramos, à guisa de conclusão deste item, como ficou 

patente nesses referenciais,  que não se trata da primazia da teoria sobra a prática ou vice-

versa, mas de uma articulação entre essas duas dimensões da realidade. Trazemos, enfim, o 

pensamento de Paulo Freire, que manifesta a exigência da reflexão crítica sobre a prática, sob 

pena da perda de sentido tanto da prática como da teoria, conforme podemos observar nessas 

palavras: ―A reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação Teoria/Prática, 

sem a qual a teoria pode ir virando blá-blá-blá e a prática, ativismos‖ (FREIRE, 2013, p. 24). 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 Abordagem  

 

A abordagem metodológica desta pesquisa segue a linha da investigação qualitativa 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994), a qual contempla uma metodologia que enfatiza a descrição, a 

indução, a teoria fundamentada e o estudo das percepções pessoais. 

Segundo a utilização dos resultados, o presente estudo pode ser considerado uma 

pesquisa tida como aplicada, uma vez que se deseja sua aplicação imediata na solução de 

problemas que ocorrem na realidade. Ao estudar a realidade de um curso de Licenciatura, 

pretende-se que os resultados dessa pesquisa tenham aplicação prática na sua melhoria. 

Todavia, segundo o nível de interpretação dos resultados, trata-se de uma pesquisa descritiva, 

pois além de ―delinear o que é‖, aborda também os aspectos de descrição, registro, análise e 

interpretação de fenômenos atuais, objetivando o seu funcionamento no presente (MARCONI 

e LAKATOS, 2008, p. 7).  

Este estudo poderia, em última análise, tratar-se de um estudo de caso. Para Bogdan e 

Biklen (2008), ―o estudo de caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou 

indivíduo, de uma única fonte de documentos ou de uma acontecimento específico‖( 
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MERRIAM, 1988 apud  BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 89). Para Ludke e André (1986), 

estudo de caso tem como objeto de pesquisa uma situação singular, procurando conhecer o 

que se tem de único e particular na realidade estudada, mesmo que posteriormente possam-se 

encontrar evidências com outros casos. De acordo com Gil (2008, p.57-8) ―o estudo de caso é 

caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a 

permitir o seu conhecimento amplo e detalhado‖. Ainda segundo Ludke e André (1986), a 

metodologia do estudo de caso encerra um grande potencial para conhecer e compreender 

melhor os problemas da escola. Segundo as autoras, ao retratar o cotidiano escolar em toda a 

sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos para uma melhor compreensão 

do papel da escola e suas relações com outras instituições da sociedade. Conforme descrito no 

item 3.3 deste texto, este estudo teve como contexto específico a formação do professor de 

Química, com foco nas disciplinas experimentais, precisamente nas Atividades de Formação 

que estão a cargo dessas disciplinas.  

A opção pela abordagem metodológica qualitativa nesta pesquisa pode ser justificada 

pela necessidade de compreender a partir de um contexto real - o de um curso de Licenciatura 

em Química - as impressões dos sujeitos quanto ao desenvolvimento das ―Atividades de 

Formação‖. Além disso, partimos do pressuposto de que a abordagem qualitativa possibilita 

uma visão holística dos fenômenos a serem estudados, pois leva em consideração todos os 

componentes, interações e influências possíveis de uma situação. De acordo com Lüdke e 

André (1986, p.11): ―a pesquisa qualitativa supõe o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo investigada‖ e, ainda, ―há sempre 

uma tentativa de capturar a perspectiva dos participantes, isto é, a maneira como os 

informantes encaram as questões que estão sendo focalizadas‖ (1986, p.12). Nesse tipo de 

pesquisa, não existem ―fórmulas ou receitas predefinidas para orientar os pesquisadores. 

Assim, a análise de dados na pesquisa qualitativa passa a depender muito da capacidade e do 

estilo do pesquisador‖ (GIL, 2008, p.175). 

Para Bogdan e Biklen, (1994) é possível identificar cinco características inerentes às 

pesquisas de abordagem qualitativa: 1) os investigadores tomam como fonte de dados o 

ambiente natural, introduzem-se e desprendem grandes quantidades de tempo em escolas, 

famílias, bairros e outros locais, tentando elucidar questões educativas porque se preocupam 

com o contexto. 2) Trata-se de uma investigação descritiva em que os resultados escritos da 

investigação contêm citações feitas com base nos dados para ilustrar e substanciar a 

apresentação. Esses dados incluem transcrições de entrevistas, notas de campo, fotografias, 
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vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registros oficiais. Já a análise desses 

dados é feita considerando-se toda sua riqueza, respeitando, tanto quanto possível, a forma em 

que estes foram registrados ou transcritos.  O que interessa são os significados que os sujeitos 

atribuem às suas questões. 3) Os investigadores se interessam mais pelo processo do que 

pelos resultados ou produtos. 4) Os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus 

dados de forma indutiva. As abstrações são construídas à medida que os dados particulares 

que foram recolhidos se vão agrupando. 5) O significado é de importância vital  na 

abordagem qualitativa. Os investigadores desse tipo de abordagem estão interessados no 

modo como diferentes pessoas dão sentidos às suas vidas. 

Para André (2007), a pesquisa qualitativa possibilita ao pesquisador várias 

interpretações de acordo com os dados coletados e com o referencial adotado. Segundo a 

autora, 

Uma observação importante em relação à pesquisa qualitativa é reconhecer 

que ela revela uma interpretação – que não é única nem a melhor, mas deixa 

aberta a possiblidade de que outras possam seguir. E aí está sua riqueza: ao 

revelar cenas do cotidiano escolar, ficam abertas possibilidades de várias 

leituras desse cotidiano, o que pode ser feito pela análise dos dados e pela 

exploração do referencial teórico (ANDRÉ, 2007, p. 104). 

 

3.2 Procedimentos para coletas de dados 

 

Quanto aos procedimentos para coleta de dados, nosso estudo valeu-se dos seguintes 

instrumentos: aplicação de questionários, entrevistas e roteiros de aulas práticas. 

 Procedemos à aplicação de questionário (Apêndice F) aos professores e alunos do 

curso de Licenciatura investigado, que estiveram envolvidos com as disciplinas que 

apresentam na sua ementa espaço para o desenvolvimento das Atividades de Formação.  De 

acordo com Marcone e Lakatos (2008), o questionário é um instrumento de coleta de dados 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 

a presença do entrevistador.  

 Entrevistamos o coordenador do curso de Licenciatura em Química e o servidor 

responsável pelo setor pedagógico. Nessas entrevistas, foram destacadas quais as práticas 

utilizadas, sua metodologia de aplicação, seus objetivos específicos, as conquistas e as 

dificuldades encontradas quanto ao desenvolvimento das Atividades de Formação. As 

transcrições dessas entrevistas encontram-se nos Apêndices A e C. Para Marcone e Lakatos 

(2008), a entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
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informação a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional. O roteiro dessas entrevistas encontra-se no Apêndice G. 

 A decisão de tomar os roteiros de aulas práticas como instrumentos de análise nesta 

pesquisa foi tomada após a tabulação dos dados, nos quais se constatou que algumas respostas 

dos sujeitos ao questionário apontavam para a elaboração e aplicação de roteiros de aulas 

práticas como uma das formas de desenvolvimento das Atividades de Formação. É o que 

podemos constatar na fala do Licenciando 23, por exemplo: 

Na disciplina Laboratório de Química Analítica I, tive a oportunidade de dar 

uma aula para a turma de matemática, sobre normas de segurança, vidrarias, 

experimentos. Foi uma experiência muito boa. Pude mostrar para nossos 

colegas acadêmicos o quanto nosso curso é interessante. As disciplinas 

pedagógicas nos ajudam a compreender sobre o que é ser professor. E que a 

todo momento somos questionados, para que assim consigamos atingir nossos 

objetivos [ ... ]. Foi muito proveitoso para as turmas (Licenciando 23, 

Apêndice E, Quadro 26). 

  

 Após optarmos por investigar também os roteiros de aulas práticas, o fragmento 

acima, que não possuía qualquer identificação de autoria, foi recortado e lido em sala de aula 

dos sujeitos da pesquisa e solicitado ao seu autor a gentileza de entregar, sem identificar, o 

roteiro da aula ao qual se referia. A mesma solicitação foi estendida ao professor da disciplina 

―Laboratório de Química Analítica I‖. Entretanto, o professor alegou não possuir um roteiro 

completo dessa aula, mas apenas seu esboço e afirmou ainda que, caso o material apresentasse 

alguma utilidade para a pesquisa, este estaria à disposição dos pesquisadores. Como não foi 

possível identificar o professor através do questionário que havia respondido, decidimos 

nomeá-lo, para efeito desses roteiros, como ―Professor A‖. As transcrições desses roteiros, 

bem como suas análises encontram-se no item 4.  

 Esperamos que esses roteiros possam servir como meios importantes, com o intuito de 

oferecer elementos que contribuam para a análise tanto do ponto de vista de como essas 

Atividades de Formação foram desenvolvidas  por parte dos professores, como do ponto de 

vista da eficiência dessas atividades na formação dos licenciandos. Conforme apuramos por 

meio de conversas informais, o roteiro de aula construído pelos licenciandos foi ministrado 

para uma turma de 12 alunos do curso de licenciatura em matemática e se configurou também 

como objeto de avaliação do conteúdo trabalhado por parte do professor da disciplina. 

 Com a aplicação desses instrumentos procuramos identificar as propostas de 

desenvolvimento das Atividades de Formação levadas a cabo pelos professores, além de 

tentar compreender como esse espaço de formação está sendo utilizado por docentes e 
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acadêmicos, a fim de se captar o parecer desses sujeitos sobre as atividades elencadas para 

serem desenvolvidas nesse espaço do processo de ensino-aprendizagem. 

A aplicação desses instrumentos teve também o objetivo de identificar os resultados 

das Atividades de Formação no desenvolvimento do perfil de professor dos acadêmicos, 

especialmente como elas contribuíram para o desenvolvimento do conhecimento sobre o 

aprender a ensinar, além de explicitar seus pensamentos referentes à relação teoria e prática. 

Os dados coletados foram submetidos ao método de análise de conteúdo, tendo por 

base, principalmente, a proposta de Laurence Bardin (1977). A análise e discussão desses 

dados serão feitas no item 4. 

 

3.3 Contexto 

 

 Esta pesquisa teve como contexto a formação de professores em geral e, de modo 

específico, a formação do professor de Química em uma instituição federal de ensino, com 

foco nas disciplinas experimentais, precisamente nas Atividades de Formação que estão a 

cargo dessas disciplinas.  

 Por determinação do Plano Nacional da Educação (PNE), a partir de 2006, observa-se 

a ampliação e expansão da oferta de Educação Profissional, via Rede Federal de Educação, 

que em 2014 completou 105 anos de existência. A ampliação e expansão dessa rede 

configuraram-se, entre outras ações, na criação dos Institutos Federais de Educação. Esses 

institutos são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e 

multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos às 

suas práticas pedagógicas. Devem ter forte inserção na área de pesquisa e extensão, visando 

estimular o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas e estendendo seus benefícios 

à comunidade. 

  Coerente com sua missão que é a de ―produzir‖, disseminar e aplicar o conhecimento 

tecnológico e acadêmico para formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da 

extensão, contribuindo para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na 

perspectiva do desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e 

do setor produtivo, a instituição, cujo curso de licenciatura em Química é objeto de estudo 

nesta pesquisa, se apresenta como nova possibilidade de formação de profissionais 

comprometidos com a transformação social, por meio da aliança entre a teoria e a prática e,  
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no que tange à formação de professores, agregar ainda, a busca pelo compromisso desses 

profissionais, com o processo contínuo de aprender a ensinar.  

É importante destacar que a instituição em questão existe há mais de 50 anos e vem se 

destacando no desenvolvimento científico e tecnológico de sua região de abrangência. Esse 

campus contou, no primeiro semestre de 2014, com quatro turmas do curso de Licenciatura 

em Química, uma no segundo período, uma no quarto, uma no sexto e outra no oitavo 

período; todas com disciplinas contendo Atividades de Formação, alvo principal de reflexão 

desta pesquisa. Além do curso de Licenciatura em Química, esta instituição oferece os cursos 

de licenciatura em Matemática, Física, Biologia e os bacharelados em Engenharia de 

Alimentos, Engenharia Florestal, Medicina Veterinária e o Curso Superior de Tecnologia em 

Produção de Cachaça. Os cursos de licenciatura contam, hoje, com o PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), dentre outros programas, como aliados 

importantes na formação dos seus futuros professores. Essa instituição atua também na oferta 

de cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, modalidade em que oferece os cursos de 

Técnico em Agropecuária, Técnico em Agroindústria e Técnico em Informática. Cumpre 

destacar ainda a atuação na modalidade de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e que, 

recentemente, passou a ofertar cursos à distância, tornando-se, inclusive, executor de políticas 

públicas do governo federal na formação e qualificação de trabalhadoras e trabalhadores, 

atuando em programas como ―Mulheres Mil‖, ―E –TEC‖, PRONATEC, dentre outros. 

É notório, pelo contexto, que a instituição investigada oferece um ambiente rico tanto 

para a formação dos seus profissionais, como para o desenvolvimento de pesquisas que 

possibilitem o desenvolvimento social, cultural e tecnológico, na busca do rompimento dos 

agravantes que até então limitaram o desenvolvimento dessa região, de modo que essas 

pesquisas possam contribuir para a diminuição das imensas diferenças regionais que marcam 

o Estado de Minas Gerais. 

 

3.4 Sujeitos da pesquisa 

 

 Os sujeitos deste estudo são professores, alunos, coordenador e responsável 

pedagógico pelo curso de Licenciatura em Química da instituição investigada.  Esclarecemos 

que a escolha desses sujeitos está relacionada com os objetivos desta pesquisa. Os alunos, 

bem como as disciplinas sobre as quais prestarão informações, foram selecionados conforme 

o quadro 1, que indica a disciplina cursada pelo aluno, o ano, o semestre e o período em que 
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se encontrava quando cursou  essa disciplina.  As áreas destacadas no quadro indicam o ano, o 

semestre e o período em que se encontrava um estudante quando cursou uma determinada 

disciplina, que se tornou alvo dessa investigação. Tal seleção foi necessária para não se correr 

o risco de buscar informações sobre uma determinada disciplina, que apresentasse um lapso 

de tempo muito grande entre a época em que foi cursada e/ou ministrada e o momento em que 

se tivesse procedendo à coleta dos dados. Haja vista que algumas dessas disciplinas foram 

cursadas nos 1º e 2º semestres de 2010, o que representaria um intervalo de tempo 

aproximado de 4 (quatro) anos  entre o momento em que foram cursadas e/ou ministradas e 

aquele em que se esteve efetivamente procedendo à coleta dos dados. Cabe ressaltar que esse 

intervalo de tempo poderia, eventualmente, dificultar a recuperação das memórias dessas 

disciplinas e das atividades nelas desenvolvidas. 

 Da análise do quadro 1, verificamos que foram participantes dessa pesquisa apenas os 

alunos que se encontravam nos 2º, 4º, 6º e 8º períodos, em março de 2014. Assim, os alunos 

que estavam no 2º período em março de 2014 foram interrogados sobre a disciplina  

Laboratório de Química Geral Experimental, que cursaram no 2º semestre de 2013, quando se 

encontravam no 1º período do curso. Dos alunos que do 4º período em março de 2014, foram 

colhidas informações a respeito das disciplinas Laboratório de Química Geral e Experimental 

e Laboratório de Química Orgânica I, as quais foram cursadas no 2º semestre de 2011 e da 

disciplina Laboratório de Química Orgânica II, que cursada no 1º semestre de 2012, quando 

se encontravam nos 2º e 3º períodos, respectivamente. Aqueles alunos que estavam no 6º 

período em março de 2014, contribuíram com informações sobre as disciplinas Laboratório de 

Química Inorgânica I e Laboratório de Química Analítica Qualitativa, que cursaram no 2º 

semestre de 2012 e sobre a disciplina Laboratório de Química Analítica Quantitativa da qual 

fizeram parte no 1º semestre de 2013, quando se encontravam no 4º e 5º períodos 

respectivamente. Finalmente, os alunos que se encontravam no 8º período em março de 2014 

foram submetidos aos instrumentos para coleta de dados a respeito das disciplinas Laboratório 

de Físico-Química I, cursada no 2º semestre de 2012 e Laboratório de Físico-Química II, 

cursada no 1º semestre de 2013, quando se encontravam no 6º e 7º períodos, respectivamente. 

 Os professores participantes deste estudo foram identificados através dos Planos de 

Ensino das disciplinas que são alvo de nossa investigação, os quais foram propostos por eles e 

se encontram em poder do Setor de Pedagogia. De todos os docentes que ministraram e/ou 

ainda ministram disciplinas no curso de Licenciatura em Química, apenas participaram deste 

estudo aqueles que ministraram disciplinas Práticas Experimentais, que dispensam parte de 
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sua carga horária ao desenvolvimento das Atividades de Formação. Mais uma vez reforçamos 

que, apesar de se tratarem de disciplinas específicas experimentais, apresentam em sua matriz 

carga horária destinada à prática profissional. 

 Além de buscar informações juntos aos professores e alunos do curso de Licenciatura 

em Química, para a concretização deste trabalho entrevistamos também o atual coordenador 

do curso e o pedagogo responsável pelo setor que acompanha o desenvolvimento pedagógico 

dos cursos de Licenciatura. 

 

Quadro 2- Disciplinas ano/período em que foram ofertadas                                                   

Período 

de oferta 

da 

disciplina 

Ano/ sem. 

Cursado 

Disciplina  2010 2011 2012 2013 Março 

de 

2014  

1º 2010 / 1 Laboratório de 

Química Geral e 

Experimental 

2010 / 1 2011 / 1 2012 / 1 2013 / 1 2 P 

2º 2010 / 2 Laboratório de 

Química Geral 

2010 / 2 2011 / 2 2012 / 2  4 P 

2º  Laboratório de 

Química Orgânica 

I 

2010 / 2 2011 / 2 2012 / 2  4 P 

3º 2011 / 1 Laboratório de 

Química Orgânica 

II 

2011 / 1 2012 / 1 2013 / 1  4 P 

4º 2011 / 2 Laboratório de 

Química 

Inorgânica I 

2011 / 2 2012 / 2   6 P 

4º  Laboratório de 

Química Analítica 

Qualitativa 

2011 / 2 2012 /2   6 P 

5º 2012 / 1 Laboratório de 

Química Analítica 

Quantitativa 

2012 / 1 2013 / 1   6 P 

6º 2012 / 2 Laboratório de 

Físico- Química I 

2012 / 2    8 P 

7º 2013 / 1 Laboratório de 

Físico-Química II 

2013 / 1    8 P 

8º         

Fonte: Matriz curricular do curso de Licenciatura em Química. 
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Por questões de cunho absolutamente ético, os nomes reais de todos os sujeitos 

envolvidos nesse estudo foram omitidos, cedendo lugar a denominações fictícias a fim de se 

garantir o anonimato de todos os participantes. Assim, os licenciandos que responderam ao 

questionário dessa pesquisa foram designados de Licenciando 1(L-1), Licenciando 2 (L-2), e 

assim sucessivamente. Os professores do curso de Licenciatura em Química que também 

responderam ao questionário foram designados de Professor 1 (P-1), Professor 2 (P-2), e 

assim por diante. Foram entrevistadas ainda a coordenadora do curso em questão e a 

pedagoga responsável pelo acompanhamento pedagógico dos cursos de licenciatura.  Pelas 

mesmas razões já apontadas acima, os nomes reais desses dois sujeitos também foram 

omitidos e em seus lugares adotamos as designações fictícias, Entrevistada 1( E-1), para a 

pedagoga responsável pelo acompanhamento pedagógico dos cursos de licenciatura e 

Entrevistada 2 (E-2), para a coordenadora do curso de Licenciatura em Química dessa 

instituição, tomando-se como critério para tais designações apenas a ordem cronológica em 

que as duas entrevistas foram concedidas ao pesquisador. 

Cumpre destacar que todos os sujeitos da pesquisa foram convidados a assinar o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) antes de participarem das atividades 

propostas. Esse termo contém, entre outras informações, os objetivos da pesquisa, a garantia 

do anonimato dos sujeitos e o sigilo das informações coletadas, além do consentimento dos 

participantes.  

 

4 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo discutimos o referencial metodológico que fundamenta o tratamento e a 

análise dos dados. Para isso, estamos ancorados, principalmente,  na metodologia de análise 

de conteúdo proposta por Bardin (1977) e discutida com alguma riqueza de detalhes e 

esclarecimentos por Franco (2008). Essa análise também será efetuada à luz das categorias 

criadas a partir de indicadores emersos das falas dos sujeitos e dos roteiros de aulas práticas, 

as quais se constituirão em textos nos quais pretendemos apresentar nossos resultados. Além 

disso, essa análise retomará com frequência o marco teórico que sustenta esta pesquisa. 
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4.1 O referencial metodológico 

  

A apreensão das representações dos sujeitos dessa pesquisa a respeito das Atividades 

de Formação, bem como suas análises foram feitas por meio de uma aproximação à técnica 

Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977; FRANCO, 2008). Por isso, extraímos os excertos das 

fontes que, segundo a autora, falam por si só. A análise dos dados teve, então, como base de 

sustentação teórica a Análise de Conteúdo que, de acordo com Franco (2008), ―tem como 

ponto de partida a mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, 

documental ou diretamente provocada‖ (FRANCO, 2008, p.19). As autoras argumentam 

ainda que a mensagem expressa um significado e um sentido e que não pode ser considerada 

como um ato isolado, pois sempre estará articulada às condições contextuais de seus 

produtores. Para a análise dos dados constantes das fontes utilizadas nessa pesquisa, 

pretendemos levantar informações relativas às Atividades de Formação e, posteriormente, 

fazer inferências sobre esses dados, isso porque sabemos que ―uma importante finalidade da 

Análise de Conteúdo é produzir inferências sobre qualquer um dos elementos básicos do 

processo de comunicação‖ (FRANCO, 2008, p.29). 

O uso dessa técnica exige do pesquisador a apresentação de muitas citações, algumas 

inclusive, mais extensas e outras um pouco menos, levando-se em conta os tipos de 

categorização que ela permite e que se deve considerar na confirmação ou na afirmação da 

hipótese da pesquisa. 

A escolha do método de análise de conteúdo como base de interpretação dos dados 

deveu-se principalmente ao papel ativo na produção do conhecimento que é creditado ao 

sujeito, tanto por esse método, como pela presente pesquisa. Além disso, por tratar- se de uma 

investigação de abordagem deliberadamente qualitativa, tendo utilizado como procedimento 

para coleta de dados a aplicação de questionário e a entrevista semiestruturada, temos a 

convicção de que essa técnica é a mais adequada, tendo em vista a natureza dos dados 

extraídos e, portanto, possibilitando a organização, categorização e interpretação das 

atividades propostas nesta pesquisa. 

 Depois de coletados os dados e observados seus conteúdos, procedemos à escolha de 

suas unidades de análises e, em seguida, à organização da análise propriamente dita. Esta foi 

desenvolvida, como já afirmado, tendo como base os estudos de Bardin, em que a autora 

estabelece três polos para a organização da análise dos dados, a saber: ―pré-análise, 
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exploração do material, e tratamento dos resultados com a inferência e a interpretação‖ do 

pesquisador (BARDIN, 1977, p. 95).  

 A pré-análise é considerada a fase de organização, tem por objetivos operacionalizar e 

sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir a um esquema preciso de 

desenvolvimento da pesquisa (BARDIN, 1977, 95). Essa fase se decompõe em três partes: 

leitura flutuante, escolha dos documentos ou constituição do corpus, e reformulação de 

hipóteses e objetivos. Apresentaremos cada uma dessas partes a seguir, especificando suas 

características.  

Leitura flutuante: é a primeira atividade da pesquisa, pois consiste em estabelecer contatos 

com os documentos a serem analisados. Nesta pesquisa, essa fase constituiu-se, 

principalmente, da leitura minuciosa do Projeto Político Pedagógico do Curso de Licenciatura 

em Química da instituição investigada, do qual emergiram as premissas adotadas nesta 

pesquisa. 

Escolha dos documentos ou constituição do corpus: é o conjunto dos documentos levados 

em consideração para serem submetidos aos procedimentos analíticos e implicam as seguintes 

regras: 

a) exaustividade (todos os aspectos do roteiro devem ser contemplados, deve-se esgotar a 

totalidade do texto); 

b) representatividade (que represente de forma fidedigna o universo estudado); 

c) homogeneidade (devem obedecer a critérios precisos de escolhas e não apresentar 

demasiada singularidade fora desses critérios); 

d) pertinência (os conteúdos devem ser adequados aos objetivos do trabalho), ( BARDIN, 

1977, p. 97). 

Como mencionado anteriormente, os dados aqui apresentados constituem as 

impressões de 04 (quatro) categorias de sujeitos: Licenciandos, Professores, Pedagogo e 

Coordenador do curso de Licenciatura em Química, em relação às Atividades de Formação. 

Para constituição do corpus documental desta pesquisa, recorremos às respostas de 29 

acadêmicos e quatro professores do curso de Química na modalidade Licenciatura a um 

questionário semiestruturado (Apêndice F), além da transcrição das entrevistas com a 

pedagoga responsável pelo acompanhamento dos cursos de Licenciatura e com a 

coordenadora do referido curso (Apêndices A e C). 

Reformulação de hipóteses e objetivos: Nessa etapa, determinamos a unidade de registro, a 

unidade de contexto, os recortes, a forma de categorização, a modalidade de codificação e os 
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conceitos teóricos mais gerais que orientarão a análise (BARDIN, 2009). Antes mesmo da 

coleta dos dados, partimos da hipótese de que as Atividades de Formação favorecem a 

formação de um professor mais consciente do processo de aprender a ensinar, bem como da 

indissociação da teoria com a prática, dentro da perspectiva da dialética preconizada por 

Gamboa (2007). 

Os recortes que conduziram às unidades de registro ou de contexto foram feitos a 

partir das falas dos sujeitos presentes no material que constitui o corpus desta pesquisa, de 

acordo com as características que apresentavam. Abaixo, listamos esses recortes que 

posteriormente servirão de base para a concepção dos indicadores e, finalmente, das 

categorias de análise. 

 

 Atuação docente 

 Atividades práticas de formação 

 Planejamento do ensino 

 Conhecimentos técnicos 

 Matriz curricular 

 Professor iniciante 

 Atividades experimentais 

 Realização de seminários 

 Oferta de disciplinas básicas 

 Laboratórios equipados 

 Corpo docente 

 Elaboração de planos de aula 

  Regência de aula 

 Realização de oficinas 

 Realização de debates 

 Padronização de atividades 

 Formação docente 

 Conhecimento da realidade 

 Formação continuada 

 Novas formas de ensinar 

 Compromisso com a sociedade 

 Consciência profissional 
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 Prática docente  

 Aprender a ensinar 

 Formação ética 

 Roteiros de aula 

 Formação humana 

 Processo de ensino e aprendizagem 

 

Dando prosseguimento à análise dos dados, tendo como referência a análise de 

conteúdo, foram criados indicadores a partir do agrupamento dos recortes acima. Para esse 

agrupamento, partimos da tentativa de abarcar em cada indicador recortes de contextos 

semelhantes. No quadro a seguir, é possível observar esses indicadores e os aspectos aos quais 

estão relacionados. 

 

Quadro 3: Indicadores criados a partir dos recortes do corpus da pesquisa 

 

Os indicadores constantes do quadro acima, bem como os recortes que os originaram, 

encontram-se explicitados nos apêndices B, D e E deste texto, conforme indicado a seguir: 

apêndice B - Quadros de 01 a 09: Indicadores criados a partir da fala do pedagogo; apêndice 

D - Quadros de 10 a 17: Indicadores criados a partir da fala do coordenador; apêndice E - 

Quadros de 18 a 31: Indicadores criados a partir das falas dos licenciandos e professores. Em 

cada quadro, fizemos constar a indicação do sujeito pesquisado e o tópico ao qual o sujeito foi 

indagado. 

Indicador  Aspectos relacionados. 

Desenvolvimento pessoal e profissional Trajetória da formação e atuação profissional 

dos participantes. 

Formação profissional Consciência do licenciando quanto ao 

processo de ensino e aprendizagem. 

Estrutura do curso Peculiaridades da matriz curricular; preparo 

dos professores; estrutura física da 

instituição. 

Aprender a ensinar 

 

Consciência do licenciando quanto a sua 

responsabilidade frente ao descritor aprender 

a ensinar. 

Situações de aprendizagem 

 

Práticas educativas que se assemelhem às 

condições de sala de aula. 

Saberes docentes Possibilidade de construção do conhecimento 

pelo licenciando. 

Práticas de formação e ensino Propostas de desenvolvimento das atividades 

de formação e ensino; resultados obtidos pela 

vivência das Atividades de Formação. 
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Concluído o primeiro polo para análise dos dados, passamos ao segundo que 

representa a exploração do material. Esse polo, exploração do material, ―consiste 

essencialmente de operações de codificação, desconto ou enumeração em função de regras 

previamente formuladas‖ (BARDIN,1977, p. 101). 

A etapa de codificação, resumidamente, é o tratamento do material levantado na pré-

análise. Para Bardin (1977), a codificação pode ser definida como algo que 

 

corresponde a uma transformação-efetuada segundo regras precisas – dos 

dados em bruto do texto, transformação esta que, por recorte, agregação e 

enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua 

expressão; susceptível de esclarecer o analista acerca das características do 

texto, que podem servir de índices (BARDIN, 1977, p.103). 

 

Ainda segundo a autora, organização da codificação corresponde a três escolhas (no 

caso de uma análise quantitativa e categorial): a) o recorte: escolha das unidades; b) a 

enumeração: escolha das regras de contagem; c) a classificação e a agregação: escolha das 

categorias (BARDIN, 1977, p. 104). 

 

 Por se tratar de uma pesquisa de cunho qualitativo, será desprezada a escolha das 

regras de contagem (enumeração). Assim, a organização da codificação terá como base os 

recortes das unidades de registro e de contexto que, posteriormente, por agrupamento, cederão 

lugar às categorias. Portanto, não é fator significativo para esta modalidade de pesquisa a 

frequência de determinado tema, mas tão somente a sua presença ou ausência na fala dos 

sujeitos. É com base nesse critério que serão feitas as inferências e a interpretação no terceiro 

e último polo cronológico estabelecido para a análise de conteúdo adotada nesta pesquisa. 

Estes recortes devem estar em consonância com os documentos da análise e com os objetivos 

da investigação. 

A unidade de registro proveniente do recorte do texto pode ser definida como o 

elemento unitário de conteúdo a ser submetido posteriormente à classificação. A natureza das 

unidades de registro necessita ser definida pelo pesquisador. Essas unidades podem ser tanto 

as palavras, frases, temas ou mesmo os documentos em sua forma integral. Para Bardin 

(1977), a unidade de registro é a unidade de significação que corresponde ao segmento de 

conteúdo a considerar como unidade de base, visando à categorização e a contagem 

frequencial. No entanto, para a autora, essa unidade pode ser de natureza e de dimensões 

muito variáveis. Enquanto alguns pesquisadores optam por recortes de ordem semântica, o 

tema, por exemplo, outros executam recortes de natureza linguística, como a palavra ou a 
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frase. Neste estudo, optamos pelo recorte do tema, por acreditar responder às suas hipóteses e 

objetivos. Trata-se, portanto das Atividades de Formação num contexto de formação de 

professores. Tomamos o tema como a unidade de significação que se liberta naturalmente de 

um texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura. O 

texto pode ser recortado em ideias constituintes, em enunciados e em proposições portadoras 

de significações isoláveis (BARDIN, 1977, p. 105). 

Já a unidade de contexto, é mais ampla do que a unidade de registro e serve de 

referência a esta, fixando limites contextuais para interpretá-la. Cada unidade de contexto, 

geralmente, contém diversas unidades de registro. Para Bardin (1977), 

A unidade de contexto serve de unidade de compreensão para codificar a 

unidade de registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões 

(superiores às da unidade de registro) são ópticas para que se possa 

compreender a significação exata da unidade de registro. Isto pode, por 

exemplo, ser a frase para a palavra ou o parágrafo para o tema (BARDIN, 

1977, p. 107).   

Dessa forma, nesta pesquisa utilizamos o sentimento de pertencimento do sujeito da 

pesquisa a um determinado grupo social ou a uma determinada categoria profissional para 

termos em conta o contexto de cada unidade de registro. 

Além de explicitar as características da unidade de registro e de contexto, cumpre 

ainda explicitar os princípios da categorização como atividade final de tratamento dos dados. 

Sobre isso, Bardin (1977) esclarece: 

A categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As 

categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos 

(unidade de registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão dos caracteres comuns desses elementos 

(BARDIN, 1977, p. 117). 
 

Assim, no contexto de nossa pesquisa, a categorização deu-se pelo critério semântico 

(categorias temáticas) levando-se em conta o agrupamento de ideias centrais de temas afins, 

representados nos indicadores mencionados anteriormente. O Quadro 4 apresenta as 

categorias criadas a partir das unidades de registro recortadas das falas dos sujeitos e os 

respectivos indicadores que lhes deram origem. 
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Quadro 4: Categorias criadas a partir dos recortes das unidades de registro e seus respectivos 

indicadores 

Categorias  Indicadores 

Atividades de Formação como espaço de 

formação docente 

Desenvolvimento pessoal e profissional; 

Estrutura do curso; Práticas de formação e 

ensino. 

Atividades de Formação, currículo e o perfil 

do licenciando   

Formação profissional; aprender a ensinar. 

 Atividades de Formação como elo entre 

teoria e prática 

Saberes docente; situações de aprendizagem. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Embora a análise de conteúdo na perspectiva de Bardin não imprima uma camisa de 

força à tarefa de interpretação dos dados por parte do pesquisador, registramos o esforço desta 

pesquisa, no sentido de que essas categorias possam abarcar todos os indicadores advindos 

das transcrições das entrevistas e da tabulação das respostas dos sujeitos ao questionário. 

Tomando como base as três categorias constantes do quadro 4, a análise dos dados se 

constituirá na discussão desses dados dentro de cada uma dessas categorias. Para tal, 

lançaremos mão dos dados fornecidos pelas quatro categorias de sujeitos (item 3.4) e seus 

respectivos indicadores anotados nos quadros de pré-análise (apêndices  B, D e E ). 

A fim de ilustrar o fio condutor que se seguirá na análise dos dados, apresentamos 

como exemplo o fragmento da fala da Entrevistada 1, (Quadro 06, apêndice B).  

[...] então os resultados práticos  ... eu acredito que só veio somar e ajudar o 

aluno no seu desenvolvimento profissional porque nós  presenciamos aí 

nossos alunos ingressando aí nas escolas do ensino médio como professor e 

até no curso superior. Agora mesmo nós temos um aluno que foi nosso aluno 

... e agora está dando aula aqui no instituto. Então isso só vem fortalecer que 

o que a gente vem construindo vem dando frutos que são frutos de/ que nós só 

temos a agradecer porque os alunos (estão)  entrando no mestrado passando 

por bancas ... conseguindo dar aulas no instituto (Entrevistada 1, Apêndice B, 

Quadro 6). 

 

É possível notar, pelas ideias expressas nesse fragmento, que, na opinião do 

entrevistado, os resultados práticos obtidos pelo desenvolvimento das Atividades de 

Formação têm sido satisfatórios e se somam a outros aspectos que contribuem para a 

formação dos licenciandos. Como essa fala está inserida dentro do indicador ―Práticas de 

formação e ensino‖, será analisada à luz da categoria ―Atividades de Formação como espaço 

de formação docente‖. Uma hipótese para essa análise é de que o desenvolvimento das 

Atividades de Formação possa constituir em espaço de formação docente. 
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A título de conclusão desta segunda etapa da análise de conteúdo, qual seja a 

exploração do material, apresentamos como exemplo a fala do Licenciando 28 (Apêndice E, 

Quadro 22): 

 

Tomo-as como atividades investigativas, sendo que percebo que o objetivo 

dessas atividades também é a investigação. Vejo como uma tentativa de 

mapear ou qualificar as dificuldades dos acadêmicos. Outro fato que 

minimiza o efeito dessas atividades é a dificuldade de reproduzir o ambiente 

de sala de aula, sendo que o acadêmico em uma sala com 39 alunos não teria 

a mesma postura como nas atividades com seus colegas. E as linguagens 

utilizadas também seriam diferentes, quando um acadêmico está 

apresentando um trabalho qualquer para seus colegas ele tem uma certa 

dificuldade para utilizar uma linguagem mais simples.  Isso porque algum 

mecanismo o alerta para o nível intelectual das pessoas que assistem e o 

impede de utilizar uma linguagem simples, menos técnica mesmo que a 

atividade exija este tipo de linguagem ( Licenciando 28, Apêndice E, Quadro 

22). 

 

Esse fragmento refere-se à descrição das Atividades de Formação desenvolvidas ao 

logo do curso do licenciando, o qual vê nessas atividades uma possibilidade de identificar as 

dificuldades inerentes à sua formação, principalmente como tentativa de se estabelecer uma 

conexão entre a teoria que se discute na universidade e a realidade prática com a qual se 

defrontará nas escolas da educação básica, onde atuará profissionalmente. O indicador 

elencado para essa fala foi ―Situações de aprendizagem‖. Dessa forma, será analisada ante a 

categoria ―Atividades de Formação como elo entre teoria e prática‖. A hipótese aceita para 

essa análise é a de que as Atividades de Formação favorecem a formação de um professor 

mais consciente da indissociação da teoria com a prática, dentro da perspectiva da dialética 

preconizada por Gamboa (2007). Nessa concepção, teoria e prática formam um todo 

articulado que contempla essa tensão crítica que se manifesta na unidade dos contrários na 

execução da própria ação humana, que a filosofia chama de práxis, termo capaz de integrar as 

duas realidades – teoria e prática. 

A terceira e última etapa da análise de conteúdo preconizada por Bardin (1977) diz 

respeito ao tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. ―A intenção da análise de 

conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)‖ 

(BARDIN, 1977, p. 38). Nessa fase, os resultados brutos, ou seja, as categorias que serão 

utilizadas como unidades de análise são submetidas a operações estatísticas simples ou 

complexas, dependendo do caso, de modo que permitam ressaltar as informações obtidas. 
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Após esse momento, são feitas inferências e as interpretações previstas no quadro teórico e/ou 

sugerindo outras possibilidades teóricas (BARDIN, 1977). 

Para tal, Ferreira (2000, p. 18) alerta para a relação entre a pesquisa e a teoria durante 

toda etapa de interpretação. Por isso, ―é preciso voltar atentamente aos marcos teóricos 

pertinentes à investigação, pois eles dão o embasamento e as perspectivas significativas para o 

estudo‖. A relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica é que dará sentido à 

interpretação. 

Concluída a fundamentação metodológica, o primeiro e o segundo polos cronológicos 

da análise de conteúdo proposta por Bardin (1997): ―a pré-análise‖, e ―a exploração do 

material‖, respectivamente, passamos ao terceiro e último polo cronológico dessa 

metodologia de análise, qual seja ―tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação 

dos dados‖. Nessa parte, serão discutidos os recortes extraídos das falas dos sujeitos e seus 

respectivos indicadores, à luz das categorias criadas e do marco teórico que sustenta esta 

pesquisa. 

4.2 –Categoria 1 - Atividades de Formação como espaço de formação docente 

 

 Nesta primeira categoria, serão discutidas as questões relacionadas aos indicadores: 

Desenvolvimento pessoal e profissional, Estrutura do curso e Prática de formação e ensino. 

Nossa análise dos dados nessa categoria tem como objetivo encontrar resposta para a 

seguinte questão: o desenvolvimento das Atividades de Formação se constituiu em um espaço 

de formação docente, como preconiza o PPC do curso de Licenciatura em Química 

investigado? A resposta a essa questão é fundamental para esta pesquisa, já que o referido 

documento considera importante que os cursos de Licenciatura em Química possam propiciar, 

já durante a etapa de formação inicial, a experiência com a docência, permitindo que o 

licenciando possa vivenciar, na prática, a teoria vista nas disciplinas de formação pedagógica 

e formação profissional. O referencial teórico adotado nos respalda a argumentar a favor da 

ideia de que é essencial para a formação docente propiciar ao estudante seu contato com a 

realidade escolar desde seu ingresso no curso, permitindo a integração dos conteúdos das 

disciplinas com situações da prática. 

Para tanto, tentaremos compreender a trajetória da formação e atuação profissional dos 

participantes, as peculiaridades da estrutura do curso, incluindo características da sua matriz 

curricular que garantem, principalmente, a permanência do licenciando no curso, além de 
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identificar as propostas para o desenvolvimento das Atividades de Formação e os resultados 

advindos da vivência dessas atividades na visão dos sujeitos desta pesquisa.  

Em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional é importante destacar as 

múltiplas perspectivas apresentadas pelos participantes pesquisados. A entrevistada 1(E-1), 

pedagoga responsável pelo acompanhamento pedagógico dos cursos de licenciatura na 

instituição pesquisada, é formada em pedagogia, habilitada em supervisão escolar e com vasta 

experiência em todos os níveis e modalidades de ensino como revela seu depoimento: 

[...] eu me formei no curso superior na Unimontes Universidade Estadual de 

Montes Claros  ... no curso de pedagogia fiz pedagogia... supervisão...  

escolar: e trabalhei no estado como pedagoga trabalhei em todos os níveis de 

ensino trabalhei no curso superior: trabalhei na educação infantil e trabalhei 

no ensino fundamental de quinta a oitava e do primeiro ao nono ano ... que 

mudou a nomenclatura e no ensino médio e posteriormente eu passei no 

concurso (...) e atuo hoje como pedagoga aqui no instituto (Entrevistada 1, 

Apêndice B, quadro 1). 

  

 A Entrevistada 2, professora e coordenadora do Curso de Licenciatura em Química 

investigado, é bacharel em Química, possui mestrado em Síntese Orgânica e licenciada em 

química por meio da complementação pedagógica para essa formação. Sua formação docente 

tem estruturação semelhante ao modelo 3+1, segundo o qual, em geral o licenciando cursa 3 

anos de disciplinas específicas em seus respectivos institutos e 1 ano de disciplinas 

pedagógicas na faculdade de educação. Além disso, possui larga experiência na regência e 

alguma prática na gestão escolar. 

Minha trajetória acadêmica eu... cursei bacharelado em química em quatro 

anos na UFV e logo em seguida eu entrei para fazer o mestrado em síntese 

orgânica. Só após a conclusão do mestrado é que me deparei com a 

necessidade de complementar o curso de bacharelado fazendo um ano de 

disciplinas pedagógicas  para passar a ser licenciada em química e aí eu já 

comecei atuar como professora do ensino médio da rede estadual e... isso já 

foram mais ... de dez anos atuando... 

até chegar aqui na instituição onde além de atuar no ensino médio eu também 

comecei atuar na licenciatura em Química e já há quase dois anos como 

coordenadora do curso de química (Entrevistada 2, Apêndice D, Quadro 10). 

 

Embora tenhamos a informação de que vários alunos do curso investigado obtiveram 

êxito em processos seletivos de mestrado e/ou de professores substitutos ou temporários, 

nenhum licenciando pesquisado, até o momento da coleta desses dados, indicou apresentar 

alguma experiência docente, além daquelas proporcionadas pelas próprias Atividades de 

Formação, pelo Pibid ou pelo estágio supervisionado. O Licenciando 23 aponta que o curso o 

estimula na consecução de seus objetivos e reconhece como muito proveitosa a experiência 

que viveu na execução das Atividades de Formação, dando aulas de conteúdos específicos do 
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seu curso para acadêmicos de outras licenciaturas. No fragmento a seguir, este licenciando 

externa dois sentimentos muito importantes para os objetivos destacados no PPC do curso de 

Licenciatura em Química pesquisado. Um deles é a compreensão do quanto o curso de 

Química é interessante. Isso denota que o estudante não só está satisfeito com a formação que 

está recebendo, mas procura externar isso aos demais. Esse fato contrasta com a problemática 

da educação que temos observado em nosso país, marcada, sobretudo, pela desvalorização da 

profissão docente que tem, entre outras características, baixa remuneração e péssimas 

condições de trabalho. O outro sentimento diz respeito à consciência que o estudante diz ter 

em relação ao que é ser professor. Essas revelações podem conduzir ao raciocínio de que, 

realmente, o licenciando assumiu a sua formação docente e encontrou no curso o meio para 

sua profissionalização. 

Na disciplina Laboratório de Química Analítica I, tive a oportunidade de dar 

uma aula para a turma de matemática, sobre normas de segurança, vidrarias, 

experimentos. Foi uma experiência muito boa. Pude mostrar para nossos 

colegas acadêmicos o quanto nosso curso é interessante. As disciplinas 

pedagógicas nos ajudam a compreender sobre o que é ser professor. E que a 

todo momento somos questionados, para que assim consigamos atingir nossos 

objetivos. No segundo período tive a oportunidade de participar de um 

trabalho muito interessante sobre os temas transversais onde pude explorar 

um pouco sobre a terra e a água para os acadêmicos de outras licenciaturas. 

Foi muito proveitoso para as turmas (Licenciando 23, Apêndice E, Quadro 

26). 

 

 Outro ponto muito importante a se destacar no depoimento acima, é o fato do 

licenciando afirmar que esteve ministrando aula sobre as normas de segurança no laboratório 

para outros acadêmicos. Essa é uma das maneiras de se cumprir as Atividades de Formação, 

conforme previsto no PPC. As análises dos roteiros dessa aula serão comentadas com maiores 

detalhes posteriormente neste texto. 

Outra possibilidade de experiência docente e, portanto, de cumprimento das 

Atividades de Formação que têm sido apontadas pelos sujeitos desta pesquisa, são as 

experiências proporcionadas pelo Pibid. Esse programa tem sido destacado, reiteradas vezes, 

como forma de relacionar a teoria com a prática, retirando o acadêmico da sua sala de aula e 

inserindo-o no seu futuro palco de atuação, ou seja, as escolas. Isso teria, inclusive, o efeito de 

desmistificar um pouco a ideia recorrente no meio escolar, segundo a qual a Química é uma 

disciplina difícil e complicada. Tal mudança de pensamento se deve, provavelmente, ao 

auxílio que os Pibidianos dão ao professor da turma, no sentido preparar atividades mais 

atraentes, além dos exercícios de reforço, contribuindo, dessa forma, para o aumento do 

interesse dos alunos matriculados nas escolas estaduais e municipais participantes desse 
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programa pelas aulas de Química. Para a Entrevistada 1, o Pibid tem sido reconhecido pelos 

dirigentes das escolas parceiras como fator proporcionador de grande desenvolvimento de 

seus alunos. 

[...]e que as práticas vivenciadas por eles em sala de aula e fora do espaço 

escolar como, por exemplo, o projeto do Pibid que eles saem da escola e vão 

para a comunidade das escolas estaduais e esses alunos também de forma 

prática porque eles levam a teoria e desenvolvem a teoria junto com a prática 

e aí o que que isso acontece? Favorece o entendimento dos meninos na 

questão da química porque é uma matéria que todo mundo tem medo é uma 

matéria complicada ... uma matéria difícil que quando os meninos 

desenvolvem lá essas atividades práticas(do Pibid) os alunos ficam muito 

mais interessados pela matéria o que a gente percebe e: as diretoras 

supervisoras e professores de lá comentam é que há um grande 

desenvolvimento dos alunos na questão intelectual na questão didática e na 

questão da aprendizagem (Entrevistada 1, Apêndice B, Quadro 6) 

 

Para o Licenciando 29, pela proximidade com a sala de aula, o Pibid, além de 

proporcionar ao acadêmico a oportunidade de conhecer de perto o trabalho de outros 

docentes, tem sido também decisivo para a manutenção da escolha profissional do futuro 

professor. 

Como eu também tive acesso ao Pibid ( programa de formação docente) você 

também acaba conhecendo de perto o trabalho dos professores. A meu ver 

essa aproximação pode ser crucial para o discente decidir se ele irá amar o 

curso ou odiar. Conheço vários amigos/colegas de classe que não pretendem 

seguir com a profissão de lecionar. Essa proximidade das salas de aula me 

ajudaram bastante (Licenciando 29, Apêndice E, Quadro 22). 

 

 Levando em consideração as características do Pibid apontadas pelos sujeitos desta 

pesquisa, podemos concluir que esse programa tem se constituído em mais uma das maneiras 

de se desenvolver as Atividades de Formação. 

 Outras duas alternativas de se desenvolver as Atividades de Formação que pudemos 

extrair dos depoimentos dos sujeitos foram a realização de seminários e a regência de aula 

pelos licenciandos. Conforme podemos observar pela análise da fala do Licenciando 24 a 

seguir, essas atividades ocorriam com alguma frequência no curso. Acreditamos que essas 

práticas encerram as características típicas do processo de formação, pois proporcionam aos 

acadêmicos situações que se assemelham às condições de sala de aula.  

 
Teve também os seminários onde foi proposto fazermos aulas demonstrativas, 

um exemplo foi o eixo temático terra e universo, onde decoramos uma sala 

com os planetários, pisca-pisca para representar as estrelas, uma  bola 

gigante de isopor para representar o sol. As pessoas entravam e se sentiam 

como se estivessem no universo. Fizemos uma aula para outro curso dentro 

do laboratório de química, fazendo uma aula com didática (Licenciando 24, 

Apêndice E, Quadro 26). 
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Quanto às propostas de desenvolvimento das Atividades de Formação, verificamos 

que não há um padrão nem em relação à carga horária destinada a essas atividades, nem 

quanto ao que os sujeitos consideram como Atividade de Formação. O PPC do curso de 

Licenciatura em Química que estamos estudando estabelece que essas experiências práticas 

sejam aquelas desenvolvidas pelos licenciandos em situações que se assemelham às condições 

de sala de aula. A peculiaridade no desenvolvimento dessas atividades proposto por esse 

documento e que motivou, de alguma maneira, a implementação desta pesquisa, é o fato de 

tais ações estarem também a cargo das disciplinas específicas e não apenas das pedagógicas, 

além de não poderem ser confundidas com as atividades de estágio. 

Embora o PPC do curso investigado estabeleça a exigência de cumprimento dessas 

atividades, a análise dos dados nos revela que a grande maioria dos sujeitos desta pesquisa as 

desconhece, pelo menos do ponto de vista desse dispositivo legal. A análise dos quadros 

abaixo aponta fortemente para esse desconhecimento. Segundo os dados, apenas 2 professores 

e 9 licenciandos demonstraram compreender as Atividades de Formação do modo como elas 

são concebidas pelo PPC. 

 

Quadro 5: Resposta dos licenciandos à questão: Para você as Atividades de Formação: 

Respostas Frequência Total 

São atividades  experimentais | | | | | | | | | 9 

São atividades demonstrativas | | | | || 6 

São atividades investigativas | | | | | 5 

São atividades que se assemelham às condições de sala de aula | | | | | | | | | 9 

Total   29 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Quadro 6: Respostas dos professores à questão: Para você as Atividades Práticas de formação e 

Ensino: 

Respostas Frequência Total  

São atividades experimentais | 1 

São atividades demonstrativas | 1 

São atividades investigativas | 1 

São atividades que se assemelham às condições de sala de aula | | 2 

Total   5 

Fonte: Dados da pesquisa 
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 A constatação de que as Atividades de Formação não estão sendo desenvolvidas a 

contento, durante a integralização do currículo do curso investigado, pode estar relacionada ao 

fato de serem desenvolvidas simultaneamente às disciplinas específicas, consideradas mais 

importantes pelos licenciandos e, muitas vezes, até pelos professores. ―Em minha opinião, 

para formar professores em uma determinada disciplina, deve ter 80% das aulas específicas da 

sua disciplina, só assim eles podem ter uma formação de qualidade, e poder passar para os 

seus futuros alunos o que eles aprenderam‖ (Licenciando 1, Quadro 31, Apêndice I). 

O quadro abaixo mostra o quantitativo de 200 horas/aulas destinadas a essas atividades 

na matriz curricular do curso de Licenciatura em Química, objeto de estudo desta pesquisa. 

 

Quadro 7: Síntese da carga horária destinada à prática profissional da matriz curricular do 

curso de Licenciatura em Química investigado. 

 

Prática Profissional  

Síntese  

Especificação h/a (módulo 50’) Horas 

 Prática 

Prática Pedagógica (I, II, III, IV, V, 

VI, VII e VIII) 
320 266 

Atividades de Formação  200 167 

SUBTOTAL 520 433 

 Monografia (TCC) 80 67 

 Estágio Supervisionado 480 400 

 Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – 

AACC 
240 200 

SUBTOTAL 800 667 

 1320 1100 

Fonte: PPC do curso de Licenciatura em Química investigado. 

 

 Em relação à carga horária destinada às Atividades de Formação constante dessa 

tabela, as Diretrizes Curriculares para Formação de Professores da Educação Básica e de 

Nível Superior em Curso de Licenciatura Plena estabelecem que estas não devem mais ser 

concentradas no fim do curso, mas durante toda a formação docente. Em outras palavras, 

devem permear a formação desde o início do curso, estando presente em toda a grade 

curricular, no interior das áreas ou disciplinas de provimento dos componentes curriculares, e 

não somente nas disciplinas pedagógicas, possibilitando ao licenciando colocar em prática 
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atividades ou situações de ensino que visem transformar o conhecimento científico em 

conhecimento escolar.  

 Tanto no roteiro do Licenciando 23, quanto no do Professor A que analisamos, não há 

uma indicação se a carga horária cumprida se refere à aula prática experimental ou se foi 

destinada ao cumprimento de parte das 200 horas reservadas para as Atividades de Formação, 

conforme preconiza a matriz curricular do curso. 

 Já para o estágio supervisionado, essas diretrizes preveem sua realização em escola 

básica a partir do início da metade do curso. E afirma que nessas atividades os licenciandos 

devem assumir o papel de professor, participando de atividades que abarquem todos os 

aspectos do ambiente escolar. No que diz respeito às 200 horas de AACC, constatamos que 

estas têm por finalidade enriquecer a formação do professor, estimulando o licenciando a 

participar de atividades de cunho cultural, científico e acadêmico.  

 Dentre os pontos atingidos no quadro analisado, destacamos a considerável carga 

horária direcionada aos distintos componentes curriculares, a inclusão do trabalho de 

conclusão de curso e a presença das disciplinas especificadas como práticas pedagógicas que 

correspondem a disciplinas articuladoras que foram introduzidas com o intuito de relacionar e 

integrar os conhecimentos pedagógicos e os específicos da área de Química. 

 Para a Entrevistada 1, os momentos de Atividades de Formação aos quais ela teve 

acesso no decorrer de sua formação, restringiram-se às atividades proporcionadas pelo 

estágio, às aulas simuladas que dava para sua própria turma, às oficinas, aos seminários e  

debates realizados dentro de sua sala de aula, além das pesquisas que desenvolvia sobre a 

dinâmica e funcionamento das escolas. 

[...] esses momentos de atividades práticas foram o estágio  ... aulas que a 

gente dava também em sala de aula  .... aulas práticas / aulas teóricas e 

práticas onde a gente fazia oficina e repetíamos é/ o fazer pedagógico o 

ensinar em sala de aula para os nossos alunos né ... seminários ... debates ... é 

... questionamentos também da questão da vivência ....tinha aqueles momentos 

de debates quando fazemos pesquisa de como é o funcionamento da escola ... 

como que é a dinâmica da então assim ... tive esses momentos de aula prática 

(Entrevistada 1, Apêndice B, Quadro 5). 

 

 Observamos, nesse caso, que em comparação ao que estabelece o PPC do curso de 

Licenciatura em Química investigado, poucos foram os momentos destinados ao 

desenvolvimento das Atividades de Formação vivenciados pela entrevistada. Além do fato de 

que as atividades descritas não se configurarem como Atividades de Formação, conforme o 

recomendado pelo PPC do referido curso . 
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 Para a Entrevistada 2, as Atividades Práticas a que teve acesso em sua formação inicial 

restringiram-se apenas às atividades desenvolvidas pela disciplina Instrumentação Para o  

Ensino de Química e  pelo Estágio Supervisionado. Contudo, no caso das atividades 

desenvolvidas durante a realização do estágio, ela argumenta que devem estar fora das 

Atividades de Formação, pelo menos considerando a matriz curricular do curso de 

Licenciatura, objeto desta pesquisa. E reconhece ainda que a carga horária destinada ao 

desenvolvimento dessas atividades foi bem pequena. 

Elas .... foram em bem menor ... quantidade do que aqui no nosso curso 

(referindo -se à formação que teve) na ...na/na minha matriz curricular 

prá/prá eu receber o título de licenciada em química ... éh! eu só me lembro 

de ter feito  .... instrumentação para o ensino de química que era uma 

disciplina com uma carga horária pequena ... se não me engano quatro aulas 

por semana portanto daria 80 aulas por semestre e o estágio que na verdade 

está fora da prática de formação  (Entrevistada 2, Apêndice D, Quadro 14). 

 

 Embora tenhamos defendido a importância do contato do estudante com situações 

reais de sala de aula desde o seu ingresso no curso, notamos, a partir da fala do Professor 2, 

que, ao longo da sua formação inicial, praticamente não esteve exposto a essas situações.  Ele 

justifica esse fato pela prioridade à química industrial dada pela sua universidade.  

Na minha formação eu praticamente não tive muitas Atividades de Formação 

visto que a universidade onde cursei a prioridade era a química industrial. As 

poucas atividades práticas a que tive acesso podem ser descritas como ir até 

uma escola e acompanhar um professor durante um dia de aula e ter um 

breve contato com o aluno da escola através de conversas informais. 

(Professor 2, Apêndice E, Quadro 22).  

  

 Essa constatação é a mesma que encontramos em autores como Bellochio (2002) e 

Mizukami (2007), de que o ato de aprender a ensinar não pode se restringir apenas à formação 

inicial e que, portanto, há a necessidade de se  estabelecer políticas eficazes de formação 

continuada de professores, para que se consiga romper com o atual quadro da educação 

brasileira, sabidamente precário, como apontam todas as avaliações oficiais. 

 Verificamos também que tal formação se apresenta em desacordo com o que 

defendem VEIGA e SILVA (2012), para as quais o debate acerca da formação de professores 

e dos cursos que os formam gira em torno da docência, do currículo, da relação entre ensino e 

aprendizagem e de uma articulação entre a teoria e a prática, o que possibilitaria aos futuros 

professores compreender o contexto da escola e da sala de aula durante a formação inicial e 

continuada. Entendemos que limitar o contato do licenciando com a realidade da escola 

apenas ao acompanhamento de um professor durante um dia de aula ou a conversas informais 
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com os alunos seja insuficiente para uma boa formação docente. Assim como as autoras 

citadas, reiteramos a necessidade da oferta de amplos programas de formação continuada.  

 Os fragmentos a seguir, atribuídos aos Licenciandos 2 e 22, apontam como forma de  

desenvolvimento das Atividades de Formação a elaboração de planos de aula, a construção de 

roteiros e a regência de aulas experimentais com a utilização de materiais alternativos. Os 

depoimentos desses licenciandos denota que eles foram, de fato, expostos a situações que se 

assemelham às condições de sala de aula, conforme prevê o PPC do curso de Licenciatura em 

Química, ao qual estão vinculados. Constatamos, inclusive, a preocupação com a postura do 

futuro professor diante dos colegas. Entretanto, essas considerações não correspondem às 

impressões da maioria dos sujeitos desta pesquisa, que demonstram a não intencionalidade no 

cumprimento dessas atividades. 

Essas atividades se deram da seguinte maneira: o professor (...) pedia aos 

acadêmicos que fosse elaborado plano de aula da aula a ser ministrada e que 

no mesmo contesse um experimento feito com materiais alternativos, durante 

a apresentação da aula pelo licenciando, este explicava o conteúdo exposto 

no plano e realizava o experimento explicando passo a passo cada etapa. 

Desde a elaboração de questões, correção, postura na ministração da aula e 

o término da aula (Licenciando 2, Apêndice E, Quadro 22). 
 

Em uma atividade de laboratório de Química Orgânica II, tivemos de montar 

uma apresentação de dois temas transversais que foi "terra e universo", para 

mostrar como nós abordaríamos este assunto em uma escola para os alunos. 

Também tivemos uma atividade em didática I em que tivemos que dar uma 

aula para outra turma e tivemos de fazer um plano de aula (Licenciando 22, 

Apêndice E, Quadro 26). 

 

 Em relação aos resultados proporcionados aos sujeitos pela vivência das 

Atividades de Formação, a Entrevistada 1 aponta o êxito dos licenciandos nos processos de 

seleção de mestrado e para contratação de professores temporários ou substitutos. É pertinente 

destacar ainda, pelas ideias expressas no fragmento a seguir, que os resultados práticos 

obtidos pelo desenvolvimento das Atividades de Formação têm sido satisfatórios e se somam 

a outros aspectos que contribuem para a formação dos licenciandos. Dessa forma, acreditamos 

que o desenvolvimento das Atividades de Formação tenham se constituído em um espaço de 

formação docente. 

então os resultados práticos  ... eu acredito que só veio somar e ajudar o 

aluno no seu desenvolvimento profissional porque nós  presenciamos aí 

nossos alunos ingressando aí nas escolas do ensino médio como professor e 

até no curso superior. Agora mesmo nós temos um aluno que foi nosso aluno 

... e agora está dando aula aqui no instituto. Então isso só vem fortalecer que 

o que a gente vem construindo vem dando frutos que são frutos de/ que nós só 

temos a agradecer porque os alunos (estão) entrando no mestrado passando 
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por bancas ... conseguindo dar aulas no instituto (Entrevistada 1, Apêndice B, 

Quadro 6). 

 

 Opinião semelhante é compartilhada pelo professor P1. Segundo ele, as Atividades de 

Formação, ―permitem que os alunos se tornem professores com vivência de professores, ou 

seja, saiam mais preparados e seguros para atuarem como professores‖. (Professor 1, 

Apêndice B, Quadro 9). 

 O Licenciando 24 argumenta que as atividades discutidas nesta pesquisa podem 

contribuir para munir o futuro professor de habilidades que constituem o que realmente é ser 

professor. E revela um aspecto que é muito importante para o contexto de nossa pesquisa que 

é o fato dessas atividades permitirem que o aluno coloque em prática aquilo que vem 

aprendendo na teoria. É pertinente esclarecer que estamos utilizando o termo ―teorias‖ com 

referência às discussões sobre ensino e aprendizagem realizadas durante as disciplinas 

práticas pedagógicas. 

 

Elas (se referindo às Atividades de Formação) contribuem e muito pois é 

através delas que os futuros professores desenvolvem habilidades, enxergam o 

que é realmente ser um professor, conseguem colocar em prática o que estão 

aprendendo de maneira cuidadosa e profissional. (Licenciando 24, Apêndice 

E, Quadro 27). 

 

 O desenvolvimento de habilidades necessárias à prática docente, como aponta o 

licenciando acima, propicia a formação de um profissional seguro e confiante em seu campo 

de atuação. As declarações dos sujeitos participantes desta pesquisa deixam evidente que as 

Atividades de Formação, assim como preconiza o PPC do curso pesquisado e referenda o 

aporte teórico utilizado neste estudo, constituíram efetivamente em um espaço privilegiado 

para a formação docente. Embora, como já destacamos anteriormente, os elementos aqui 

analisados indicam que essas atividades foram desenvolvidas sem a intenção deliberada de 

seus agentes. 

4.3 Categoria 2: Atividades de Formação, currículo e o perfil do licenciando  

  

 Os indicadores Formação profissional e Aprender a ensinar foram aglutinados em 

contextos semelhantes e deram origem à essa segunda categoria. Portanto, neste item serão 

discutidos aspectos relacionados tanto à consciência do licenciando quanto ao processo de 

ensino e aprendizagem, quanto à sua responsabilidade frente ao descritor aprender a ensinar. 

 O depoimento da Entrevistada 1 indica particularidades do currículo do curso de 

Licenciatura em Química estudado relacionadas ao trabalho docente, à saúde, à ética e à 
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formação humana do futuro professor, que podem se constituir em marcas do perfil final dos 

licenciandos. Segundo a entrevistada, há uma preocupação com o tipo de profissional que será 

entregue ao mercado de trabalho.  

[...] procura sempre fazer palestras não só voltadas para a questão da 

química pura mas também sobre drogas  sobre o trabalho sobre a ética ... é 

um assunto que nós discutimos muito aqui no instituto é a ética profissional 

que tipo de sujeito que tipo de profissional nós estamos formando é uma 

preocupação nossa e o que permeia todo o trabalho do professor e de nós 

pedagogos e da administração da gestão como um todo ...que tipo de sujeito 

nós estamos colocando no mercado de trabalho e aí a gente preocupa com 

essa formação ética ... humana do sujeito (Entrevistada 1, Apêndice B, 

Quadro 8).  

  

 A preocupação com o perfil do profissional que será entregue ao mercado de trabalho, 

exposta acima, está ancorada nos pressupostos do PPC do curso. Em vários trechos desse 

documento é latente o desejo de que seja formado um profissional comprometido com a 

escola básica e pública, e, consequentemente, pautado no princípio da ética e da inclusão. 

 Em relação à prática docente como fundamento para a formação do perfil profissional, 

sobretudo em relação à consciência do licenciando diante do processo de ensino e 

aprendizagem, a Entrevistada 2 assegura que os licenciandos sujeitos desta pesquisa 

apresentam um perfil bastante diferente do seu, quando comparadas as mesmas etapas de 

formação. Segundo a entrevistada, os licenciandos citados concluem o curso com um perfil 

profissional de professores. Ao contrário da sua formação que, segundo ela, proporcionou-lhe 

amplos conhecimentos específicos, mas que era deficiente em relação aos conhecimentos 

necessários à prática de sala de aula, os quais só vieram com a prática profissional. O que é 

perfeitamente compreensível, já que a entrevistada teve no curso de bacharel em Química sua 

primeira formação profissional. 

[...] com certeza o aluno que forma aqui ele ... sai se sentindo professor e os 

nossos alunos aprendem durante o curso eles já saem professor de química o 

que muitos anos atrás quando eu me formei por exemplo eu me formei em 

1995 quando eu me formei eu ... sabia química conteúdo específico mais eu 

não sabia muito como ser professora de química fui aprendendo com a 

prática em sala de aula mesmo já como profissional (Entrevistada 2, 

Apêndice D, Quadro 16). 

 

 Todavia, ao tentar encontrar um ponto de convergência entre a declaração da 

entrevistada e o referencial teórico proposto nesta pesquisa, constatamos que prevalece o fato 

de que os processos de aprender a ensinar e de aprender a profissão, ou seja, de aprender a ser 

professor, de aprender o trabalho docente, necessitam de longa duração e sem um estágio final 

estabelecido a priori, e ocorrem nas situações complexas que constituem as aulas, conforme 
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propõe Mizukami (2007). Isso conduz ao raciocínio de que se o licenciando, no momento em 

que completa a sua formação inicial, já apresenta um perfil bastante desejável, segundo a 

entrevistada, há de se esperar que com o passar do tempo se torne um profissional cada vez 

mais competente ou não, levando em consideração seu engajamento na profissão. 

 Em relação ao papel das Atividades de Formação na determinação do perfil do 

licenciando, o Professor 2 acredita que essas atividades tenham contribuído para formação de 

um  professor com maior desenvoltura na comunicação oral, além do amadurecimento e 

conscientização em relação aos aspectos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem. 

Destaca também o papel dessas atividades no combate à evasão, uma vez que, segundo o 

professor, essas atividades têm contribuído para confirmar a opção do ingresso pelo curso de 

Licenciatura. Nas palavras do Professor 2, as Atividades de Formação proporcionaram: 

1. Melhor desenvoltura deste aluno em apresentações (explanações) de 

seminários; 

2. Amadurecimento e a conscientização do aluno sobre o ensino no país e os 

obstáculos e vitórias encontrados no processo de ensino aprendizagem; 

3. A reafirmação para muitos da opção pela licenciatura (Professor 2, 

Apêndice E, Quadro 29) 

 

 O dado relativo especificamente à reafirmação da opção pelo curso de Licenciatura, 

tendo como consequência o combate à evasão, é bastante relevante, levando-se em conta o 

contexto de evasão vivenciado no ensino superior brasileiro. Sobre isso, Adachi 2009 apud 

Oliveira 2013, aponta: 

A evasão no ensino superior entrou para o rol de preocupações 

governamentais a partir de 1995, quando foi instituída a Comissão Especial de 

Estudos sobre a Evasão nas Universidades Públicas Brasileiras pela Secretaria 

de Educação Superior e o Ministério da Educação. Antes desse período, 

principalmente na segunda metade da década de 1980, os estudos sobre essa 

temática constituíram-se predominantemente de dados estatísticos e estudos de 

casos isolados sem fornecer um conhecimento maior do problema (ADACHI, 

2009, apud OLIVEIRA, 2013, p. 40). 

 

 Há um consenso entre o Professor 1 e o Professor 2, citados anteriormente, quanto à 

desenvoltura e à segurança no exercício da profissão pelos licenciandos, em detrimento da 

vivência das Atividades de Formação. No entanto, o Professor1 acrescenta que, além das 

características já apontadas, os licenciandos ainda se destacam pela bagagem de 

conhecimentos que apresentam para o planejamento de suas aulas. Para o Professor 1, os 

licenciandos ―começam a atuar como professores nas escolas de ensino médio com maior 

desenvoltura, maior segurança e maior bagagem para prepararem aulas diversificadas‖ 

(Professor 1, Apêndice D, Quadro 11). 



71 

 

  O perfil delineado tanto pelo Professor 1, quanto pelo Professor 2, parece ser bastante 

desejável, tendo em vista as características consideradas como desenvoltura, segurança, 

amadurecimento, conscientização sobre os aspectos que envolvem o processo de ensino e 

aprendizagem, que, no caso do licenciando, envolve a assunção da sua responsabilidade frente 

ao ato de aprender a ensinar e seu compromisso com a transformação social, são 

características que são esperadas de um professor. Esses argumentos levam a crer que as 

metas estabelecidas pelo PPC do curso investigado, quanto ao quesito aprender a ensinar, 

parecem estar sendo alcançadas. Embora um professor iniciante apresente outras 

características. 

 Ao relacionar essas ideias com o referencial teórico, constatamos que a iniciação na 

profissão docente é um processo que se desenvolve em meio a tensões, medos, inseguranças, 

traumas, incertezas e outros dilemas, até então desconhecidos pelos professores iniciantes, 

conforme propõe Bellochio (2002). O começo na profissão docente tem implicações num 

processo de desenvolvimento contínuo. Com o passar do tempo, o jovem professor vai se 

sentindo mais seguro e terá superado os dilemas iniciais. 

O Licenciando 23 também destaca os aspectos da vivência das Atividades de 

Formação no perfil dos futuros professores, no que diz respeito à consciência sobre o processo 

de aprender a ensinar.  

Através das Atividades de Formação é possível que os futuros professores 

sejam capazes de fazer a diferença dos demais professores, uma vez que tem 

ideias, projetos, assuntos, que vão ajudar os alunos a compreender melhor 

sobre determinados temas. Pode contribuir formando professores mais 

conscientes do processo de aprender a ensinar (Licenciando 23, Apêndice E, 

Quadro 27). 

 

 Para o contexto desta pesquisa, esse depoimento vem revestido de grande significado, 

uma vez que se buscou como objetivo maior, desde o início, identificar as formas como as 

Atividades de Formação estão sendo desenvolvidas e os resultados desse desenvolvimento no 

perfil dos licenciandos. 

Ao se afirmar que as Atividades de Formação contribuíram para o crescimento de um 

licenciando que apresenta desenvoltura, segurança, consciência tanto em relação aos aspectos 

que envolvem o processo de ensino e aprendizagem, quanto em relação àqueles relativos ao 

processo de aprender a ensinar, é possível concluir que essas atividades proporcionaram a 

constituição de um profissional com um perfil bastante desejável.  
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4.4 Categoria 3: Atividades de Formação como elo entre teoria e prática 

  

 Esta terceira e última categoria foi elaborada através da junção dos indicadores 

―Saberes docentes e Situações de aprendizagem‖. Desse modo, nela serão debatidos aspectos 

relacionados à possibilidade de construção do conhecimento pelo licenciando e ao 

desenvolvimento de práticas educativas que se assemelhem às condições de sala de aula. 

Nessa categoria, analisaremos também o roteiro de aula prática desenvolvido pelo professor 

da disciplina Laboratório de Química Analítica I que, por questões éticas será mantido seu 

anonimato, terá a identificação fictícia de ―Professor A‖. Assim procederemos com o roteiro 

de aula prática, desenvolvido pelo ―Licenciando 23‖. 

 Desde o início desta pesquisa, partimos da premissa de que as Atividades de Formação 

pudessem se constituir em um ponto de interseção entre os aspectos teóricos debatidos nas 

diversas disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Química e as disciplinas do 

campo prático estabelecidas em sua matriz curricular. Em outras palavras, essas ações 

deveriam se constituir em situações de práticas educativas que se assemelhassem às condições 

reais de sala de aula. 

 Para o Licenciando 28, as Atividades de Formação desenvolvidas ao longo do 

seu curso representam uma possibilidade de identificar e superar as dificuldades inerentes à 

sua formação, sobretudo, como tentativa de se estabelecer uma conexão entre a teoria que se 

discute na universidade e a realidade prática com que se defrontará nas escolas da educação 

básica, onde atuará profissionalmente. 

Tomo-as como atividades investigativas, sendo que percebo que o objetivo 

dessas atividades também é a investigação. Vejo como uma tentativa de 

mapear ou qualificar as dificuldades dos acadêmicos. Outro fato que 

minimiza o efeito dessas atividades é a dificuldade de reproduzir o ambiente 

de sala de aula, sendo que o acadêmico em uma sala com 39 alunos não teria 

a mesma postura como nas atividades com seus colegas. E as linguagens 

utilizadas também seriam diferentes, quando um acadêmico está 

apresentando um trabalho qualquer para seus colegas ele tem uma certa 

dificuldade para utilizar uma linguagem mais simples  Isso porque algum 

mecanismo o alerta para o nível intelectual das pessoas que assistem e o 

impede de utilizar uma linguagem simples, menos técnica mesmo que a 

atividade exija este tipo de linguagem ( Licenciando, Apêndice E, Quadro 28). 

 

 Ao reconhecer a dificuldade de reproduzir um ambiente prático em uma situação 

teórica, o licenciando reafirma sua consciência da indissociação da teoria com a prática, cujas 

dimensões devem formar um todo articulado que contemple essa tensão crítica que se 

manifesta no desenvolvimento da práxis pedagógica, conforme encontramos na perspectiva da 

dialética preconizada por Gamboa (2007).  



73 

 

 Para a entrevistada 1, o currículo do curso de Licenciatura investigado, o qual 

preconiza o desenvolvimento das Atividades de Formação, em conformidade com o que se 

estabelece em seu PPC, não privilegia apenas os aspectos teóricos e reconhece a importância 

dessa associação entre a teoria e a prática para o estudante e ratifica ainda que, dessa forma, o 

licenciando não apenas vivencia a teoria. Nesse sentido, ao aliar teoria e prática, ele consegue 

compreender as razões do uso daquela teoria na prática. É o que verificamos nas palavras da 

própria entrevistada: 

então nós não ficamos presos só na teoria ele (o aluno) pode vivenciar o 

conhecimento  e quando ele vivencia o conhecimento ... ele sabe o porquê 

daquela teoria o porque daquele conhecimento ... então na ... na .... minha 

opinião quanto mais a gente puder aliar a teoria com a prática melhor será 

para o aluno (Entrevistada 1, Apêndice B, Quadro 3). 

 

 Entretanto, um exame do referencial teórico que sustenta esta pesquisa revela que essa 

relação direta entre teoria e prática nem sempre se concretiza. Ao contrário do que 

constatamos nas declarações da nossa entrevistada, Silva (2009) aponta que muitas vezes há 

um distanciamento entre a formação teórica que o licenciando recebe na universidade e o 

cotidiano das salas de aula. O que se constata de acordo com esse referencial é que o 

professor em formação acadêmica adquire um conjunto de saberes técnicos e teóricos 

referentes a sua profissionalização, porém distantes do ambiente escolar sobre o qual atuará 

futuramente, uma vez que essa formação privilegia o corpus teórico e essa teoria não está 

sendo socializada aos futuros professores no chão da escola, onde o cotidiano diuturnamente é 

produzido e reproduzido. 

 Já a Entrevistada 2 reconhece que as Atividades de Formação podem contribuir muito 

para uma melhor formação dos licenciandos mediante à exposição desses estudantes a 

situações que relacionam aspectos discutidos nas disciplinas (no âmbito teórico), com 

aspectos vivenciados nas salas de aula do ensino fundamental e médio (no quesito prático). E 

afirma que isso se deve ao fato deles estarem em contato direto com a realidade das escolas e, 

portanto, expostos a práticas educativas que se assemelham às condições reais de sala de aula. 

Segundo ela, essa dinâmica proporciona não só a aprendizagem do conteúdo, mas também a 

construção do conhecimento, no sentido de permitir a elaboração de formas de ensinar esse 

conteúdo. Em outras palavras, constatamos que as Atividades de Formação atuam como elo 

entre a teoria e a prática. E isso, segundo a entrevistada, garante a segurança que o futuro 

professor terá quando estiver atuando no Ensino Médio, como podemos ratificar em sua 

declaração a seguir: 
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As Atividades de Formação podem contribuir muito para melhor formação 

dos futuros professores porque assim eles vão ter um contato ... direto com a 

realidade das escolas do ensino médio onde eles irão atuar eles vão tá 

durante o curso junto com o professor responsável por aquela determinada 

disciplina ... eles vão tá simulando situações referentes ao ensino de 

determinado conteúdo prá que depois eles possam atuar de forma bem segura 

no ensino médio eles não vão apenas aprender por exemplo eles não vão 

apenas aprender o que são modelos atômicos ... eles vão elaborar formas de 

ensinar modelos atômicos (Entrevistada 2, Apêndice D, Quadro 16). 

 

 Através da declaração do Professor 1, a seguir, é possível inferir que as Atividades de 

Formação, ao estabelecerem o elo entre a teoria e a prática, possibilitam a formação do aluno 

como futuro professor. Outra inferência que podemos fazer a partir das ideias explicitadas 

pelo professor, tem a ver com a produção do saber dentro dessa relação debatida neste item, é 

o espaço que o professor reserva para que seus licenciandos dediquem à atividade de pesquisa 

e à elaboração de experimentos por conta própria.  

Nas Atividades de Formação, visamos a preparação do aluno como futuro 

professor. Assim, os experimentos dentro desta categoria deixam de ter 

caráter puramente experimental e passam a ser elaborados para que o aluno 

tenha uma visão de como utilizá-los nas futuras aulas que irão ministrar 

(quando se tornarem professores). Além disto, reservamos espaço para que os 

alunos pesquisem e elaborem experimentos por conta própria. (Professor 1, 

Apêndice E, Quadro 21). 

 

 É importante destacar que a atividade de pesquisa que coaduna com a construção do 

conhecimento pelo estudante, aludida pelo Professor 1, também está prevista pelo PPC do 

curso investigado como instrumento necessário à formação integral do novo professor. 

Observamos que essa perspectiva de formação ainda converge com aquela defendida por 

Tardif (2002), segundo a qual é preciso que o professor se esforce para apropriar das 

pesquisas a fim de reformular seu próprio discurso, perspectivas, interesses e necessidades. 

Ademais, além da abordagem do PPC, encontramos no nosso referencial teórico a defesa de 

que o importante nesse processo de formação é que o estudante tenha clareza de sua ação 

protagonista na construção do seu próprio conhecimento, conforme atesta Freire (2013). 

Desse modo, desde a formação inicial, o licenciando deve estar convencido de que ensinar é 

mais do que transmitir conhecimentos prontos e acabados. Ensinar é assumir-se como sujeito 

responsável pela produção de saberes. Ao abdicarem da possibilidade de conduzirem seus 

alunos à produção de seus próprios saberes, aqueles que atuam na formação docente apenas 

reproduzem conhecimentos já construídos por outros, e, portanto, suas aulas se restringem a 

meras aulas de histórias. 
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Já para o professor 2, o elo que as Atividades de Formação  estabelecem entre a teoria 

e a prática está no fato dessas atividades, como preconiza o PPC do curso de Licenciatura, 

levarem o aluno a vivenciar situações similares àquelas que vivenciará como futuro professor. 

Segundo esse sujeito, 

 
Nas atividades práticas de Formação o aluno vivencia situações muito 

semelhantes ao que ele vai viver como professor. Situações 

experimentais/demonstrativas são necessariamente controladas e estudadas. 

Além de claro as Atividades de Formação visar a preparação do aluno para 

ministrar tal aula no futuro. (Professor 2, Apêndice E, Quadro 21). 

 

 É importante ressaltar a compreensão que os licenciandos estabelecem em relação às 

diferenças entre as Atividades de Formação e as Atividades puramente experimentais ou 

demonstrativas. Para eles, as Atividades de Formação são aquelas que podem ser vividas pelo 

acadêmico no dia a dia da escola e, portanto, reproduzem o ambiente escolar, proporcionam 

uma visão das dificuldades que ele irá encontrar no exercício da sua profissão e são voltadas 

para as licenciaturas, aproximando-os dessa realidade. Nesse sentido, essas atividades 

constituem-se em um elo muito forte entre a teoria proposta pelas diversas disciplinas do 

campo de formação de professor e a própria prática no chamado ―chão‖ da sala de aula. 

Para mim uma das diferenças entre as Atividades de Formação e as 

atividades puramente experimentais e/ou demonstrativas é que na formação e 

ensino o acadêmico irá ter atividades que podem e são vivenciadas no dia a 

dia da escola, enquanto nas experimentais e/ou demonstrativas não terá tanto 

acesso ao que realmente pode vir acontecer dentro da sala de aula 

(Licenciando 22, Apêndice E, Quadro 21). 

 

 Argumentos semelhantes são utilizados pelo Licenciando 28. O que chama a atenção 

na sua fala é a compreensão que o estudante demonstra em relação ao auxílio que as 

Atividades de Formação podem prestar na superação das dificuldades que o futuro professor 

encontrará no exercício da sua profissão. Inclusive, referindo-se à possibilidade do 

desenvolvimento de mecanismos que levem o professor conviver com algumas dessas 

dificuldades que o licenciando chama de barreiras. Ele vai além prevendo que essas barreiras 

podem ser de natureza humana, social ou estrutural. De fato, essas dificuldades podem estar 

presentes no ambiente escolar quando reproduzido na sua máxima totalidade, como salienta o 

licenciando, 
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O que difere as Atividades de Formação de outras atividades é que elas 

deveriam reproduzir o ambiente escolar na sua máxima totalidade, 

proporcionando ao acadêmico uma visão das dificuldades que ele enfrentaria 

em sala de aula como professor, auxiliando e desenvolvendo nele mecanismos 

de vencer ou mesmo lidar com essas barreiras, sejam elas humanas, sociais 

ou estruturais (Licenciando 28, Apêndice E, Quadro 21). 

 

 Além de reiterar o que tem sido dito por outros sujeitos nesse item, o Licenciando 29 

destaca outro modelo de formação docente que parece afetar de alguma maneira a todos nós 

professores. Trata-se do ato de desenvolver a prática docente pela imitação de outros 

professores. Podemos inferir que nessa perspectiva o estudante ainda considera a análise de 

documentos, supostamente escolares, como uma atividade de formação capaz de estabelecer 

um vínculo entre a teoria e a prática. Além disso, reforça que essas atividades devem estar 

voltadas para a licenciatura, conforme salienta a seguir: 

 As práticas de formação e ensino devem ser voltadas à temática 

"licenciatura", na qual visa a formação docente, aproximando de uma 

realidade que nós professores vamos encontrar dentro de uma sala de aula e 

até mesmo nas escolas. Análise de documentos, como são os outros 

profissionais na área, etc. As práticas experimentais ou demonstrativas estão 

mais voltadas para a área da química ajudando na compreensão da parte 

teórica dentro do laboratório ou até mesmo fora dele. (Licenciando 29, 

Apêndice E, Quadro 21). 

 

 Ao relacionar esse depoimento com nosso referencial teórico, percebemos que ela 

reafirma o quanto é fundamental para o aluno, em formação inicial, a antecipação com a 

situação escolar como um todo, para além do espaço da sala de aula. Essa experiência 

possibilita que a tarefa educacional seja entendida em sua complexidade. Dessa forma, na 

universidade o aluno está em contato estreito com a realidade escolar, buscando uma 

aproximação entre as teorias e as práticas educacionais, o que pode levá-lo a superar visões de 

―formação como receituário‖ ou ―práticas como ativismo‖, segundo Bellochio (2002). 

 A partir desse ponto, passamos a analisar dois roteiros de aula que conseguimos 

receber dos sujeitos desta pesquisa, cuja transcrição apresentamos adiante: 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Transcrição do roteiro de aula fornecido pelo Professor A. 

 

 

“Disciplina: Laboratório de Química Analítica I 

Professor:  

Curso: Licenciatura em Química 

Semestre:  

Carga horária: 1 h e 40 min 

Aula prática nº: _____ 

 

 

Medidas de segurança no laboratório de química 

 

 

Considerando as discussões de aulas anteriores onde afirmávamos que o laboratório de Química 

é um ambiente insalubre e que pode ser perigoso se as normas de segurança não forem 

cumpridas, em grupos de até quatro alunos por bancada, elabore um roteiro de aula prática 

versando sobre o tema “Segurança no laboratório de química”. 

 

Caso necessário, um membro do grupo poderá recorrer à biblioteca para empréstimo de livros 

para consulta. No final da aula os roteiros serão recolhidos e corrigidos. Em outro momento um 

aluno da turma será sorteado para ministrar a aula do roteiro do seu grupo para alunos 

convidados de outro curso de licenciatura. 

 

“Lembrem-se de que neste roteiro devem constar o público alvo dessa prática, seu objetivo, uma 

introdução sobre o assunto, o procedimento e a bibliografia consultada”. 

 

 

 Em primeiro lugar, ressaltamos o fato de o professor, ao iniciar a aula, utilizar esse 

roteiro, faz a retomada da aula anterior. Isso demonstra que suas aulas apresentam uma 

sequência do conteúdo e, de certa maneira, retrata certa coerência com a tarefa que está sendo 

proposta. A maneira como o professor se expressa demonstra uma imposição da tarefa, uma 

vez que em nenhum momento há indícios de que houve uma negociação com os alunos a 

respeito das atividades propostas. É pertinente salientar também o retorno que o professor 

aparenta dar aos alunos ao se comprometer com a correção dos roteiros, antes que eles sejam 

aplicados em aula.  

 Outro ponto que merece atenção diz respeito à organização do trabalho pedagógico. 

Nesse caso, verificamos que o professor fez opção pelo trabalho em grupos. Mesmo assim, ao 

determinar que o licenciando responsável por ministrar a aula e finalizar a atividade será 

escolhido por sorteio, o professor explora todas as possibilidades de interação entre os 

licenciandos no trabalho em grupo, possibilitando, assim, a construção coletiva do 

conhecimento; no entanto, exige que todos se preparem para a consolidação do trabalho. 
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Nessa abordagem, cria-se o ambiente adequado para construção coletiva do conhecimento, 

contudo, obriga cada um individualmente a se tornar corresponsável por essa construção. 

 Também é interessante o fato do professor colocar como tarefa a criação dos próprios 

roteiros de aula, ao invés de utilizar os dos livros. Isso, certamente, representa uma inovação 

nas aulas de Ciências. Na maioria das vezes, observamos que o livro didático constitui-se no 

único recurso para o desenvolvimento das aulas. Esse ponto associado ao incentivo do uso da 

biblioteca conduz o licenciando à construção da sua autonomia. 

 Do ponto de vista desta pesquisa, talvez o elemento mais importante a ser destacado 

seja a criação e aplicação desses roteiros como forma de desenvolvimento das Atividades de 

Formação. De acordo com o PPC do curso investigado, essas atividades devem apresentar 

como característica principal a exposição do licenciando a situações que se assemelhem às 

condições reais da sala de aula. Parece-nos que essas duas práticas são bem representativas do 

que está proposto no referido documento. Por outro lado, tanto no roteiro do Professor A, 

quanto no do Licenciando 23, não há uma clareza quanto à existência de uma intenção 

deliberada de se utilizar essas duas atividades como forma de desenvolvimento das Atividades 

de Formação, como previstas no PPC. Além disso, os roteiros analisados não deixam claro se 

a carga horária dessas atividades se refere àquela destinada às atividades puramente 

experimentais ou se representam o cumprimento das 200 horas destinadas às Atividades de 

Formação, exigidas na matriz curricular do curso. 

 A falta de intenção deliberada no desenvolvimento das Atividades de Formação não 

está inserida apenas nesse roteiro e na sua aplicação. Ao analisar as impressões dos sujeitos 

desta pesquisa a respeito de tais ações, constatamos que há uma visão muito vaga e 

fragmentada delas. Aparentemente, nem todos os pesquisados demonstraram ter 

conhecimento sobre a exigência do cumprimento dessas atividades, conforme já atestado 

anteriormente. Dos 29 acadêmicos que responderam ao questionário desta pesquisa, 20 

demonstraram não entenderem as Atividades de Formação na mesma concepção do 

coordenador do curso ou do PPC. Entre os professores, a realidade observada é bastante 

semelhante: dos 5 professores que responderam ao questionário, 3 demonstraram não 

compreender essas atividades como aquelas que se assemelham às condições de sala de aula, 

segundo recomenda o documento oficial que rege o curso investigado. O fragmento a seguir é 

bastante representativo dessa situação:  
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Essas atividades não são ofertadas nos cursos de formação de 

professores que conheço. Embora a maioria dos cursos de formação de 

professores não oferte essas atividades de forma tão distribuídas ao 

longo do curso, poderia haver uma orientação e oferta de cursos de 

aperfeiçoamento pelo MEC, de forma a garantir que todos os 

professores possam desempenhar de maneira satisfatória as Atividades 

de Formação ( Professor 1, Apêndice E, Quadro 23).  

 

  Ao ministrar aulas com a utilização de roteiros criados pelos próprios licenciandos, 

eles têm a oportunidade de vivenciar dois momentos distintos e muito importantes em relação 

ao ensino, quais sejam o momento do planejamento e sua execução. É pertinente observar que 

a referida aula foi ministrada para uma turma do curso de licenciatura em Matemática. 

Provavelmente, muitos desses alunos jamais teriam estudado em um laboratório de Química. 

É possível que essa novidade tenha gerado grande inquietação na turma perante o 

desconhecido.  

 Aliás, assim deveriam ser todas as aulas de Ciências: provocadoras e promotoras dessa 

inquietação diante do novo. Lamentavelmente, o que se tem observado e encontrado na 

literatura relacionada é que a grande parte das aulas de Ciências limita-se a reproduzir o 

conhecimento já consolidado e expresso nos livros didáticos. Dessa forma, não há espaço para 

construção de novos conhecimentos pelo aluno e a prática diversas vezes é utilizada apenas 

como ferramenta para se confirmar a teoria.   

 Em relação ao processo de avaliação da aprendizagem, fica claro que o Professor A 

não o menciona em seu roteiro. Embora confrontando os elementos desse roteiro com aqueles 

constantes no disponibilizado pelo Licenciando 23, é possível supor que houve um momento 

de avaliação da aprendizagem durante a execução dessa atividade. “No nosso caso, o 

professor quer saber como estamos saindo, quando vamos dar uma aula prática de 

laboratório‖ (Licenciando 23). 

 A seguir, apresentamos a transcrição do roteiro de aula prática que foi fornecido pelo 

Licenciando 23. 
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Transcrição do roteiro de aula fornecido pelo Licenciando 23. 

 

“DISCIPLINA: Laboratório de Química Analítica I 

PROFESSOR: 

ACADÊMICO: 

CURSO: Licenciatura em Química 

SEMESTRE: 

CARGA HORÁRIA: 2 horários 

PÚBLICO: Acadêmicos de licenciatura em Matemática 

TEMA: Medidas de segurança no laboratório de química 

 

1.APRESENTAÇÃO 

 

Este roteiro de aula prática é dirigido aos alunos do primeiro período do curso de Licenciatura 

em Matemática e está sendo escrito e aplicado em cumprimento a uma tarefa proposta pelo 

professor de Química Analítica I. Esta prática tem como objetivo conscientizar dos riscos de 

acidentes que podem ocorrer em um laboratório de química durante a execução de aulas 

práticas ou mesmo no momento de estudo neste local. 

No nosso caso o professor quer saber como estamos saindo quando vamos dar uma aula prática 

de laboratório. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O laboratório de química é um ambiente de riscos, pois nele são manipuladas substâncias 

tóxicas, inflamáveis, corrosivas, voláteis e explosivas. Para reduzir esse risco e evitar acidentes é 

necessária uma postura séria e responsável por parte do aluno e máxima concentração naquilo 

que está fazendo. As normas básicas de laboratório são listadas abaixo. 

 

3. PROCEDIMETNO 

 

Inicialmente iremos apresentar o laboratório aos alunos, pois como são acadêmicos do curso de 

Licenciatura em Matemática, imagino que eles não “conhece” bem um laboratório de química. 

Neste momento vamos chamar atenção para os dispositivos de segurança individual e coletivos 

que se encontram no laboratório. Terminada a circulação da turma pelo laboratório, com o uso 

do DATA-SHOW, vamos apresentar e discutir cada uma das normas de segurança no 

laboratório e que se encontram abaixo. Nós não faremos avaliação dessa aula. Nosso professor é 

que vai avaliar a gente. No final da aula vamos fazer perguntas sobre os temas debatidos para 

saber se os acadêmicos entenderam as explicações. 

Então vamos às normas de segurança no laboratório de química: 

 

-Evitar trabalhar sozinho. 

-Só realizar experimentos autorizados e seguir rigorosamente o roteiro de prática. 

-Usar sempre guarda pó, óculos de segurança e sapato fechado, antiderrapante e isolante. 

-Manipular cuidadosamente todo e qualquer produto químico, não provar ou cheirar qualquer 

substância (salvo quando autorizado). 

-É expressamente proibido fumar no laboratório. 

-Pipetar sempre com os bulbos de sucção adequados (peras ou seringas). 

-Evitar inalar vapores orgânicos e inorgânicos. 

-Nunca aquecer sistema fechado. 

-Identificar com atenção os rótulos de reagentes e soluções. 

-Evitar o contato de substâncias químicas com a pele ou a roupa. 

-Não utilizar lentes de contato no laboratório. 

-Não manipular ou aquecer qualquer substância próximo ao rosto. 
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-Utilizar capela para manipular substâncias voláteis ou corrosivas. 

-Não utilizar solvente volátil ou inflamável próximo de chamas. 

-Observar o procedimento correto para descarte de substâncias. 

-Em caso de acidentes, de qualquer tipo, independente da gravidade, informar o professor e 

seguir as suas instruções. 

 

4. BIBLIOGRAFIA 
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 A análise do roteiro apresentado pelo Licenciando 23 indica não haver uma intenção 

deliberada de cumprimento das Atividades de Formação, na concepção em que elas são 

preconizadas no PPC do curso investigado, conforme já constatado no roteiro do Professor A. 

Mesmo assim, é importante destacar que, em nosso entendimento, a criação de roteiros de 

aulas práticas, bem como sua execução, configuram-se como uma forma bem característica de 

cumprimento dessas atividades. 

  Embora, tanto no roteiro do Professor A quanto no do Licenciando 23 aqui 

analisados, fique patente a não intencionalidade do cumprimento das Atividades estudadas, a 

análise dos depoimentos constantes do questionário indica que essas atividades foram, de 

alguma maneira, cumpridas ao longo dos períodos cursados. As afirmações do depoimento do 

Licenciando 24 abaixo podem ratificar esta constatação: 

Confesso que às vezes elas [Atividades de Formação] são um pouco 

cansativas, não pela carga horária mas sim por alguns temas. Mas no 

decorrer do nossa formação percebemos que elas são indispensáveis, quando 

percebemos o nosso amadurecimento como acadêmico perante a elas é que 

damos o seu devido valor. Com certeza quando realmente formos colocá-las 

em prática veremos que sem elas seremos professores incompletos 

(Licenciando 24, Apêndice E, Quadro 31). 

 

 Outro ponto observado durante a execução das atividades foi que o licenciando 

demonstra estar realmente preocupado com a segurança no laboratório. Prova disso é a 

maneira com que ele inicia a aula, apresentando aos alunos (acadêmicos) a localização dos 

itens de segurança individual e coletiva. A sequência da aula indicada no fragmento a seguir 

pode confirmar essa conclusão. 
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Inicialmente iremos apresentar o laboratório aos alunos, pois como são 

acadêmicos do curso de licenciatura em matemática, imagino que eles não 

conhecem bem um laboratório de química. Neste momento vamos chamar 

atenção para os dispositivos de segurança individual e coletivos que se 

encontram no laboratório (Licenciando 23). 

 

 Verificamos, pela análise do roteiro, que o Licenciando 23 cumpriu a tarefa proposta 

pelo professor. Seu roteiro apresenta todos os itens que foram solicitados, ou seja, nele consta 

o público-alvo, o objetivo, a introdução sobre o assunto, o procedimento e a bibliografia 

consultada. Quanto a esse último item, embora conste no roteiro, não há indícios de que o 

licenciando ou seu grupo tenham feito uma pesquisa na biblioteca, conforme sugerido pelo 

professor. 

 Apesar de ter cumprido a tarefa proposta, verificamos que, por se tratar de uma aula 

no laboratório de Química, o acadêmico poderia ter lançado mão de outros recursos didáticos, 

a fim de enriquecer sua aula e, dessa maneira, poder atingir o número máximo de alunos. Pelo 

seu relato no roteiro, sabemos que ele apresentou os dispositivos de segurança individual e 

coletivo, entretanto, não explorou todo o potencial que os equipamentos do laboratório 

poderiam representar. Notamos que utilizou apenas o projetor de multimídia para ministrar 

sua aula e, na nossa concepção, esse uso limitado dos aparelhos disponíveis foi pouco 

produtivo, se comparado à riqueza de recursos e equipamentos presentes em um laboratório 

de Química e, sobretudo, considerando-se o tema da segurança ministrado nesse espaço. 

 Há também que se levar em conta a visão bastante parcial que o Licenciando 23 

apresenta a respeito da avaliação da aprendizagem. A princípio, ele alega que não haverá 

avaliação da aula que está ministrando e diz que o professor dele é quem fará apreciação da 

turma. ―No nosso caso o professor quer saber como estamos saindo quando vamos dar uma 

aula prática de laboratório‖. ―Nosso professor é que vai avaliar a gente‖. Entretanto, o 

licenciando finaliza os procedimentos afirmando que no final da aula irá fazer perguntas aos 

acadêmicos da matemática para se certificar se apresentavam dúvidas quanto ao assunto 

trabalhado. ―No final da aula vamos fazer perguntas sobre os temas debatidos na aula para 

saber se os acadêmicos entenderam as explicações‖. Na nossa perspectiva, isso não deixa de 

ser uma forma de avaliar a aula. O modo como o licenciando se expressou dá indícios de que 

ele não teve consciência disso. Resta saber se essas perguntas e as respostas dadas a elas 

foram suficientes para indicar se, de fato, houve a conscientização dos acadêmicos a respeito 

dos riscos de acidentes que podem ocorrer no laboratório de Química, conforme objetivo 

proposto no roteiro. 
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 Nessa terceira e última categoria, objetivamos compreender até que ponto as 

Atividades de Formação pudessem se constituir em um campo de interseção entre os aspectos 

teóricos debatidos nas diversas disciplinas específicas do curso de Licenciatura em Química, 

objeto deste estudo, e as disciplinas do campo prático estabelecidas em sua matriz curricular. 

Diante disso, podemos concluir que esse elo ficou bastante evidente. Várias declarações dos 

sujeitos convergem para o entendimento de que as Atividades de Formação conduzem os 

estudantes a situações de aprendizagem e de produção de saberes que se assemelham às 

condições de sala de aula, segundo recomenda o PPC do curso aqui investigado. Dessa forma, 

essas atividades se constituem, então, em um elo entre a teoria e a prática, tão densamente 

defendida pelo referencial teórico que dá sustentação a este estudo. 

 Outra atestação possível é a de que o desenvolvimento das Atividades de Formação, 

discutidas não apenas nessa última categoria, mas ao longo desta análise, no que tange à 

relação teoria e prática, como ficou patente nas afirmações aqui analisadas, não se configurou 

como primazia da teoria sobre a prática ou vice-versa. Elas foram construídas dentro da 

perspectiva da dialética preconizada por Gamboa (2007), como uma articulação entre essas 

duas dimensões da realidade, de acordo com o estabelecido na hipótese deste estudo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Neste trabalho discutimos os dados retirados de entrevistas, de questionário e de 

roteiros de aulas práticas. Acreditamos que esses instrumentos tenham conseguido extrair dos 

sujeitos informações acerca das Atividades de Formação, bem como da relevância dessas 

atividades na formação dos futuros professores. 

A partir da análise dos dados foi possível identificar algumas impressões que os 

licenciandos fazem de si mesmos, enquanto futuros profissionais. Foi possível inferir que os 

acadêmicos concebem as situações de sala de aula a partir de múltiplas perspectivas. Alguns 

consideram que estão prontos para assumir as responsabilidades que lhes serão atribuídas 

como profissionais do ensino, enquanto outros analisam e confessam que se sentem inseguros 

para arcar com tais responsabilidades. Embora não admitam possuir deficiências no campo 

pedagógico, concordam, muitas vezes, possui-las no campo específico da sua área de 

formação.  

 Em relação ao objeto de estudo desta pesquisa, foi possível verificar que não há um 

padrão de entendimento sobre de que se constituem as Atividades de Formação, nem quanto 



84 

 

ao seu desenvolvimento, seja por parte dos professores, do coordenador de curso e do 

pedagogo, seja por parte dos discentes pesquisados. Fica evidente que, em vários casos, não 

há consciência sequer da execução de tais atividades, embora esse componente formativo 

esteja claramente designado na matriz curricular do curso. Tanto os professores quanto os 

licenciandos demonstraram desconhecimento a respeito dessa peculiaridade encontrada na 

matriz. 

 Quanto ao desenvolvimento das Atividades de Formação, embora de forma não 

intencionada, conforme ficou patente nos depoimentos dos sujeitos aqui analisados, 

verificamos que os docentes e os licenciandos do curso investigado lançaram mão dos 

seminários, das atividades desenvolvidas pelo Pibid, da construção e execução de roteiros de 

aulas práticas, além do desenvolvimento de planos de aula e sua regência. 

 Considerando que na quase totalidade dos casos não houve uma intencionalidade 

deliberada de cumprimento das Atividades de Formação, e mesmo que tenha ficado claro, ao 

longo desta pesquisa, que de alguma maneira elas tenham sido cumpridas, a avaliação do 

quanto o desenvolvimento dessas atividades tenham impactado o perfil do licenciando fica de 

certa forma prejudicada. Entretanto, os depoimentos dos sujeitos apontam para alguns 

resultados que, segundo eles, devem ser atribuídos ao desenvolvimento das Atividades de 

Formação, entre os quais podemos citar: melhor formação, inclusão no meio científico, 

experiência para ministrar aula com mais segurança e autonomia, possibilidades de apontar 

aos acadêmicos suas deficiências, viabilidade de relacionar a teoria com a prática, 

visualização da realidade da sala de aula e o estabelecimento de vínculo entre essa realidade e 

o conteúdo. 

 Não obstante o desconhecimento a respeito das Atividades de Formação manifesto por 

parte dos sujeitos, podemos afirmar que essas atividades constituem-se em um momento 

privilegiado no que diz respeito à formação dos futuros professores no seu processo de 

aprender a ensinar. Por isso mesmo, configuram-se também em um elo muito importante na 

relação entre a instituição formadora e as salas de aula da educação básica.  

 Os relatos dos participantes dão conta de que essas atividades revelaram-se em 

situações que se assemelham às condições da sala de aula e podem se estabelecer em um elo 

de aproximação de modo a consolidar as relações teoria e prática.  

 A integração entre teoria e prática passa certamente pela convivência de licenciandos e 

professores comprometidos com as Atividades de Formação, com os professores de química 

do ensino médio, desde o ingresso desse estudante no curso. Essa convivência, além de 
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possibilitar a integração efetiva entre a teoria desenvolvida nas salas de aula dos cursos de 

formação docente e o que de fato vem-se trabalhando naquelas da educação básica, ainda 

facilitaria, por exemplo, o futuro desenvolvimento das atividades do estágio curricular 

supervisionado, já que o licenciando estaria familiarizado com esse ambiente. 

Ainda no que tange à relação teoria e prática, os elementos a que tivemos acesso no 

decorrer desta pesquisa nos deixam convencidos de que esta conexão só irá melhorar quando 

a universidade e a escola se tornarem parceiras comprometidas com a formação do professor, 

desde o momento de seu ingresso na educação básica. 

Mesmo que o desenvolvimento das Atividades de Formação debatidas nesta pesquisa, 

que deveriam expor o licenciando a situações que se assemelhassem às condições da sala de 

aula, tivesse ocorrido de forma deliberada, ainda assim, seria possível verificar que essas 

situações de aprendizagens nem sempre conseguem reproduzir as condições reais das salas de 

aula, onde o futuro licenciando irá atuar profissionalmente. Em virtude disso, os professores 

que atuam na formação de outros professores devem inovar sempre em suas aulas, pois há 

uma tendência de se repetir nas aulas que se ministra na educação básica, o mesmo modelo 

desenvolvido na universidade. 

 Além disso, a identificação e análise das Atividades de Formação construídas nesta 

pesquisa apontam para necessidade de ações formativas que ajudem a avaliar e a repensar o 

curso de formação aqui investigado. Constatamos, por exemplo, uma fraca integração entre as 

disciplinas de âmbito conceitual, didático e prático. 

Diante desse cenário, consideramos pertinente fazer algumas recomendações em 

relação ao curso pesquisado, entre elas a implantação de um Laboratório de Educação 

Química, cujo projeto sugerido é o produto desta dissertação. Recomendamos também a 

edição de cartilhas contendo a necessidade, características e importância do desenvolvimento 

das Atividades de Formação de acordo com o PPC do curso, bem como exemplos de 

atividades já desenvolvidas, além da realização de seminários com o mesmo fim. Finalmente, 

recomendamos o desenvolvimento de atividades formativas que possibilitem o contato com 

práticas de ensino inovadoras, como o modelo de ensino investigativo que é embasado na 

perspectiva construtivista do conhecimento. 

É verdade que esta análise é apenas uma introdução a respeito da influência das 

Atividades de Formação na consolidação da formação/instrução dos futuros professores, haja 

vista a inexistência de pesquisas a respeito desse tema, pelo menos entre aquelas depositadas 

no banco de teses e dissertações da CAPES. Isso nos conduz ao raciocínio de que, mesmo 
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com um número crescente das pesquisas sobre a formação de professores, não podemos 

afirmar que exista um conhecimento solidificado a respeito das Atividades de Formação, 

principalmente, sobre como essas atividades se desenvolvem e quais são os resultados 

conseguidos em sua efetivação. 

 Considerando que parte dos dados que constituíram objeto de análise nesta pesquisa é 

oriunda de entrevistas e que estas são socioculturalmente situadas, podemos supor que nem 

sempre o entrevistado expressa aquilo que realmente pensa. Diante desse fato, não podemos 

afirmar que os aspectos apontados por esses sujeitos em relação às Atividades de Formação, 

nos quais baseamos nossas análises, correspondam exatamente ao que de realmente ocorreu 

nas salas de aula, nos momentos de prática. Levando em consideração essas ponderações, 

entendemos que este trabalho aponta para novos estudos, que venham se ocupar, inclusive, da 

observação das aulas desses professores. Dessa forma, certamente serão colhidos outros 

aspectos relacionados com as Atividades de Formação, os quais podem ter passado 

despercebidos nesta investigação.  

 Portanto, os questionamentos que motivaram o desenvolvimento desta pesquisa, em 

parte, permanecem, mesmo porque não era nossa intenção esgotar as discussões acerca das 

Atividades de Formação, mas tão somente compreender como esse espaço de formação tem 

sido utilizado por docentes e acadêmicos no cumprimento do relevante papel de aprender a 

ensinar, sobretudo, devido à expectativa que se criou em torno do desenvolvimento dessas 

atividades, as quais estão descritas no PPC do curso de Licenciatura em Química investigado. 

Tais expectativas se deram em função do potencial dessas atividades para o estreitamento das 

relações teoria e prática nos cursos de Licenciatura. 

  Diante disso, entendemos que esse componente formativo deva se constituir em tema 

para novas pesquisas com a extração de outros elementos, o que certamente lançará novos 

olhares sobre o assunto investigado. As discussões em torno das Atividades de Formação 

estão em aberto. Muitas outras questões ainda podem ser apontadas, como por exemplo: que 

conhecimentos podem ser gerados pelo desenvolvimento das Atividades de Formação, já que 

são pouco conhecidos seus reflexos na aprendizagem do futuro professor. Eis aqui uma nova 

abordagem que pode servir de base para novas pesquisas. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A : Transcrição com a pedagoga responsável pelo acompanhamento dos cursos de 

licenciatura

 1 

P: boa tarde E-1 2 

E-1: boa tarde P 3 

P:E-1 por favor você poderia descrever um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional? 4 

E-1: éh ... eu me formei no curso superior na Unimontes -  Universidade Estadual de Montes 5 

Claros  6 

é ... no curso de pedagogia fiz pedagogia... supervisão...  escolar: e trabalhei no estado como 7 

pedagoga trabalhei em todos os níveis de ensino trabalhei no curso superior trabalhei na 8 

educação infantil e trabalhei no ensino fundamental de quinta a oitava e do primeiro ao nono 9 

ano né ... que mudou a nomenclatura e no ensino médio e posteriormente eu passei no 10 

concurso do instituto federal e atuo hoje como pedagogo aqui no instituto 11 

P: ok 12 

P: descreva sua experiência como pedagoga mas como responsável pelos cursos de 13 

licenciatura  do IFNMG e de modo específico o curso de licenciatura em química 14 

E-1: éh ... o curso de licenciatura em química o que nós percebemos é que no início há/ ha 15 

uma grande... entra um grande número de alunos e que com o decorrer dos anos vai havendo 16 

uma evasão ... é um assunto discuTIDO porque que essa evasão acontece? né ... o que nós 17 

poderíamos fazer voltado para a questão da matriz curricular de tá incluindo uma matérias 18 

básica né ... conhecimento básicas para que esse aluno permanecesse ... é um curso que 19 

trabalha com um ... que tem as aulas práticas ... tem o laboratório de química ... temos 20 

professores bem preparados então os alunos elogiam bastante os professores ... e o que eu 21 

vejo é que os alunos chegam com uma dificuldade ... que já vem de base ... né? Que ele não 22 

tem um conhecimento que dá conta de acompanhar então por isso que eu acredito  que ele 23 

acaba desistindo ... mas os cursos aqui/ o curso de química é um curso muito bom e tem o 24 

laboratório ... tem todo o material e procura atender essa região uma região super carente que 25 

nós estamos inserido é um pessoal que precisa muito do curso superior para o desenvolver a 26 

região e também desenvolver como pessoa  27 

P: ok você falou da matriz curricular do curso ... e isso é muito importante até prá minha 28 

pesquisa éh ... eu queria te perguntar o seguinte ... no desempenho de suas funções como 29 

pedagoga responsável pelo  acompanhamento do curso de licenciatura em química como  30 

 você avalia o cumprimento  da matriz curricular desse curso ... pelos professores  31 

especialmente no que se refere às Atividades de Formação? 32 

E-1: então éh ... a matriz é desenvolvida pelos professores ... os pro/ tem na matriz a aula 33 

prática e  aula teórica né ... e a aula experimental ... nessa aula experimental vão para o 34 

laboratório com os alunos ... ali vivencia a teoria ... acho super importante essa prática de 35 

ensino porque ela/ é quando o aluno percebe porque as coisas acontecem ... então nós não 36 

ficamos presos só na teoria ele pode vivenciar o conhecimento  e quando ele vivencia o 37 

conhecimento ... ele sabe o porquê daquela teoria o porque daquele conhecimento ... então na 38 

... na .... minha opinião quanto mais a gente puder aliar a teoria com a prática melhor será para 39 

o aluno aí eu acredito que a maioria dos alunos também permanece no curso porque tem essa 40 

aula prática por ele poder ir no laboratório  por ele poder vivenciar o que ele aprende na sala 41 

de aula e também a questão dos seminários a questão de apresentação de trabalhos é a 42 

oportunidade que o aluno tem de vivenciar o que ele vai ... encontrar lá fora  então seria um 43 

laboratório de aprendizagem prática dentro da escola e também nós temos aí a questão do 44 
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Pibid que também oportuniza a esse aluno vivenciar as dificuldades que o aluno enfrenta lá no 45 

ensino médio ...então vem agregar valor ao curso de química quando essas ações acontecem 46 

reiteradas vezes 47 

P: éh ... você tem participado do planejamento dos professores? Qual sua opinião sobre esse 48 

planejamento? 49 

E-1: esse planejamento éh ... é uma discussão entre nós pedagogas ...  porque eu acho  que nós 50 

deveríamos participar mais efetivamente desse planejamento ... acho que ele fica muito 51 

estanque né ... e não há uma socialização entre os professores sobre o que planejar ... sobre o 52 

que discutir em sala de aula para haver essa interdisciplinaridade onde um poderá tá 53 

colaborando com o outro... a questão da disciplina do desenvolvimento então eu acho que  o 54 

planejamento nosso aqui no instituto ainda tem que melhorar muito ... ainda tem que haver 55 

muita discussão ... os professores tem que ter essa disponibilidade e acreditar nessa questão aí 56 

de que o planejamento é uma forma de facilitar o trabalho dele e também uma forma de 57 

facilitar a aprendizagem do aluno então eu/ eu/  o planejamento aqui éh ... deixa muito a 58 

desejar por que eu acredito  nessa questão da interdisciplinaridade 59 

P: ok você já deve ter percebido que o foco da minha pesquisa são essas Atividades de 60 

Formação ... como você descreveria as Atividades de Formação a que você teve acesso na sua 61 

formação? 62 

E-1: durante a minha formação acadêmica esses momentos de atividades práticas foram o  63 

estágio ... né ... aulas que a gente dava também em sala de aula é/ .... é/ .... aulas práticas / 64 

aulas teóricas e práticas onde a gente fazia oficina e repetíamos é/ o fazer pedagógico o/ o/ 65 

ensinar em sala de aula para os nossos alunos né ... seminários ... debates ... é ... 66 

questionamentos também da questão da vivência ... quando fazemos pesquisa de como é o 67 

funcionamento da escola ... como que é a dinâmica da escola ... trazidas para a sala de aula 68 

tinha aqueles momentos de debates então assim ... tive esses momentos de aula prática e acho 69 

SUPER importante né eu poder ter oportunidade conciliar a teoria e a prática porque antes a 70 

gente ficava muito na teoria e pouco em prática né ... e quando a agente chegava na escola 71 

sentíamos  porque o que se vê no papel é uma coisa e quando você vai aplicar o que aprendeu 72 

na realidade ... então muitas vezes encontramos várias dificuldades que se tivéssemos 73 

vivenciado com mais persistência ao longo dos anos acadêmicos acho que a gente te/ teria 74 

mais facilidade para lidar com esses problemas 75 

P: muito bom ... você mencionou as dificuldades né do/ do dia a dia em sua prática 76 

profissional cotidiana quais dificuldades que você observa por parte dos professores  no 77 

desenvolvimento das Atividades de Formação? 78 

E-1: então ... o/ o que eu observo assim ... o laboratório que nós temos poderia ser maior para 79 

atender a demanda de todos os alunos ... então o professor reclama para mim muitas vezes que 80 

o laboratório não comportava  todos os alunos então muitas vezes ela tem que repartir a turma 81 

... é que fica meio desconectado essa questão dessa vivência né ... mas mesmo assim acontece 82 

ela divide a turma ... uma turma vai para a biblioteca fazer pesquisa e a outra turma vai para o 83 

laboratório  e ela vivencia ali os experimentos as fórmulas com os alunos ... éh ... a questão do 84 

seminário ... muitas vezes o aluno tem dificuldades de tá é fazendo esses registros é ...fazendo 85 

pesquisa e aí ele acaba não dando uma ênfase que deveria dar a essas atividades mas... ela 86 

acontece aqui no instituto esses momentos ( )  87 

então os resultados práticos éh ... eu acredito que só veio somar e ajudar o aluno no seu 88 

desenvolvimento profissional porque nós éh presenciamos aí nossos alunos ingressando aí nas 89 

escolas do ensino médio como professor e até no curso superior agora mesmo nós temos um 90 

aluno que foi nosso aluno né ... e agora está dando aula aqui no instituto então isso só vem 91 

fortalecer que o que a gente vem construindo vem dando frutos que são frutos de/ que nós só 92 

temos a agradecer porque os alunos éh entrando no mestrado passando por bancas ... 93 

conseguindo dar aulas no instituto então isso éh ... fortalece que ... o que nós acreditamos que 94 
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o ensino aqui tem melhorado cada vez mais é  um ensino de qualidade e que as práticas 95 

vivenciadas por eles em sala de aula e fora do espaço escolar como por exemplo o projeto do 96 

Pibid que eles saem da escola e vão para a comunidade das escolas estaduais e esses alunos 97 

também de forma prática porque  eles levam a teoria e desenvolvem a teoria junto com a 98 

prática e aí o que que isso acontece? Favorece o entendimento dos meninos na questão da 99 

química porque é uma matéria que todo mundo tem medo e' uma matéria complicada ... uma 100 

matéria difícil que quando os meninos desenvolvem lá essas atividades práticas os alunos 101 

ficam muito mais interessados pela matéria o que a gente percebe e: as diretoras supervisoras 102 

e professores de lá comentam é que há um grande desenvolvimento dos alunos na questão 103 

intelectual na questão didática e na questão da aprendizagem 104 

P: muito bom você gostaria de fazer qualquer consideração pertinente à formação de 105 

professores? 106 

E-1: a formação de professores em geral? 107 

P: sim... 108 

E-1: a formação de professores hoje há to/ vários autores falam sobre a formação de 109 

professores né ... Freire já fala já vinha debatendo ... um autor que falou muito sobre essa 110 

formação e eu acredito que a gente tem que calcar éh ... éh ... ter um olhar especial para a 111 

questão da formação do professor né ... já que ele vai ser/ ingressar  aí no mercado de trabalho 112 

vai trabalhar com adolescente então essa formação tem que ser uma formação sólida uma 113 

formação crítica que dê possibilidade desse professor desenvolver as competências que esse 114 

aluno vai precisar no seu dia a dia né ... no/ no/  na/ no seu desenvolvimento como pessoa não 115 

só na questão do conhecimento profissional mas também na que questão da vivência como 116 

pessoa  como ser humano como pessoa que vai contribuir com a sociedade ... então eu penso 117 

que essa formação de professor quando a gente voltar aí para essa questão prática que nós 118 

temos aí a questão pedagógica aí formação da disciplina éh ... formação de professor onde o 119 

pedagogo que desenvolve essa disciplina ele está preocupado muito preocupado com/ como é 120 

que esse professor vai ingressar no mercado de trabalho e prá desenvolver aulas que não 121 

sejam só marcadas de conteúdo ... mas aulas que também possibilite a esse aluno aprender né 122 

... conhecer saber onde ele vai aplicar esse conhecimento ... qual a forma ... como ele pode 123 

melhorar o seu entorno então eu acho que essa formação de professor nós temos que ter um 124 

olhar todo especial para ela  125 

P: muito bem e sobre a formação dos nossos professores de química no IFNMG? 126 

E-1: a formação dos/ dos/ que nós vamos colocar no mercado? 127 

P: exatamente 128 

E-1: anhã então eu também acho que essa formação vem acontecendo aí de forma éh... 129 

positiva né... nós temos professores aí empenhados aí com essa questão aí da formação da 130 

responsabilidades do sujeito como ser social né ... eu acho que nós fazemos essa discussão 131 

aqui não ficamos  na questão da química pura nós procuramos trabalhar o aluno em todos os 132 

sentidos não só na questão da formação acadêmica mas também na questão da formação 133 

pessoal ... que tipo aí que nós estamos colocando no mercado de trabalho então eu acho que 134 

aqui há essa preocupação são professores que participam intensamente de seminários de 135 

cursos fora e sempre vem com uma novidade e a gente procura sempre está implementando 136 

essas novidades  procura sempre fazer palestras não só voltadas para a questão da química 137 

pura mas também sobre drogas ... sobre o trabalho sobre a ética ... é um assunto que nós 138 

discutimos muito aqui no instituto é a ética profissional que tipo de sujeito que tipo de 139 

profissional nós estamos formando é uma preocupação nossa e o que permeia todo o trabalho 140 

do professor e de nós pedagogos e da administração da gestão como um todo ...que tipo de 141 

sujeito nós estamos colocando no mercado de trabalho e aí a gente preocupa com essa 142 

formação ética ... humana do sujeito né .... então eu/ eu/  são passos que ainda temos que dar 143 



94 

 

vários passos mas que a gente vai caminhado eu acredito na direção correta que é a formação 144 

do sujeito integralmente  145 

P; muito bom Le quanto às Atividades de Formação você gostaria de fazer mais alguma 146 

consideração? 147 

E-1: pois é ... essas atividades práticas que nós temos aqui muitas vezes a gente também junta 148 

todas as licenciaturas né a química a física o português/ a química a física a matemática e a 149 

biologia em um seminário maior onde há troca de várias experiências essa participação deles 150 

também de apresentar trabalhos de fazer pesquisa de escrever artigos  junto com os 151 

professores né ... de apresentar projetos agora mesmo nós tivemos vários projetos 152 

concorrendo aí pessoal da licenciatura pessoal da  graduação concorrendo a projetos que eles/ 153 

onde eles vão ser remunerados eu participei aí da avaliação dos projetos muito bem escritos 154 

voltados para a melhoria da comunidade com a alternativa de melhoria de vida para a 155 

comunidade que são projetos que preocupam com a extensão então éh ... eu acho de grande 156 

valia e que nós temos que investir pesado aí nessa questão da/ da  questão da prática de 157 

sairmos dos muros do instituto e vivenciar e podermos mostrar o que a gente tem aqui dentro 158 

e lá fora 159 
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Apêndice B - Quadros de 1 a 9 indicadores criados a partir da fala do pedagogo  

 

Quadro 1 – Indicadores criados a partir das respostas  do pedagogo ao tópico: trajetória acadêmica e profissional 

Linha Resposta Indicador 

9 – 11 éh ... eu me formei no curso superior na Unimontes Universidade Estadual de 

Montes Claros é ... no curso de pedagogia fiz pedagogia... supervisão...  escolar: 

Desenvolvimento 

pessoal e profissional 

11 - 14 e trabalhei no estado como pedagoga trabalhei em todos os níveis de ensino trabalhei 

no curso superior: trabalhei na educação infantil e trabalhei no ensino fundamental 

de quinta a oitava e do primeiro ao nono ano né ... que mudou a nomenclatura e no 

ensino médio 

Desenvolvimento 

pessoal e profissional 

14 – 15 e posteriormente eu passei no concurso do instituto federal e atuo hoje como 

pedagoga aqui no instituto 

Desenvolvimento 

pessoal e profissional 

 

Quadro 2– Respostas do  pedagogo ao tópico:  experiência como pedagoga  

Linha Resposta Indicador 

19 – 21 éh ... o curso de licenciatura em química o que nós percebemos é que no início há/ ha 

uma grande... entra um grande número de alunos e que com o decorrer dos anos vai 

havendo uma evasão ... é um assunto discutido porque que essa evasão acontece?  

Estrutura do curso 

21  - 23 né ... o que nós poderíamos fazer voltado para a questão da matriz curricular de tá 

incluindo umas matérias básicas né ... conhecimentos básicos para que esse aluno 

permanecesse 

Estrutura do curso 

23 – 25 é um curso que trabalha com um ... que tem as aulas práticas ... tem o laboratório de 

química ... temos professores bem preparados então os alunos elogiam bastante os 

professores 

Estrutura do curso 

25 – 28 e o que eu vejo é que os alunos chegam com uma dificuldade ... que já vem de base 

... né? Que ele não tem um conhecimento que dá conta de acompanhar: então por 

isso que eu acredito  que ele acaba desistindo ... 

Desenvolvimento 

pessoal e profissional 

29 – 31 e procura atender essa região uma região super carente que nós estamos inserido é 

um pessoal que precisa muito do curso superior para o desenvolver a região e 

também desenvolver como pessoa 

Desenvolvimento 

pessoal e profissional 

 

Quadro 3– Respostas do pedagogo ao tópico:  cumprimento  da matriz curricular do curso .de licenciatura em química 

no que se refere às Atividades de Formação 

Linha Resposta Indicador 

37 – 38 

 

 

 

 ... a matriz é desenvolvida pelos professores ... os pro/ tem na matriz a aula prática e 

a aula teórica né ... e a aula experimental ...  

e também a questão dos seminários a questão de apresentação de trabalhos é a 

oportunidade que o aluno tem de vivenciar o que ele vai ... encontrar lá fora  então 

seria um laboratório de aprendizagem prática dentro da escola  

Estrutura do curso 

38 - 40 nessa aula experimental vão para o laboratório com os alunos ... ali vivencia a teoria 

... acho super importante essa prática de ensino porque ela/ é quando o aluno percebe 

porque as coisas acontecem ... 

Situações de 

aprendizagem 

 

40 – 44 

então nós não ficamos presos só na teoria ele pode vivenciar o conhecimento  e 

quando ele vivencia o conhecimento ... ele sabe o porquê daquela teoria o porque 

daquele conhecimento ... então na ... na .... minha opinião quanto mais a gente puder 

aliar a teoria com a prática melhor será para o aluno  

 

 

Prática pedagógica  

44 – 46 aí eu acredito que a maioria dos alunos também permanece no curso porque tem essa 

aula prática por ele poder ir no laboratório  por ele poder vivenciar o que ele aprende 

na sala de aula 

Estrutura do curso  

48 – 51 e também nós temos aí a questão do Pibid que também oportuniza a esse aluno Estrutura do curso 
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vivenciar as dificuldades que o aluno enfrenta lá no ensino médio ...então vem 

agregar valor ao curso de química quando essas ações acontecem reiteradas vezes 

 

Quadro 4– Respostas do pedagogo ao tópico:  planejamento do ensino 

Linha Resposta Indicador 

54 – 55 

 

esse planejamento éh ... é uma discussão entre nós pedagogas ...  porque eu acho  que 

nós deveríamos participar mais efetivamente desse planejamento ... . 

Estrutura do curso 

54  - 57 acho que ele fica muito estanque né ... e não há uma socialização entre os professores 

sobre o que planejar ... sobre o que discutir em sala de aula para haver essa 

interdisciplinaridade 

Estrutura do curso 

57 – 60 onde um poderá tá colaborando com o outro... a questão da disciplina do 

desenvolvimento então eu acho que  o planejamento nosso aqui no instituto ainda 

tem que melhorar muito ... ainda tem que haver muita discussão .. 

Estrutura do curso 

60– 62 os professores tem que ter essa disponibilidade e acreditar nessa questão aí de que o 

planejamento é uma forma de facilitar o trabalho dele e também uma forma de 

facilitar a aprendizagem do aluno 

Estrutura do curso 

62 – 63 então eu/ eu/  o planejamento aqui éh ... deixa muito a desejar por que eu acredito  

nessa questão da interdisciplinaridade 

Estrutura do curso 

 

Quadro 5– Indicadores criados a partir das respostas do  pedagogo ao tópico:  descrição  das Atividades de Formação  

Linha Resposta Indicador 

67 – 71 

 

 

 

durante a minha formação acadêmica esses momentos de atividades práticas foram o  

estágio ... né ... aulas que a gente dava também em sala de aula é/ .... é/ .... aulas 

práticas / aulas teóricas e práticas onde a gente fazia oficina e repetíamos é/ o fazer 

pedagógico o/ o/ ensinar em sala de aula para os nossos alunos né ... seminários ... 

debates ... é ... questionamentos também da questão da vivência 

Práticas de formação 

e ensino 

 

 
 

71  - 72 quando fazemos pesquisa de como é o funcionamento da escola ... como que é a 

dinâmica da escola ... trazidas para a sala de aula  

Práticas de formação 

e ensino 

73 – 75 

 

então assim ... tive esses momentos de aula prática e acho SUPER importante né eu 

poder ter oportunidade conciliar a teoria e a prática porque antes a gente ficava muito 

na teoria e pouco em prática né . 

Formação 

profissional 

75 – 79 . e quando a agente chegava na escola sentíamos  porque o que se vê no papel é uma 

coisa e quando você vai aplicar o que aprendeu na realidade ... então muitas vezes 

encontramos várias dificuldades que se tivéssemos vivenciado com mais persistência 

ao longo dos anos acadêmicos acho que a gente te/ teria mais facilidade para lidar 

com esses problemas 

Formação 

profissional 

 

Quadro 6– Indicadores criadores a partir das respostas do  pedagogo ao tópico:  dificuldades dos professores  no 

desenvolvimento das Atividades de Formação 

Linha Resposta Indicador 

 

83 - 85 

 

então ... o/ o que eu observo assim ... o laboratório que nós temos poderia ser maior 

para atender a demanda de todos os alunos ... então o professor reclama para mim 

muitas vezes que o laboratório não comporta todos os alunos ( )  

Estrutura do curso 

85 - 88   então muitas vezes ela tem que repartir a turma ... é que fica meio desconectado 

essa questão dessa vivência né ... mas mesmo assim acontece ela divide a turma ... 

uma turma vai para a biblioteca fazer pesquisa e a outra turma vai para o 

laboratório  e ela vivencia ali os experimentos as fórmulas com os alunos ... 

Estrutura do curso 

88 – 91 éh ... a questão do seminário ... muitas vezes o aluno tem dificuldades de tá é Formação 
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fazendo esses registros é ...fazendo pesquisa e aí ele acaba não dando uma ênfase 

que deveria dar a essas atividades mas... ela acontece aqui no instituto esses 

momentos 

profissional 

92 – 98 então os resultados práticos éh ... eu acredito que só veio somar e ajudar o aluno no 

seu desenvolvimento profissional porque nós éh presenciamos aí nossos alunos 

ingressando aí nas escolas do ensino médio como professor e até no curso superior 

agora mesmo nós temos um aluno que foi nosso aluno né ... e agora está dando aula 

aqui no instituto então isso só vem fortalecer que o que a gente vem construindo 

vem dando frutos que são frutos de/ que nós só temos a agradecer porque os alunos 

éh entrando no mestrado passando por bancas ... conseguindo dar aulas no instituto 

Desenvolvimento 

pessoal e profissional  

98 – 99 então isso éh ... fortalece que ... o que nós acreditamos que o ensino aqui tem 

melhorado cada vez mais é  um ensino de qualidade 

Estrutura do curso 

99 – 103 e que as práticas vivenciadas por eles em sala de aula e fora do espaço escolar 

como por exemplo o projeto do Pibid que eles saem da escola e vão para a 

comunidade das escolas estaduais e esses alunos também de forma prática porque 

eles levam a teoria e desenvolvem a teoria junto com a prática  

 

Estrutura do curso 

 

 

103 – 106 e aí o que que isso acontece? Favorece o entendimento dos meninos na questão da 

química porque é uma matéria que todo mundo tem medo e' uma matéria 

complicada ... uma matéria difícil que quando os meninos desenvolvem lá essas 

atividades práticas(do Pibid) os alunos ficam muito mais interessados pela matéria  

Formação 

profissional 

106 – 108 o que a gente percebe e: as diretoras supervisoras e professores de lá comentam é 

que há um grande desenvolvimento dos alunos na questão intelectual na questão 

didática e na questão da aprendizagem 

Formação 

profissional 

 

Quadro 7– Respostas do pedagogo ao tópico:  como se dá a formação de professores 

Linha Resposta Indicador 

113–115 

 

 

a formação de professores hoje há to/ vários autores falam sobre a formação de 

professores né ... Freire já fala já vinha debatendo ... um autor que falou muito sobre 

essa formação  

Aprendera a 

ensinar 

115  - 121 E eu acredito que a gente tem que calcar... ter um olhar especial para a questão da 

formação do professor né ... já que ele vai ser/ ingressar  aí no mercado de trabalho vai 

trabalhar com adolescente então essa formação tem que ser uma formação sólida uma 

formação crítica que dê possibilidade desse professor desenvolver as competências 

que esse aluno vai precisar no seu dia a dia né ... no seu desenvolvimento como pessoa 

não só na questão do conhecimento profissional mas também na  questão da vivência 

como pessoa  como ser humano como pessoa que vai contribuir com a sociedade ... 

Agente de 

transformação 

social 

121– 125 e  então eu penso que essa formação de professor quando a gente volta aí para essa 

questão prática que nós temos aí a questão pedagógica aí formação da disciplina éh ... 

formação de professor onde o pedagogo que desenvolve essa disciplina ele está 

preocupado muito preocupado com/ como é que esse professor vai ingressar no 

mercado de trabalho  

Formação 

profissional 

125 – 128 prá desenvolver aulas que não sejam só marcadas de conteúdo ... mas aulas que 

também possibilite a esse aluno aprender né ... conhecer saber onde ele vai aplicar 

esse conhecimento ... qual a forma ... como ele pode melhorar o seu entorno 

Formação 

profissional 

128 – 129 então eu acho que essa formação de professor nós temos que ter um olhar todo 

especial para ela 

Formação 

profissional 

 

Quadro 8– Respostas do pedagogo ao tópico: Como é  formação de professores de química na  sua instituição? 

Linha Resposta indicador 

133 - 134 

 

então eu também acho que essa formação vem acontecendo aí de forma éh... 

positiva né.. .   

Formação 

profissional 
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134  - 136 nós temos professores aí empenhados aí com essa questão aí da formação da 

responsabilidades do sujeito como ser social né ... eu acho que nós fazemos essa 

discussão aqui  

Formação 

profissional 

136 – 139 não ficamos  na questão da química pura nós procuramos trabalhar o aluno em 

todos os sentidos não só na questão da formação acadêmica mas também na 

questão da formação pessoal ... que tipo aí que nós estamos colocando no 

mercado de trabalho então eu acho que aqui há essa preocupação 

Formação 

profissional 

139 – 1140 .  são professores que participam intensamente de seminários de cursos fora e 

sempre vem com uma novidade e a gente procura sempre está implementando 

essas novidades 

Formação 

profissional 

140- 147 procura sempre fazer palestras não só voltadas para a questão da química pura 

mas também sobre drogas  sobre o trabalho sobre a ética ... é um assunto que nós 

discutimos muito aqui no instituto é a ética profissional que tipo de sujeito que 

tipo de profissional nós estamos formando é uma preocupação nossa e o que 

permeia todo o trabalho do professor e de nós pedagogos e da administração da 

gestão como um todo ...que tipo de sujeito nós estamos colocando no mercado de 

trabalho e aí a gente preocupa com essa formação ética ... humana do sujeito né .. 

Saberes docentes 

147 -149 ainda temos que dar vários passos mas que a gente vai caminhado eu acredito na 

direção correta que é a formação do sujeito integralmente 

Formação 

profissional 

 

Quadro 9– Respostas do pedagogo ao tópico:  Atividades de Formação 

Linha Resposta indicador 

 

152 - 160 

 

 

 

 

 
 

 essas atividades práticas que nós temos aqui muitas vezes a gente também junta 

todas as licenciaturas né a química a física o português/ a química a física a 

matemática e a biologia em um seminário maior onde há troca de várias 

experiências essa participação deles também de apresentar trabalhos de fazer 

pesquisa de escrever artigos  junto com os professores né ... de apresentar 

projetos agora mesmo nós tivemos vários projetos concorrendo aí pessoal da 

licenciatura pessoal da  graduação concorrendo a projetos que eles/ onde eles vão 

ser remunerados eu participei aí da avaliação dos projetos  muito bem escritos 

voltados para  a melhoria da comunidade com a alternativa de melhoria de vida 

para a comunidade que são projetos que preocupam com a extensão  

Saberes docentes 

 

 

 

 

 
 

160 - 163 ... eu acho de grande valia e que nós temos que investir pesado aí nessa questão 

da/ da  questão da prática de sairmos dos muros do instituto e vivenciar e 

podermos mostrar o que a gente tem aqui dentro lá fora. 

Estrutura do curso 
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 Apêndice C: Transcrição da entrevista com a coordenadora do curso de licenciatura em 

química 

 1 

P: Por favor, fale sobre sua trajetória acadêmica e profissional. 2 

E-2: Minha trajetória acadêmica eu... cursei bacharelado em química em quatro anos na UFV 3 

e logo em seguida eu entrei para fazer o mestrado em síntese orgânica. Só após a conclusão 4 

do mestrado é que me deparei com a necessidade de complementar o curso de bacharelado 5 

fazendo um ano de disciplinas pedagógicas prá éh...  prá passar a ser licenciada em química e 6 

aí eu já comecei atuar como professora do ensino médio da rede estadual e... isso já foram 7 

mais ... de dez anos atuando no ensino médio até chegar aqui na instituição onde além de 8 

atuar no ensino médio eu também comecei atuar na licenciatura em química e já há quase dois 9 

anos como coordenadora do curso de química.  10 

P: Ok. 11 

P: No desempenho de suas funções como coordenadora do curso de Licenciatura em Química, 12 

como você avalia o cumprimento da matriz curricular desse curso pelos professores, 13 

especialmente no que se refere às Atividades de Formação? 14 

E-2: Bom ... o trabalho como coordenadora do curso ele ... hoje... ele tem um regulamento 15 

próprio ... quais são as funções que um coordenador de curso deve ter. Mais assim em linhas 16 

gerais nós coordenadores atuamos mesmo tentando resolver os problemas que surgem 17 

diariamente no meio é ... acadêmico né ... os alunos  é ... vão matrícula ... e tão com problema 18 

com .... disciplinas que estão de dependência e vão até o coordenador do curso para resolver e 19 

... o coordenador tenta intermediar também eventuais problemas entre aluno e professor hã ... 20 

distribui aulas entre os professores a cada princípio de semestre éh!... participa 21 

constantemente de reuniões com a direção de ensino. 22 

P: Ok!  23 

P: Éh ... no desempenho de suas funções como coordenadora do curso de Licenciatura em 24 

Química, como você avalia o cumprimento da matriz curricular desse curso pelos professores, 25 

especialmente no que se refere às Atividades de Formação? 26 

E-2: A matriz curricular ela é cumprida . bem cumprida eu considero éh ... no início  27 

do semestre o professor  .... elabora o seu plano de ensino referente às disciplinas em que ele 28 

vai atuar e .... segue a ementa cumpre a carga horária ... com relação  29 

a .... as Atividades de Formação na nossa matriz curricular temos essas atividades éh bem 30 

divididas nas disciplinas específicas que vão quinto/do quarto período até o oitavo período 31 

nas disciplinas que recebem o nome de práticas pedagógicas ... que vão ser laboratório de um 32 

determinado conteúdo e ... mesmo visando a formação do aluno como professor então dentro 33 

dessas práticas ele já durante o semestre todo eles já ... éh ... discutem com o professor ... 34 

pesquisam artigos elaboram aulas ... dão aulas utilizando os vários recursos didáticos éh ... 35 

possíveis não é ... conteúdo de multimídia éh.. recursos experimentais ... o tradicional quadro  36 

pincel éh ... slides ... né? que tá dentro dos de multimídias na verdade ... então essas atividades 37 

elas vem sendo trabalhadas ao longo do curso. 38 

P: Muito bem éh ... você mencionou  a/apresentação dos planos de ensino pelos professores 39 

no início de cada período... você tem participado do planejamento dos professores? 40 

E-2: Não este ... até  ... o semestre passado o professor elaborava o seu plano de ensino de 41 

apresentava ao setor pedagógico a partir desse semestre ficou regulamentado que o professor 42 

vai apresentar esse plano de ensino para o coordenador do curso então dessa forma eu... recebi 43 

os planos de ensino e analisei (toca o celular da entrevistada que o desliga) recebi avaliei e no 44 

que eu achei que não estava adequado retornei o contato com o professor pedindo que ele 45 

fizesse a devida alteração 46 
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P: Ok... éh... como você descreveria as atividades práticas de formação a que você teve acesso 47 

durante a sua formação? 48 

E-2: Elas .... foram em bem menor ... quantidade do que aqui no nosso curso na ... na/na 49 

minha matriz curricular prá/prá eu receber o título de licenciada em química ... éh! eu só me 50 

lembro de ter feito  .... instrumentação para o ensino de química que era uma disciplina com 51 

uma carga horária pequena ... se não me engano quatro aulas por semana portanto daria  aulas 52 

por semestre e o estágio que na verdade está fora da prática de formação né?  53 

P: É pelo menos no que diz respeito a nossa matriz né! 54 

P: Ok! éh ... você tem observado alguma dificuldade no cumprimento dessas atividades por 55 

parte dos professores no curso quen você coordena? 56 

E-2: Dificuldade exatamente não eu noto que talvez éh...pelo fato de nosso curso ser  57 

novo e os professores estarem ... éh... muito/muitos de nós trabalhando pela primeira vez com 58 

licenciatura em química né? como professores éh ... falte talvez uma padronização de como 59 

trabalhar melhor com essas atividades éh... e isso a partir desse semestre .... de repente 60 

semestre que vem já pode ser uma ...  61 

P: melhor padronizado?  62 

E-2: Éh! ... a gente pode já começar marcar reuniões periódicas  semestralmente prá poder 63 

melhorar para atuação nesse sentido 64 

P: Ok!  65 

P: Èh ... em sua opinião de que forma as Atividades de Formação podem contribuir para uma 66 

melhor formação dos futuros professores? 67 

E-2: Com certeza as Atividades de Formação podem contribuir muito para melhor formação 68 

dos futuros professores porque assim eles vão ter um contato éh ... direto né? com a realidade 69 

das escolas do ensino médio onde eles irão atuar eles vão tá durante o curso junto com o 70 

professor responsável por aquela determinada disciplina ... eles vão tá simulando situações 71 

referentes ao ensino de determinado conteúdo prá que depois eles possam atuar de forma bem 72 

segura no ensino médio eles não vão apenas aprender por exemplo eles não vão apenas 73 

aprender o que são modelos atômicos ... eles vão elaborar formas de ensinar modelos 74 

atômicos 75 

P: Muito bem éh!... Você até disse que já está há dois anos na coordenação do curso de 76 

química você tem/que resultados práticos você consegue identificar éh... que seriam 77 

atribuídos a essas Atividades de Formação? 78 

E-2: Não entendi bem a sua pergunta 79 

P: Nossa/a nossa matriz traz as atividades éh... e você até já mencionou como elas são 80 

trabalhadas e tudo na formação dos nossos licenciandos você observa que éh ... alguma 81 

característica desses novos profissionais digamos assim éh ... poderiam ser atribuídas ... 82 

receberam essa formação  em função de ter cursado as Atividades de Formação? você acha 83 

que hoje eles ... por exemplo eles têm segurança para poder entrar em uma sala de aula ... 84 

conduzir uma aula pelo menos assim por parte de alguns deles .... 85 

E-2: Sim com certeza o aluno que forma aqui ele ... sai se sentindo professor o que muitos 86 

anos atrás quando eu me formei por exemplo eu me formei em 1995 quando eu me formei eu 87 

... sabia química conteúdo específico mais eu não sabia muito como ser professora de química 88 

fui aprendendo com a prática em sala de aula mesmo já como profissional e os nossos alunos 89 

aprendem durante o curso eles já saem professor de química  90 

P: muito bom éh! você teria mais alguma consideração final a fazer a respeito da formação de 91 

professores?  92 

E-2: Assim no geral? 93 

P: Você acha que assim ... se a formação hoje incluindo a nossa instituição e outras éh! você 94 

acha que ela atende às demandas que nossa sociedade exige nos dias de hoje por exemplo? 95 
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E-2: Talvez não atendam integralmente porque ... eh! ... nunca a agente tá num trabalho que a 96 

agente consegue chegar a 100 % mas ... atende ao que a sociedade precisa hoje porque não se 97 

ensina mais nas escolas como se ensinava no século passado né? mais éh ... os cursos de 98 

formação de professores eles já têm isso em mente ... eles sabem que o aluno tá ali 99 

aprendendo a ser professor para atuar com adolescentes de uma geração muito diferente que 100 

exige constantemente éh ... formas novas de se ensinar éh ... o professor sabendo que ele 101 

nunca vai deixar de estudar ... ele vai sempre tá buscando novas metodologias 102 

P: Ok ....  103 

P: E quanto ao curso de licenciatura do nosso instituto como você avalia? 104 

E-2: A formação de professores posso considerar de química? ou das outras licenciaturas? 105 

P: acho que no geral poderia ser 106 

E-2: éh! ... é uma formação ... eu diria boa a gente tem um núcleo pedagógico que se preocupa 107 

muito com essa questão das quatro licenciaturas ... se preocupam em formar um professor que 108 

tenha visão ampla sobre a sociedade e não seja limitado só às disciplinas específicas em que 109 

ele vai tá se formando ahã! ... diria também que como já temos uma turma de formados aqui 110 

no instituto éh ... a gente tá justamente avaliando o que que a gente pode modificar no nosso 111 

curso de formação de professores prá que a cada turma que se forme ... se formem melhores e 112 

mais preparados em todos os sentidos em conhecimentos específicos nas áreas em que atuam 113 

e de como serem professores conscientes da responsabilidade que eles têm ao exercerem a sua 114 

profissão 115 

P: Muito bom  116 

P: E quanto as Atividades de Formação gostaria de fazer mais alguma consideração? 117 

E-2: Ahã! gostaria ... é uma coisa que eu pensei há algum tempo mas ... ainda não levamos 118 

isso para o grupo para o NDE né? do curso de química discutir mais acho que seria muito 119 

bom que criássemos o laboratório específico para desenvolvimento das Atividades de 120 

Formação em que cada turma ... a cada semestre né? éh ... tudo que um determinado grupo já 121 

tivesse criado tivesse descoberto tivesse sugerido ... que a gente fosse tendo isso registrado de 122 

uma forma que não se perdesse ... que as turmas seguintes poderiam estar aproveitando éh ... 123 

descobertas feitas anteriormente ... material já confeccionado éh por cada grupo cada turma e 124 

... a gente melhorar isso. 125 
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Apêndice D - Quadros de 10 a 17 Indicadores criados a partir da fala do coordenador do (Entrevistada 2) 

 

Quadro 10 – Respostas do coordenador ao tópico: trajetória acadêmica e profissional 

Linha Resposta Indicador 

7 - 10  Minha trajetória acadêmica eu... cursei bacharelado em química em quatro anos na UFV e 

logo em seguida eu entrei para fazer o mestrado em síntese orgânica. Só após a conclusão 

do mestrado é que me deparei com a necessidade de complementar o curso de bacharelado 

fazendo um ano de disciplinas pedagógicas ...  prá passar a ser licenciada em química 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

10 - 12 e aí eu já comecei atuar como professora do ensino médio da rede estadual e... isso já 

foram mais ... de dez anos atuando  

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

12 - 14 até chegar aqui na instituição onde além de atuar no ensino médio eu também comecei 

atuar na licenciatura em química e já há quase dois anos como coordenadora do curso de 

química 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

 

Quadro 11– Respostas do coordenador ao tópico:  experiência como coordenador do curso de Licenciatura em 

Química  

Linha Resposta Indicador 

19 - 20  ... o trabalho como coordenadora do curso ele ... hoje... ele tem um regulamento próprio 

... quais são as funções que um coordenador de curso deve ter. 

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

20 -26 Mais assim em linhas gerais nós coordenadores atuamos mesmo tentando resolver os 

problemas que surgem diariamente no meio é ... acadêmico né ... os alunos é ... vão 

matrícula ... e tão com problema com .... disciplinas que estão de de pendência e vão até 

o coordenador do curso para resolver e...o coordenador tenta intermediar também 

eventuais problemas entre aluno e professor hã...distribui aulas entre os professores a 

cada princípio de semestre éh!... participa constantemente de reuniões com a direção de 

ensino. 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

 

Quadro 12– Respostas do coordenador ao tópico:  cumprimento  da matriz curricular do curso .de licenciatura em 

química no que se refere às Atividades de Formação 

Linha Resposta Indicador 

31-33 

 

 

A matriz curricular ela é cumprida ... bem cumprida eu considero éh ... no início do 

semestre o professor  .... elabora o seu plano de ensino referente às disciplinas em que 

ele vai atuar e .... segue a ementa cumpre a carga horária 

Estrutura do curso 

33-37 ... com relação a .... as Atividades de Formação na nossa matriz curricular temos essas 

atividades éh bem divididas nas disciplinas específicas que vão quinto/do quarto período 

até o oitavo período nas disciplinas que recebem o nome de práticas pedagógicas ... que 

vão ser laboratório de um determinado conteúdo  

Estrutura do curso 
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Quadro 13– Respostas do coordenador ao tópico:  planejamento do ensino 

Linha Resposta Indicador 

 

45 - 50 

 

 

 

 

... até  ... o semestre passado o professor elaborava o seu plano de ensino e apresentava 

ao setor pedagógico a partir desse semestre ficou regulamentado que o professor vai 

apresentar esse plano de ensino para o coordenador do curso então dessa forma eu... 

recebi os planos de ensino e analisei (toca o celular da entrevistada que o desliga) recebi 

avaliei e no que eu achei que não estava adequado retornei o contato com o professor 

pedindo que ele fizesse a devida alteração 

 

Estrutura do curso 

 

Quadro 14– Respostas do  coordenador ao tópico:  descrição  das Atividades de Formação  

Linha Resposta Indicador 

53  

 

Elas .... foram em bem menor ... quantidade do que aqui no nosso curso (referindo -se a 

formação que teve)  

Estrutura do curso 

53 - 57 na ...na/na minha matriz curricular prá/prá eu receber o título de licenciada em química 

... éh! eu só me lembro de ter feito  .... instrumentação para o ensino de química que era 

uma disciplina com uma carga horária pequena ... se não me engano quatro aulas por 

semana portanto daria 80 aulas por semestre e o estágio que na verdade está fora da 

prática de formação né?  

 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

 

Quadro 15– Respostas do coordenador ao tópico:  dificuldades dos professores  no desenvolvimento das Atividades de 

Formação 

Linha Resposta Indicador 

 

61 - 64 

 

 

 

Dificuldade exatamente não eu noto que talvez éh... pelo fato de nosso curso ser novo e 

os professores estarem ... éh... muito/muitos de nós trabalhando pela primeira vez com 

licenciatura em química né? como professores éh ... falte talvez uma padronização de 

como trabalhar melhor com essas atividades  

Estrutura do curso 

64 - 65 

 

67 - 68 

éh... e isso a partir desse semestre .... de repente semestre que vem já pode ser uma ... P: 

melhor padronizado? Éh! ... a gente pode já começar marcar reuniões periódicas  

semestralmente prá poder melhorar para atuação nesse sentido 

Estrutura do curso 

 

Quadro 16– Respostas do coordenador ao tópico:  possíveis impactos das Atividades  de Formação  no perfil dos 

licenciandos 

Linha Resposta Indicador 

72 - 73 

 

Com certeza as Atividades de Formação podem contribuir muito para melhor 

formação dos futuros professores 

Formação 

profissional 

 

73 - 77 porque assim eles vão ter um contato éh ... direto né? com a realidade das escolas do 

ensino médio onde eles irão atuar eles vão tá durante o curso junto com o professor 

responsável por aquela determinada disciplina ... eles vão tá simulando situações 

referentes ao ensino de determinado conteúdo prá que depois eles possam atuar de 

forma bem segura no ensino médio 

Saberes docentes 

77 - 79 

 
 

eles não vão apenas aprender por exemplo eles não vão apenas aprender o que são 

modelos atômicos ... eles vão elaborar formas de ensinar modelos atômicos 

Saberes docentes 

 

90   

 
 

Sim com certeza o aluno que forma aqui ele ... sai se sentindo professor  Formação 

profissional 
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90 - 94 o que muitos anos atrás quando eu me formei por exemplo eu me formei em 1995 

quando eu me formei eu ... sabia química conteúdo específico mais eu não sabia muito 

como ser professora de química fui aprendendo com a prática em sala de aula mesmo 

já como profissional e os nossos alunos aprendem durante o curso eles já saem 

professor de química 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

 

Quadro 17– Respostas do coordenador ao tópico: atendimento à demandas da sociedade em relação à formação de 

professores 

Linha Resposta Indicador 

 

100 - 106 

 

 

 

 

Talvez não atendam integralmente porque ... eh! ... nunca a gente tá num trabalho 

que a gente consegue chegar a 100 % mas ... atende ao que a sociedade precisa 

hoje porque não se ensina mais nas escolas como se ensinava no século passado 

né? mais ... os cursos de formação de professores eles já têm isso em mente ... eles 

sabem que o aluno tá ali aprendendo a ser professor para atuar com adolescentes 

de uma geração muito diferente que exige constantemente  ... formas novas de se 

ensinar  ... o professor sabendo que ele nunca vai deixar de estudar ... ele vai 

sempre tá buscando novas metodologias 

Formação 

profissional 

111 - 114  ... é uma formação ... eu diria boa a gente tem um núcleo pedagógico que se 

preocupa muito com essa questão das quatro licenciaturas ... se preocupam em 

formar um professor que tenha visão ampla sobre a sociedade e não seja limitado 

só às disciplinas específicas em que ele vai tá se formando 

Formação 

profissional 

114 - 119  ... diria também que como já temos uma turma de formados aqui no instituto  ... a 

gente tá justamente avaliando o que que a gente pode modificar no nosso curso de 

formação de professores prá que a cada turma que se forme ... se formem 

melhores e mais preparados em todos os sentidos em conhecimentos específicos 

nas áreas em que atuam e de como serem professores conscientes da 

responsabilidade que eles têm ao exercerem a sua profissão 

Formação 

profissional 

 

 Apêndice E - Quadros de 18 a 31 Indicadores criados a partir das respostas dos alunos e professores do curso de 

Licenciatura em Química ao questionário de pesquisa 

 

Quadro 18: Situação dos sujeitos no curso: 

Sujeito Frequência Total 

5º Período | | | | || | | | | | | 12 

7º Período | | | | || | | | || | | | | 15 

8º Período | | 2 

Professor | | | | 4 

Total  33 

 

Quadro 19: Resposta dos licenciandos à questão: Para você as Atividades de Formação: 

Respostas Frequência Total 

São atividades  experimentais | | | | | | | | | 9 

São atividades demonstrativas | | | | || 6 

São atividades investigativas | | | | | 5 

São atividades que se assemelham às condições de sala de aula | | | | | | | | | 9 

Total   29 
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Quadro 20: Respostas dos professores à questão: Para você as Atividades  de formação e: 

Respostas Frequência Total  

São atividades  experimentais | 1 

São atividades demonstrativas | 1 

São atividades investigativas | 1 

São atividades que se assemelham às condições de sala de aula | | 2 

Total   5 

 

Quadro 21: Respostas dos licenciandos e professores à questão: Em sua opinião quais seriam as diferenças entre 

as Atividades de Formação e as atividades puramente experimentais e/ou demonstrativas? 

Alunos  Respostas Indicador  

L1 Atividades práticas: é aquelas que podemos fazer todos os dias, e quanto mais fazer, 

mais vai criando experiência no assunto. 

Atividades experimentais: é aquela que faz uma vez por semana, por exemplo: vai no 

laboratório faz um experimento e pronto, no real o aluno não sabe o que fez, e o que 

acontece! Sempre não aprende o que precisa. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 2  Atividades de Formação são atividades que oportuniza o licenciando momentos que 

lembram o  ambiente de sala de aula de um professor. Sendo que, nesses  momentos 

são realizados pelos licenciando a apresentação de trabalhos como se estivessem numa 

sala de aula com alunos do ensino médio. As atividades experimentais são aquelas 

principalmente em laboratório no IF e as demonstrativas, são aquelas realizadas pelos 

professores  demonstrando algo aos acadêmicos. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 3 Em minha opinião, as Atividades de Formação são as que contribuem para o 

aprendizado e ampliam o conhecimento do aluno, assemelhando prática com teoria. 

As Atividades Experimentais e/ou demonstrativas, no meu entender, são atividades 

que não contribuem  efetivamente para o aprendizado do aluno, não permite o aluno 

mesclar teoria e prática, ou seja, o discente por meio da aprendizagem disciplinar 

separa o conteúdo de laboratório da teoria em sala de aula, uma vez que o professor 

não interdisciplina o conteúdo da própria química.  

Práticas de formação 

e ensino 

L 4 As Atividades de Formação, acredito que seja aquelas que norteia para o 

aprendizagem, que ensina como ensinar. E atividades experimentais seriam aquelas 

que demonstram algo já estudado. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 5 As Atividades de Formação são investigativas, pois visa diagnosticar o aprendizado 

dos alunos através de um certo experimento, já as puramente experimentais são 

demonstrativas pois expõe os acontecimentos de um determinado experimento 

Práticas de formação 

e ensino 

L 6 Atividades práticas é quando o professor coloca o roteiro para o aluno desenvolver 

puramente para seguir a ementa. Atividade prática de formação é quando o professor 

desenvolve as práticas  para desenvolver o aluno onde através da prática ele consegue 

refletir ser crítico e desenvolve o seu lado investigador. 

 

Práticas de formação 

e ensino 

L 7 As Atividades de Formação se referem às atividades que refletem a respeito da prática 

docente. Já as atividades experimentais se referem às práticas químicas de um modo 

geral. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 8 Na minha opinião as Atividades de Formação visa investigar o objetivo da atividade 

desenvolvida. A atividade puramente experimentais e/ou demonstrativas têm apenas o 

objetivo em mostrar algo. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 9 As atividades práticas seria o contato direto com o aluno e as experimentais e/ou 

demonstrativas têm o caráter de simular a (incompreensível) ...e imprimir ao 

acadêmicos os diagnósticos e possíveis formas de dinamizar as aulas, tornando-as  

mais produtivas. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 10 As atividades práticas visam buscar o caráter investigativo, crítico de cada aluno, Práticas de formação 
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buscando formá-los professores capazes de atuar em sala de aula. enquanto ao 

experimentais/ou demonstrativas, têm caráter científico em exigência, em que realiza-

se a prática, afim unicamente de chegar aos resultados. 

e ensino 

L 11 Atividade prática se relaciona com o âmbito global ex. vídeos, ente outras 

metodologias. Experimentais é uma relação de erros e acertos. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 12 As puramente experimentais são realizadas em laboratório e as de formação e ensino 

são em sala de aula. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 13 As práticas experimentais são em laboratório, e as de formação em sala de aula. Práticas de formação 

e ensino 

L 14 Demonstrativa seria aquela que  o professor faz na sala de aula e prática de formação 

no laboratório e é os alunos que faz. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 15 As Atividades de Formação é uma prática onde estaríamos fazendo com relação com a 

teoria, e de modo que poderemos passar para nossos futuros alunos, uma vez que 

estamos fazendo um curso de licenciatura. Ou seja, apender a ensinar. E experimentais 

e/ou demonstrativas seria apenas uma aula prática, que talvez direcionando para cursos 

técnicos ou bacharelado. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 16 Seria as atividades de praticidade as voltadas para a realidade do mercado de trabalho, 

sendo que as experimentais sejam apenas práticas pedagógicas complementares e de 

relevância. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 17 Acredito que as Atividades de Formação se baseia nas práticas que são exercidas 

através da abordagem da matéria pelo professor, isso deve seguir as matérias e 

adequar-se as práticas experimentais. Já as atividades puramente experimentais e/ou 

demonstrativas se baseia apenas na explicação do prático experimental, fugindo da 

abordagem da matéria exercida no momento pelo professor. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 18 As atividades prática de formação você tem uma visam a interação com um campo de 

visão e um processo mais ativo. As puramente experimentais ou demonstrativas não 

elucida tanto as dúvidas quanto as práticas de formação. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 19 Em minha opinião existem atividades práticas de formação que estariam ligadas 

aquelas destinadas as matérias pedagógicas. Buscando um novo olhar sobre a 

educação. Atividades puramente experimentais e/ou demonstrativas seria a 

matéria/disciplinas mais objetivas e específicas do curso de licenciatura em química. 

Portanto as aulas de laboratório é experimental e demonstrativa. Mostrando na prática 

o que está escrito na teoria.  

Práticas de formação 

e ensino 

L 20 Do ponto de vista como licenciando, não há muita diferença se tratando dos 

questionamentos da questão, pois envolve os três processos em etapas diferentes, onde 

as práticas de formação trabalham em conjunto com experimentos e atividades 

demonstrativas. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 21 A diferença se encaixa no jeito de se lidar com cada caso, por exemplo quando a aula é 

experimental, foca-se mais na pesquisa exata, com respostas (explicações) mais diretas 

e já nas práticas de formação o indivíduo que estiver a frente (aluno ou professor) tem 

que fazer as mesmas coisas da prática mas tem que ter um olhar crítico sobre o que 

fala, como fala, condições dos ouvintes, e etc. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 22 Para mim uma das diferenças entre as Atividades de Formação e as atividade 

puramente experimentais e/ou demonstrativas é que na formação e ensino o acadêmico 

irá ter atividades que podem e são vivenciadas no dia a dia da escola, enquanto nas 

experimentais e/ou demonstrativas não terá tanto acesso ao que realmente pode vir 

acontecer dentro da sala de aula. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 23 As atividades demonstrativas e experimentais é onde devem ser seguidos os roteiros, 

ou seja já se sabe o resultado do que terá. Se fizer tudo como está no roteiro terá sim o 

resultado esperado. No caso de Atividades de Formação, tem-se coisas diferentes, 

ideias diferentes. A parte pedagógica nos auxiliam a fazer algo que os alunos ainda não 

viram e que tudo que é inovador chama atenção dos alunos. 

Práticas de formação 

e ensino 
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L 24 

 
 

As Atividades de Formação direcionam, induz como que deve ser feita toda a 

abordagem levando em conta diversos aspectos a escola, o aluno, toda a sociedade. Já 

as atividades puramente experimentais ou demonstrativas leva mais em conta o 

repassar o conteúdo, independe de alguns fatores, deve ser passadas e pronto. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 25 

 

 

 

 

 

 

 

As de formação e ensino seriam aquelas que temos a oportunidade de investigar sobre 

a nossa prática como professor e nos preparar. Por meio delas podemos compreender 

como funciona nossa prática profissional, etc.  

As puramente experimentais e/ou demonstrativas são aquelas que podemos trabalhar 

com temas ou experimentos, onde exploraremos mais através de experimentação de 

aulas onde seremos adaptados para ensinar. Veremos como é que é ensinar na 

realidade, é onde podemos trabalhar e avaliar nossas práticas como viveríamos tais 

situações que enfrentaremos quando estivermos lecionando. 

Práticas de formação 

e ensino 

 

 

 

 

 

L 26 As práticas de formação e ensino, vem instigar no futuro professor o que realmente ele 

deve saber fazer que é prática de ensinar, como ensinar, passo-a-passo de um estudo. 

As atividades experimentais ou demonstrativas digamos que "já vem pronto" e não 

realmente ensina e sim, apenas mostra o processo daquilo que quer que seja explicado 

ou mostrado. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 27 

 
 

Para mim atividade prática será um experimento qualquer. 

Atividade puramente experimental é aquela que o aluno vai fazer mais aprofundado, 

para ter um resultado mais positivo. 

Atividade demonstrativa é aquela prática que só se faz para mostrar , quer dizer uma 

amostra. 

Práticas de formação 

e ensino 

 

L 28 O que difere as Atividades de Formação de outras atividades é que elas deveriam 

reproduzir o ambiente escolar na sua máxima totalidade, proporcionando ao acadêmico 

uma visão das dificuldades que ele enfrentaria em sala de aula como professor, 

auxiliando e desenvolvendo nele mecanismos de vencer ou mesmo lidar com essas 

barreiras, seja elas humanas, sociais ou estruturais. 

Práticas de formação 

e ensino 

L 29 Ao meu ver existem inúmeras diferenças entre esses modelos de práticas. As práticas 

de formação e ensino devem ser voltadas a temática "licenciatura" , na qual visa a 

formação docente, aproximando de uma realidade que nós professores vamos 

encontrar dentro de uma sala de aula e até mesmo nas escolas. Análise de documentos, 

como são os outras profissionais na área, etc.  

As práticas experimentais ou demonstrativas estão mais voltadas para a área da 

química ajudando na compreensão da parte teórica dentro do laboratório ou até mesmo 

fora dele. 

Práticas de formação 

e ensino 

P 1 

 

 

 

Nas Atividades de Formação, visamos a preparação do aluno como futuro professor. 

Assim, os experimentos dentro desta categoria deixam de ter caráter puramente 

experimental e passam a ser elaborados para que o aluno tenha uma visão de como 

utilizá-los nas futuras aulas que irão ministrar  (quando se tornarem professores). Além 

disto, reservamos espaço para que os alunos pesquisem e elaborem experimentos por 

conta própria. 

Práticas de formação 

e ensino 

 

 

 

P 2 Nas atividades práticas de Formação o aluno vivencia situações muito semelhantes ao 

que ele vai viver como professor. Situações experimentais/demonstrativas são 

necessariamente controladas e estudadas. Além de claro as Atividades de Formação 

visar a preparação do aluno para ministrar tal aula no futuro. 

Práticas de formação 

e ensino 

P 3 As Atividades de Formação envolvem uma estratégia onde o educando aprende a 

desenvolver um conhecimento prévio antes da prática (é dialético) .Na atividade 

puramente prática o desenvolvimento cognitivo acontece ao mesmo tempo que o 

experimento acontece,(não dialético). 

Práticas de formação 

e ensino 
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P 4 

 

 

 

 

 

 

Acredito que as Atividades de Formação sejam: 

a) Realização de atividades que ajudem a elucidar o conteúdo aplicado, podendo 

ser um experimento, jogo lúdico, uma oficina ou ainda uma brincadeira 

havendo interação do aluno com a atividade e com eles mesmos, 

desenvolvendo habilidade de interação de grupo. 

b) Já nas atividades puramente experimentais ou demonstrativas: O próprio 

nome já diz, é somente experimento puro ou dependendo do ambiente ou 

prática, só apresenta e não há interação de grupo ou seja o aluno é só 

―público‖. 

Práticas de formação 

e ensino 

 

Quadro 22: Indicadores criados a partir das respostas dos licenciandos e professores à questão: Como você 

descreveria as Atividades de Formação a que você teve acesso na sua formação? 

Alunos  Respostas Indicador  

L1 Eu descreveria um pouco de falta de conhecimento do que estava fazendo nas aulas 

de laboratório 

Não é possível 

estabelecer um 

indicador 

L 2  Essas atividades se deram da seguinte maneira: o professor do IF pedia aos 

acadêmicos que fosse elaborado plano de aula da aula a ser ministrada e que no 

mesmo contesse um experimento feito com materiais alternativos, durante a 

apresentação da aula pelo licenciando, este explicava o conteúdo exposto no plano e 

realizava o experimento explicando passo a passo cada etapa. Desde a elaboração 

de questões, correção, postura na ministração da aula e o término da aula. 

Práticas de formação e 

ensino 

L 3 

 

No período que tivemos Atividades de Formação raramente podíamos associar 

prática com teoria, essa relação seria positiva quando, em alguns casos os 

professores ministravam a mesma disciplina. 

Estrutura do curso 

L 4 Atividades que nos conduz ao ser professor, que ensina como ser professor, como 

ensinar. 

Aprendera ensinar 

L 5 

 

Descreveria como um tipo de investigação diagnóstica. Práticas de formação e 

ensino 

L 6 A prática de formação é quando e discutido os temas abordado em sala de aula 

deixando o tradicional para pensar no universo como um todo. 

Aprender a ensinar 

L 7 São razoáveis, pois nos levam a refletir sobre a profissão e o ambiente de sala de 

aula. 

Agente de 

transformação social 

L 8 

 

São as atividades voltadas para a melhoria do ensino. 

 

Agente de 

transformação social 

L 9 Como formas de propor aulas mais dinâmicas, as atividades mostram as diversas 

ferramentas que podem ser usadas no dia-a-dia. Ferramentas de apoio a docência 

em função de tornar o aluno mais crítico. 

Agente de 

transformação social 

L 10 Desconheço práticas laboratoriais que possuem tais abordagens Formação profissional 

L 11 Acredito que em virtude do Pibib estamos atualizados no âmbito de metodologias 

para o ensino 

Saberes docentes 

L 12 Não sei responder ........................ 

L 13 Quais atividades práticas? ........................ 

L 14 Descreveria como um auxílio para os alunos terem uma visão mais ampla a respeito 

do assunto visto. 

Prática docente 

L 15 Uma atividade que não faz relação com a teoria. Prática docente 

L 16 Fundamentais, pois com as mesmas podemos ter uma visão ampla e atraente dos 

conteúdos. 

Prática docente 

L 17 Algumas dessas atividades acompanham a matéria abordada pelo professor. Prática docente 
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L 18 Eficaz, mas em contraponto por não seguir ou ter uma sequência ou seguimento da 

específica teórica, nos deixa meio que desnorteado. Já que o essencial é que uma 

complemente a outra.  

Formação profissional 

L 19 Partindo do pressuposto que nosso curso de formação de professores há disciplinas 

pedagógicas e específicas. Não podemos pensar em uma boa formação ao menos 

que tenhamos conhecimentos das mesmas. Sou acadêmica do 5º período do 

IFNMG-Campus Salinas, e posso relatar de acordo com minhas aulas que as 

Atividades de Formação, que são boas, apesar de termos pouco contato com 

materiais pedagógicos. Na maioria são aulas expositivas, bem tradicionais. Mas eu 

particularmente adoro essas aulas. 

Formação profissional 

L 20 Ao meu ver essas atividades são de extrema importância para uma boa formação 

pois estamos o tempo todo investigando (pesquisa), novos conceitos melhorando 

assim a formação. Apesar, que muitas das vezes quando formado, nem sempre o 

professor terá disponibilidade de materiais para exercer aulas práticas. Estando 

assim sujeito a fazer improvisos, no qual porém adquirido na formação como 

professor. 

Formação profissional 

L 21 São atividades que exigem muita atenção, no que se está fazendo e força os alunos, 

como já falei, a ter um olhar crítico sobre o "que" trabalho que ele estiver exercendo 

no momento. 

Formação profissional 

L 22 

 

Eu descreveria como uma atividade importante para o desenvolvimento para uma 

sala de aula e indispensável, pois pode proporcionar uma melhor realidade  a cerca 

da escola e sala de aula. 

Formação profissional 

L 23 As Atividades de Formação, nos diferencia dos demais  profissionais, que dá aulas 

de disciplinas que não tem domínio. Enquanto para nós professores é importante 

que façamos algo diferente, para com isso ter condições de ministrar uma aula 

diferente, e que a partir do momento que somos preparados seremos capazes de 

fazer a diferença. Todos trabalhos que realizamos nos ajudam a compreender os 

assuntos que parecem ser complicados, mas que se fizer  de forma diferente é 

possível sim aprender mais e melhor. 

Formação profissional 

L 24 Durante esse decorrer do meu curso desde o início tivemos aluas experimentais, 

foram de suma importância e serão ainda que passe muito tempo, pois através delas 

conseguimos de uma certa forma praticar tudo que aprendemos na teoria, então a 

importância das mesmas é indiscutível. 

Formação profissional 

L 25 As práticas foram relativamente poucas ou quase escassas, professores trabalharam 

pouco isso não sei se seria quanto o tempo, mas essas atividades não são muito 

exploradas. Quando isso acontece é de grande proveito para os alunos (licenciando), 

tivemos palestras, trabalho sobre temas transversais, PCN'S algumas outras coisas. 

Formação profissional 

L 26 Até o momento são boas pois aproxima-se da realidade que enfrentaremos logo 

quando formamos. 

Formação profissional 

L 27 Eu achei muito boa só que deveria ser mais aprofundada. 

Achei tudo muito importante mais na teoria mesmo eu estou com várias incertezas.  

Formação profissional 

L 28 Tomo-as como atividades investigativas, sendo que percebo que o objetivo dessas 

atividades também é a investigação. Vejo como uma tentativa de mapear ou 

qualificar as dificuldades dos acadêmicos. Outro fato que minimiza o efeito dessa 

atividades é a dificuldade de reproduzir o ambiente de sala de aula, tendo que o 

acadêmico em uma sala com 39 alunos não teria a mesma postura como nas 

atividades com seus colegas. E as linguagens utilizadas também seriam diferentes, 

quando um acadêmico está apresentando um trabalho qualquer para seus colegas ele 

tem uma certa dificuldade para utilizar uma linguagem mais simples  Isso porque 

algum mecanismo o alerta para o nível intelectual das pessoas que assistem e o 

impede de utilizar uma linguagem simples, menos técnica mesmo que a atividade 

exija este tipo de linguagem. 

Atividades práticas de 

formação 

L 29 Eu descrevo que elas são muito importantes, visto que para tornar-se um professor Formação profissional 
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você deve conhecer a realidade dentro de uma escola, é onde você sai um pouco da 

parte teórica e entendi exatamente a profissão que você irá seguir. Como eu também 

tive acesso ao Pibid ( programa de formação docente) você também acaba 

conhecendo de perto o trabalho dos professores. Ao meu ver essa aproximação pode 

ser crucial para o discente decidir se  ele irá amar o curso ou odiar. Conheço vários 

amigos/colegas de classe que não pretendem seguir com a profissão de lecionar. 

Essa proximidade das salas de aula me ajudaram bastante. 

P 1 Foram em pequena quantidade. Cursei apenas a disciplina Instrumentação para o 

Ensino de Química, na qual planejávamos e apresentávamos aulas utilizando 

recursos didáticos variados. 

Situações de 

aprendizagem 

P 2 Na minha formação eu praticamente não tive muitas Atividades de Formação visto 

que a universidade onde cursei a prioridade era a química industrial.  

As poucas atividades práticas a que tive acesso podem ser descritas como ir até uma 

escola e acompanhar um professor durante um dia de aula e ter um breve contato 

com o aluno da escola através de conversas informais. 

Atividades práticas de 

formação  

P 3 Atividades onde os conceitos eram desenvolvidos previamente. 

 

Situações de 

aprendizagem 

P 4 Quase não houve, porém um dos professores durante a minha graduação me 

inspirou muito com algumas práticas para formação e ensino e hoje tento por em 

prática. 

Formação profissional 

 

Quadro 23:Respostas dos licenciando à questão: Na sua prática acadêmica/profissional cotidiana quais as 

dificuldades que você tem encontrado em desenvolver as Atividades de Formação? 

Respostas Frequência Total 

São atividades raramente proporcionadas pelos professores | | | 3 

não há tempo suficiente para o preparo dessas atividades | | | | || | | | || | | | || 16 

Não havia observado essa especificidade na matriz do curso | | | 3 

Essas atividades são desenvolvidas em outros momentos do curso | | | | || | 7 

Total   29 

 

Quadro 24:Respostas dos professores à questão: Na sua prática acadêmica/profissional cotidiana quais as 

dificuldades que você tem encontrado em desenvolver as Atividades de Formação? 

Respostas Frequência Total 

São atividades raramente proporcionadas pelos professores | | 2 

não há tempo suficiente para o preparo dessas atividades | | 2 

Não havia observado essa especificidade na matriz do curso   

Essas atividades são desenvolvidas em outros momentos do curso | 1 

Total   5 

 

 

 

 

 

 

Quadro 25: Indicadores criados a partir das respostas dos licenciandos e professores à questão: Em sua opinião os 

cursos de formação de professores são capazes de lhes preparar para desempenhar de maneira satisfatória as 

Atividades de Formação? 

Alunos  Respostas Indicador 

L1 Na minha opinião estão formando professores com baixa capacidades de Formação 
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desenvolver uma  boa aula de atividades práticas. profissional 

L 2  Se todos os licenciandos tivessem a oportunidade de participar do Pibid, posso 

afirmar que aqueles que permanecem no curso, saem preparados para o trabalho 

docente. 

Formação 

profissional 

L 3 Sim, pois as falhas decorrentes do percurso de formação docente serviram para 

que pudesse, do meu ponto de vista, melhorar o caminho para que ocorra a 

aprendizagem significativa. 

Formação 

profissional 

L 4 Sim, são desempenhadas mas acredito que não são suficientes para nos preparar. Formação 

profissional 

L 5 Não. Porque os "ativi" cursos não afetam tais atividades de forma 

contextualizada. 

Formação 

profissional 

L 6 Sim. Mas deixa muitas lacunas em aberto. Formação 

profissional 

L 7 Não. As atividades práticas nos proporcionam uma base, porém, nós não saímos 

totalmente preparados, o preparo se molda na prática de sala de aula. 

Formação 

profissional 

L 8 Sim. Pois essas atividades visam melhorar a formação docente. Formação 

profissional 

L 9 Sim. São fornecidas muitas ferramentas com a intenção de nortear o acadêmico 

quanto a essas atividades. Exigindo criatividades dos mesmos. Bom seria se 

houvessem "oficinas" com esse objetivo, é certo que seria muito proveitoso. 

Formação 

profissional 

L 10 Não. Diante da realidade em que convivo, não vejo atualmente essa abordagem 

em práticas, no entanto, acredito que seria fundamental para que nós enquanto 

futuros professores, ao sair da instituição carregasse conosco, maior experiência 

para repassar aos nossos alunos. 

Formação 

profissional 

L 11 Sim. Mas ainda é preciso reformular algumas abordagens da mesma. Formação 

profissional 

L 12 Não, porque algumas práticas deixam muito a desejar. Formação 

profissional 

L 13 Não, o futuro professor sai da faculdade despreparado para lecionar, são poucas 

horas de matérias específicas, não dando para aprender tudo que é preciso para 

ser um bom professor, estamos no 7º período, mas não temos todos os 

conhecimentos químicos para lecionar. 

Formação 

profissional 

L 14 Não, pois temos poucas práticas de ensino e temos muita matéria específica, 

dificultando a nossa formação. 

Formação 

profissional 

L 15 Não, pois não há relação com a teoria, assim fazemos práticas sem saber o que 

estamos fazendo. 

Formação 

profissional 

L 16 Sim. Formação 

profissional 

L 17 

 

Não, ainda precisa de mais preparação, tanto em teoria como prática e também 

experiência e domínio do mesmo. 

Formação 

profissional 

L 18 Sim. Partindo do ponto em que no ato do desempenho dessa prática procuremos 

absorver o máximo para termos este preparo pela busca. 

Formação  

profissional 

L 19 Sim. Diante das matérias estudadas posso afirmar que diante das aulas de 

formação de professores somos capazes sim de desempenhar de maneira 

satisfatória devido o empenho e dedicação dos professores. 

Formação 

profissional 

L 20 Sim. Acredito que sim mas depende muito do interesse de cada licenciando, pois 

existem algumas influências que de alguma forma acabam prejudicando na 

formação, como por exemplo a disponibilidade de tempo. 

Formação 

profissional 

L 21 Sim. Pela diferença que possui dos trabalhos específicos, e proporciona você Profissionalização 
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passar para os demais, mas com a preocupação de buscar se os outros 

entenderam. 

do acadêmico 

L 22 Sim. Pois estaremos mais preparados para os desafios que vamos deparar  nas 

escolas. 

Profissionalização 

do acadêmico 

L 23 Sim. Pois com os cursos de formação de professores os acadêmicos têm a 

oportunidade de conhecer mais sobre como melhorar o desempenho em sala de 

aula. 

Formação 

profissional 

L 24 Não. A base pode até ser boa mas para desenvolver exige alguns recursos, 

métodos, que a maioria dos professores não consegue colocar em prática por 

mais que almeje. Até tenta mas não consegue satisfatoriamente. 

Formação 

profissional 

L 25 Sim. Através dessas práticas temos uma maior aproximação da realidade escolar 

onde as exigências são maiores. Podemos entender como agirmos em situações 

na escola. 

Formação 

profissional 

L 26 Sim. Pois nos coloca dentro do que é a escola, a maneira de agir e pensar na 

prática educacional, nos ensinam a forma mais segura que devemos realizar o 

trabalho. 

Formação 

profissional 

L 27 Não. Eu disse não no meu caso, porque tenho grande dificuldade de aprender a 

um determinado assunto, principalmente números. 

Formação 

profissional 

L 28 Não. Devido a carga horária curta para essas atividades e muitas das vezes 

desvinculadas da teoria. O que se percebe  é uma cisão das disciplinas, em um 

mesmo período elas podem ser divididas por núcleos o que dificulta muito. 

Formação 

profissional 

L 29 Sim. A formação que estou recebendo do IFNMG-Campus Salinas, tem sim 

condições. Nossa grade curricular e nossos professores qualificados em suas 

específicas áreas nos ajudam bastante na nossa formação tanto na parte 

pedagógica quanto na específica. 

Formação 

profissional 

P 1 Essas atividades não são ofertadas nos cursos de formação de professores que 

conheço. 

Embora a maioria dos cursos de formação de professores não oferte estas 

atividades de forma tão distribuída ao longo do curso, poderia haver uma 

orientação e oferta de cursos de aperfeiçoamento pelo MEC, de forma a garantir 

que todos os professores possam desempenhar de maneira satisfatória as 

Atividades de Formação. 

Formação 

profissional 

P 2 

 

 

 

 

 

 

 

Não.  

O não da resposta é porque realmente não tenho certeza se o curso de formação 

de professores é capaz de preparar o aluno para as atividades de formação e 

ensino, porque o processo de preparação é longo, complexo e envolve a 

aprendizagem, interesse e amadurecimento de cada aluno. Contudo acredito que 

os cursos fornecem bastante atividades para preparar este aluno, talvez não o 

suficiente, há os projetos de extensão, o PIBID que muito contribui para o 

amadurecimento educacional deste aluno 

Formação 

profissional 

P 3 Não. 

O curso está sendo ajustado, existem muito as falhas no plano de ensino com 

relação ao conhecimento prévios dos educandos em algumas disciplinas. 

Formação 

profissional 

P 4 

 

 

 

Não.  

Acredito que não, pois a maioria dos profissionais não tem formação adequada 

para trabalhar estas atividades nos cursos, logo que são provenientes de cursos 

técnicos (Bacharel). E não oriundos de licenciatura. 

Formação 

profissional 

 

 

 

 

Quadro 26: Respostas dos licenciandos e professores à questão: Descreva  uma proposta de Atividade Prática de 

Formação e Ensino que você tenha participado e achou interessante 
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Alunos  Respostas Indicadores 

L1 A atividade que foi desenvolvida, foi a última atividade prática, 

porque cada grupo ficou com um experimento diferente, e no 

final, foi apresentado o trabalho para os colegas. 

Situações de aprendizagem 

L 2  Não respondeu. ................... 

L 3 A matéria que mais compreendi, relacionando a teoria com a 

prática, foi a da primeira aula, pois a mesma matéria estudada na 

semana. A prática foi de variação de pressão, volume e 

temperatura. 

Situações de aprendizagem 

L 4 Não respondeu. ......................... 

L 5 Não lembro. ......................... 

L 6 Não respondeu. .......................... 

L 7 Algumas práticas em que tivemos de preparar aulas para uma 

possível turma. 

Situações de aprendizagem 

L 8 Uma aula em que formou um círculo, onde  as duplas discutiam 

sobre um artigo que foi estudado: todos participaram, estes artigos 

falavam sobre pilhas e formação de professores bem como um 

novo olhar para a docência. 

Situações de aprendizagem 

L 9 O projeto de estágio, que deu oportunidade de fazer experimentos 

e vincular matéria de forma prática, na sala de aula. 

Situações de aprendizagem 

L 10 A contextualização do álcool X química na sociedade, projeto 

elaborado em uma escola de salinas. 

Situações de aprendizagem 

L 11 Criação de jogos e experimentos alternativos, softwares. Situações de aprendizagem 

L 12 Não me lembro. ........................................................... 

L 13 Não me lembro. ........................................................... 

L 14 As práticas que sejam do nosso cotidiano, pois assim temos mais 

facilidade de aprendizagem. 

Situações de aprendizagem 

L 15 Aula de uma certa disciplina que a teoria e a prática seria ao 

mesmo local e ao mesmo horário. 

Situações de aprendizagem 

L 16 Tensão superficial dos líquidos "totalmente satisfatório" com 

materiais de fácil aquisição. Ao realizá-la é notório a interação da 

teoria com a prática. 

Situações de aprendizagem 

L 17 Torre de líquido (Densidade) Situações de aprendizagem 

L 18 Uma em que apliquei para  a turma um experimento que mostrava 

a pilha de Daniel, foi interessante para meu aprendizado e para os 

próprios colegas. 

Situações de aprendizagem 

L 19 Durante os períodos anteriores desenvolvemos algumas atividades 

extra-classe, Em algumas eu particularmente não identifiquei. 

Situações de aprendizagem 

L 20 Trabalhos apresentados em conjunto com os colegas, aumentando 

assim a interatividade. 

Situações de aprendizagem 

L 21 

 
 

No curso tem as práticas pedagógicas que influenciam mais a 

atividade e também as específicas que os professores escolheram 

esse tipo de trabalho tanto para incentivar a prática quanto para 

observar o grau de entendimento da sua matéria. 

Situações de aprendizagem 

 

 

L 22 Em uma atividade de  laboratório de química orgânica  II, tivemos 

de montar uma apresentação de dois temas transversais que foi 

"terra e universo", para mostrar como nós abordaríamos este 

Situações de aprendizagem 
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assunto em uma escola para os alunos. Também tivemos uma 

atividade em didática I em que tivemos que dar uma aula para 

outra turma e tivemos de fazer um plano de aula. 

L 23 Na disciplina Laboratório de Química Analítica I, tive a 

oportunidade de dar uma aula para a turma de matemática, sobre 

normas de segurança, vidrarias, experimentos. Foi uma 

experiência muito boa. Pude mostrar para nossos colegas 

acadêmicos o quanto nosso curso é interessante. As disciplinas 

pedagógicas nos ajudam a compreender sobre o que é ser 

professor. E que a todo momento somos questionados, para que 

assim consigamos atingir nossos objetivos. No segundo período 

tive a oportunidade de participar de um trabalho muito interessante 

sobre os temas transversais onde pude explorar um pouco sobre a 

terra e a água para os acadêmicos de outras licenciatura. Foi muito 

proveitoso para as turmas. 

Prática de formação e ensino 

L 24 Na disciplina Laboratório de Química Orgânica II, fizemos uma 

pesquisa de óleos essenciais, daí podemos escolher a casca de  

laranja para fazer a extração do seu óleo. Toda a pesquisa 

desenvolvimento foi por nossa conta, fizemos todo o processo 

com o auxílio da professora e no fim obtivemos uma quantidade 

mínima do óleo da casca da laranja.  

Foi uma das atividades mais interessantes que até então já 

fizemos. Teve também os seminários onde foi proposto fazermos 

aulas demonstrativas, um exemplo foi o eixo temático terra e 

universo, onde decoramos uma sala com os planetários, pisca-

pisca para representar as estrelas, uma  bola gigante de isopor para 

representar o sol. As pessoas entravam e se sentiam como se 

estivessem no universo. Fizemos uma aula para outro curso dentro 

do laboratório de química, fazendo uma aula com didática. 

Prática de formação e ensino 

L 25 O trabalho com os temas transversais. Prática pedagógica. E 

palestra com o professor Per Cristian formação. 

 

Situações de aprendizagem 

L 26 Um trabalho que tivemos que explicar sobre "Química verde"onde 

houve uma grande participação e discussão do turma. Pois trata-se 

de um assunto do cotidiano, por isso chama o grande interesse. 

Situações de aprendizagem 

L 27 Eu achei várias interessantes só que não tem em mente o nome 

delas. 

-------------- 

L 28 Creio que quando houver uma integração maior entre as 

disciplinas Prática pedagógica IV estágio I, haverá um interesse 

maior dos acadêmicos e maior familiaridade com a disciplina, A 

melhor atividade foi a qual trabalhamos sobre termoquímica, pois  

no estágio supervisionado o professor também está tratando dos 

temas relacionados e assim pude perceber as dificuldades dos 

alunos e também as minhas ao fazer uma abordagem sobre o 

assunto. Também percebi as dificuldades de tratar termoquímica, 

mas descobri vários mecanismos para tratar desse tema de forma 

mais concreta possível, podendo  aplicar experimentos que 

comprovem a teoria. 

Situações de aprendizagem 

L 29 Na disciplina de Prática pedagógica II, prática pedagógica no 

ensino de ciências, nós escolhemos uma escola para visitar e fazer 

uma entrevista com os professores de Ciências/Química, sobre o 

uso dos PCN'S ou CBC, que para mim foi de grande importância, 

porque nessa entrevista com o professor podemos traçar o perfil 

do professor, sabendo o que ele acha da profissão, a afetividade 

com os alunos e sua forma de trabalhar. Após o professor 

responder uma série de perguntas, nós também perguntamos aos 

Situações de aprendizagem 
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alunos como era trabalhada a matéria na sala de aula. 

P 1 Não respondeu. .............................. 

P 2 Dentro do laboratório nos era entregue uma solução problema 

(cheia de reagentes químicos) e tínhamos que estudar a mistura e 

descobrir os constituintes desta e se possível separá-los e purifica-

los. 

 

Situações de aprendizagem 

P 3 A atividade que envolve combustão rápida ou lenta do acetileno 

,onde os conhecimentos teóricos se fazem presente na prática e 

elucida, as preocupações e os cuidados que devemos ter com as 

substâncias explosivas. 

 

Situações de aprendizagem 

P 4 Oficina na produção de sabão, através de reutilização do óleo de 

cozinha onde foram abordados os conteúdos de orgânica e 

inorgânica. 

Situações de aprendizagem 

 

Quadro 27: Respostas dos licenciandos e professores à questão: Em sua opinião, qual a contribuição das 

Atividades de Formação para uma melhor formação dos futuros professores. 

Alunos  Respostas Indicadores 

L1 Na minha opinião, o resultado que os licenciando podem adquirir, é só mais um 

pouquinho de experiência na sua formação. 

Formação 

profissional  

L 2  Contribui para a confiança do professor em saber que o que ele está fazendo em 

sala de aula é importante, é o que deve ser feito, diminui os erros. 

Formação 

profissional  

L 3 Em minha opinião a prática e a teoria têm que caminhar juntos, se fala muito 

nesse fator, porém a prática é pouco aplicado. Sinto que no decorrer dos meus 

estudos os professores das aulas práticas eram muito esforçados, pois faltava 

reagentes e eles tinham que se rebolar para fazer práticas boas e eficientes (nem 

sempre). 

Situações de 

aprendizagem 

L 4 É de suma importância, uma vez que tais atividades nos proporcionam viver 

aquilo que um dia seremos ao formar. 

Formação 

profissional  

L 5 Penso que tais atividades contribuem para adquirir experiência profissional para 

atuar na carreira docente. 

Formação 

profissional  

L 6 Não respondeu ................................ 

L 7 Contribui como forma de conhecer a realidade da sala de aula. Formação 

profissional  

L 8 Contribui de forma satisfatória. Pois busca relacionar a área específica com o 

saber passar, a articulação entre teoria-prática. 

Saberes docentes 

L 9 Treinar para a atuação em sala de aula, 

Verificar possíveis problemas, 

Buscar soluções junto aos colegas, 

Visualizar a realidade da sala de aula. 

Fazer vínculos entre essa realidade e o conteúdo. 

Formação 

profissiona

l 

L 10 Promove um alto conhecimento, para que enquanto professores saibam atuar no 

âmbito escolar. 

Formação 

profissional do 

acadêmico 

L 11 Prepara -os melhor para uma realidade. Formação 

profissional  

L 12 Oferece uma base para que possam transferir esse conhecimento aos alunos. Formação 

profissional  
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L 13 As atividades práticas são muito importantes para professores da área de ciências, 

pois é importante para assimilação de conteúdos "químicos". A prática traz com 

maior clareza o sentido da matéria estudada; tanto para nossa formação quanto 

para nossa futura atuação em sala de aula. 

Formação 

profissional  

L 14 É importante para nós professores sabermos como desempenhar isso na sala de 

aula. Assim fazendo com que os alunos se interessam mais na aula. 

Formação 

profissional  

L 15 Fazer com que ele seja mais dinâmico com seus futuros alunos. Formação 

profissional  

L 16 Como a própria palavra diz, a contribuição é de vivenciarmos a prática 

educacional antes de ingressarmos no mercado de trabalho. 

Formação 

profissional  

L 17 Muitas vezes o que é explorado pelo professor em sala de aula, não é suficiente 

para o aprendizado. Por isso a importância das mesmas. 

Formação 

profissional 

L 18 O professor acaba tendo mais visão práticos pedagógicos e um desenvolvimento 

melhor. 

Formação 

profissional  

L 19 Sem sobra de dúvidas. As Atividades Prática de Formação e Ensino  podem 

contribuir para uma melhor formação pois através delas podemos ter um suporte 

de como lidar com as diferenças no campo da educação. As vezes é preciso saber 

o conteúdo, mas mais preciso ainda é saber como passar o conhecimento de forma 

eficaz. Nossas matérias e aulas pedagógicas vem e existem dentro do curso para 

nos diferenciar dos bacharéis.  

Formação 

profissional  

L 20 De modo geral é preciso muita perseverança por parte dos licenciandos para que 

obtenha uma boa formação, pois as atividades práticas nos proporcionam melhor 

ideia de como nos comportar em sala de aula. 

Formação 

profissional  

L 21 Bom quanto mais incentivo mesmo que seja dentro da sua turma, proporciona ao 

aluno a ter mais o domínio de se próprio e conseguir tirar da cabeça que o 

exercício de dar aula não  é algo tão difícil, o que exige é preparo e organização.  

Formação 

profissional  

L 22 Elas podem contribuir fazendo com que os futuros professores tenham uma 

experiência em algumas atividades que acontecem no dia-a-dia escolar, aprender 

diferentes metodologias par explicar um mesmo conteúdo. 

Formação 

profissional  

L 23 Através das Atividades Práticas de Formação Ensino é possível que os futuros 

professores sejam capazes de fazer a diferença dos demais professores, uma vez 

que tem ideias, projetos, assuntos, que vão ajudar os alunos a compreender 

melhor sobre determinados temas. Pode contribuir formando professores mais 

conscientes do processo de aprender a ensinar. 

 

Aprender a ensinar 

L 24 Elas contribuem e muito pois é através delas que os futuros professores 

desenvolvem habilidades, enxergam o que é realmente ser um professor, 

conseguem colocar em prática o que estão aprendendo de maneira cuidadosa e 

profissional. 

Formação 

profissional 

L 25 Ajudam muito em nossa formação, sendo que por meio delas podemos nos dar 

bem ao aplicar um conteúdo, saber trabalhá-lo de forma que os alunos se sintam 

atraídos pela matéria buscando compreender melhor através do ensino 

aprofundado aplicado. Em minha concepção pode ajudar na investigação de 

melhores práticas nas escolas, mudar o jeito tradicional de ensinar, entre outros 

fatores. 

Formação 

profissional  

L 26 Podem contribuir da melhor maneira possível, vem atender a nossa formação, 

mostrando e ensinando a nós a forma de agirmos  e enfrentar as dificuldades que 

possuímos e enfrentamos na nossa prática docente. 

Formação 

profissional  

L 27 Ela pode contribuir para que os alunos entenda que os reagentes são prejudicial o 

meio ambiente. E também nós alunos podem entender que muitos daqueles 

reagentes são usados até mesmo ne algum alimento que compramos. 

Formação 

profissional  
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L 28 Creio que pelo senso investigativo ele venha desenvolver seus próprios 

mecanismos para lhe auxiliar na abordagem de certos temas, assim como o 

desenvolvimento intelectual. 

Saberes docentes 

L 29 Podem contribuir muito e de forma significativa como comentei na questão 

anterior sobre a pesquisa realizada, após houve um debate e através dele 

descobrimos que muitos professores  desmotivam os licenciando, relatando que é 

uma profissão ruim e tudo mais, também conhecemos professores que nos 

inspiraram bastante pela docência, que se mostram apaixonados pelo seu trabalho. 

Formação 

profissional  

P 1 Permite que os alunos se tornem professores com vivência de professores, ou 

seja, saiam mais preparados e seguros para atuarem como professores. 

Formação 

profissional  

P 2 Preparar os futuros professores para contornar, discutir e apresentar possibilidades 

de resolução para problemas que este irá encontrar ao longo de sua vida 

acadêmica, já que os alunos estão cada vez mais contraditórios, questionadores e 

contribuintes no seu processo de aprendizagem. 

Formação 

profissional  

P 3 Acho essencial para a formação do professor ,pois isso garante uma efetividade 

na aprendizagem. 

Formação 

profissional  

P 4 No atual cenário do ensino de química, acredito que oportuniza um novo olhar 

para o licenciando em relação ao conteúdo a ser trabalhado, desenvolvendo 

habilidades em ensino diversificado para auxiliar na melhoria do ensino 

aprendizado, além de romper as suas limitações, aumentando a sua autoestima. 

Formação 

profissional  

 

Quadro 28: Respostas dos licenciandos e professores à questão: Qual a relação entre as Atividades de Formação  

e as disciplinas específicas que você cursa(ou) /ministra(ou)? 

Alunos  Respostas Indicadores 

L1 Sim! porque as atividades práticas sempre são da mesma matéria, e uma interfere 

na outra, desde que para mim todas elas são complicadas. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 2  Sim. A disciplina química, possui muitos momentos que podem ser aproveitados 

na realização de experimentos, jogos ou outras atividades. A relação é neste 

sentido, de relação entre teoria e a prática dentro da sala de aula. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 3 A relação deveria ser total, porém foi pouco percebido. O assunto era o mesmo, 

porém a forma de aplicar a matéria com a prática era muito mais difícil. 

 

 

Estrutura do curso 

L 4 Algumas têm relação, uma vez que são proporcionadas no curso. Que nos 

possibilita maior aprendizagem do processo de formação acadêmica e também na 

formação como profissional. 

Formação 

profissional 

L 5 A relação é que tais atividades permitem visualizar de maneira prática, a parte 

teóricas das disciplinas específicas. 

Formação 

profissional 

L 6 Não respondeu. ....................... 

L 7 Acredito que essas atividades práticas relacionam com as disciplinas, uma vez 

que temos práticas relacionadas às disciplinas específicas. 

Relação teoria 

prática 

L 8 Estão relacionadas, visto que para transmitir uma disciplina específica, é 

necessário fazer uso de diversas metodologias de ensino. 

Relação teoria 

prática 

L 9 A prática se interliga a teoria, como forma de maior compreensão e busca pela 

maior atenção dos alunos, despertando-os para uma realidade diferenciada. 

Aprender a ensinar 

L 10 Não encontro relação, devido as práticas experimentais serem dissociadas das 

específicas. 

Estrutura do curso 

L 11 As disciplinas que relacionam ao ensino médio são eficazes., porém as áreas que 

avançam além do ensino médio não correlaciona com essa prática. 

Estrutura do curso 
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L 12 Em algumas há relação entre teoria e prática, mas nem sempre isso acontece. Estrutura do curso 

L 13 A relação da prática com a teoria está parcialmente ligada, Tem práticas que 

fogem da teoria em parte. 

Estrutura do curso 

L 14 Tem muito haver pois quase tudo que vemos na específica, depois vemos e 

fazemos na prática. 

Situações de 

aprendizagem 

L 15 Não é 100%. Não foi possível 

estabelecer um 

indicador 

L 16 E uma relação completamente enriquecedora, essencial. Situações de 

aprendizagem 

L 17 Uma é a base da outa, para complementar e aperfeiçoar o ensino. Situações de 

aprendizagem 

L 18 Algumas têm total relação em questão de ligar com as disciplinas específicas, mas 

o melhor é que ela te prepara para a aplicabilidade das específicas. 

Aprender a ensinar 

L 19 Posso afirma que existe uma relação entre a formação nossa com as matérias 

específicas e as práticas de formação, pois para entender como funciona o campo 

da educação é preciso mais do que conhecimento é necessário um pouquinho de 

habilidade e ousadia. 

Saberes docentes 

L 20 Tenho uma relação regular entre elas apesar de o tempo as vezes influenciar para 

melhor formação procuro sempre fazer o possível para atingir metas. 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

L 21 Como falei anteriormente a busca que o aluno tem que ter em relação a qualquer 

tema tem que levar em conta todas as possibilidades que se possa exercer. Então 

acho que não importa se a matéria é específica o aluno com o passar dos períodos 

ele consegue conciliar o específico com as práticas, mesmo sem perceber.  

Saberes docentes 

L 22 A relação é que as Atividades de Formação traz as matérias que futuramente 

iremos ensinar, mostrando metodologias e diferentes formas de ensinar esse 

conteúdo. 

Relação teoria 

prática 

L 23 Que para ser professor não precisa saber só o conteúdo, mas saber passar o 

mesmo, ou seja, fazer algumas coisas para que o conteúdo se torne interessante. 

Uma vez que a química é um terror para os alunos. E as atividades práticas nos 

auxiliam a trabalhar de forma a compreender melhor.  

 

Relação teoria 

prática 

L 24 Elas se relacionam na parte de como fazer uma abordagem de conteúdo, para 

você ser um bom professor não basta saber a matéria, tem que saber passá-la de 

forma pedagogicamente adequada, tem que ir para a sala de aula tendo didática, 

ser um professor além do seu conteúdo. 

Relação teoria 

prática 

L 25 Uma ajuda a compreender melhor a outra, vem ser uma complementação da 

específica, visto que a específica ele só trabalha a matéria se as de formação 

trabalham na prática, vivenciam a realidade, trabalham de forma investigativa. 

Relação teoria 

prática 

L 26 A relação até então é favorável, a relação das duas caminham muito bem, todo 

conteúdo específico é tratado muito com a realidade que convivemos, buscando 

sempre olhar para a sala de aula que enfrentamos. 

Estrutura do curso 

L 27 A relação uma com a outro tem tudo haver, porque na minha disciplina específica 

tem os experimentos. 

Estrutura do curso 

L 28 Como dito anteriormente percebo uma desvinculação entre as disciplinas por 

exemplo: na prática pedagógica IV, ensino dos modelos atômicos foi tratado antes 

do estágio supervisionado I, o que inviabiliza uma série de oportunidade de 

investigação ou de aplicação de trabalhos que quantifique ou auxiliam os alunos, 

assim como a percepção do acadêmico de suas próprias faltas. 

Situações de 

aprendizagem 
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L 29 Depende bastante, não segue um padrão específico, muitas vezes em minicursos  

tem ótima relação com a disciplina, outras vezes nem tanto. Mas em grande parte 

nós graduando conseguimos fazer esse link. Muitas vezes uma prática de 

laboratório, libras e propostas de atividades como deve ocorrer o ensino de 

química são de grande valor essa relação.  

Estrutura do curso 

P 1 Nas disciplinas de Laboratório de Química Experimental, está reservada uma 

carga horária para as Atividades de Formação. 

 

Estrutura do curso 

P 2 As disciplinas cursadas por mim são da área específica da química e são as 

atividades práticas que fornecerá ao aluno o preparo e desenvoltura dentro da sala 

de aula para ministrar estas mesmas disciplinas quando for necessário. Além claro 

de fornecer a estes alunos opções de conciliar teoria e prática. 

 

Estrutura do curso 

P 3 Uma relação harmônica, pois a instrumentação para o ensino de Química, sugere 

Atividades de Formação.  

Estrutura do curso 

P 4 Está intimamente ligado, pois prezo pela aplicação destas atividades e acredito na 

sua funcionalidade. 

Situações de 

aprendizagem 

 

Quadro 29: Respostas dos licenciandos professores à questão: Em sua opinião que resultados práticos alcançados 

pelos licenciandos podem ser atribuídos às Atividades de Formação? 

Licenci

andos 

Respostas Indicadores 

L1 Na minha opinião, os resultados que os licenciandos podem adquirir, é só mais um 

pouquinho de experiência na sua formação. 

Formação 

profissional 

L 2  Maior segurança ao entrar em uma sala de aula.  

L 3 A forma de manusear o laboratório, como usar os EPI's, os reagentes adequados 

para determinada reação, algumas práticas, etc. 

Formação 

profissional 

L 4 O bom desempenho das funções do professor. O saber reflexivo na prática e sobre a 

prática. 

Aprendera a 

ensinar 

L 5 Os resultados práticos a experiência, uma formação docente maior. Formação 

profissional 

L 6 Não respondeu. ...................... 

L 7 O fato de refletir sobre a prática e as possíveis estratégias para o ensino. Formação 

profissional 

L 8  Melhor formação. 

 Inclusão no meio científico. 

 Experiências para ministrar aulas. 

Formação 

profissional 

L 9 Sim. Não é possível 

estabelecer um 

indicador 

L 10 Percebi a contextualização que os acadêmicos tiveram após as práticas realizadas.  Formação 

profissional 

L 11 Melhor aplicabilidade de várias metodologias de ensino. Formação 

profissional 

L 12 Não sei. ......................... 

L 13 Não respondeu. .......................... 

L 14 Não entendi a pergunta. .......................... 

L 15 Não respondeu. .................... 
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L 16 

 

Melhor absorção do conteúdo e maior envolvimento c/ o mesmo. O 

amadurecimento profissional do licenciando. 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

L 17 Diversas atividades desenvolvidas nas escolas públicas, tanto pelo Pibid ou estágio. 

Que os alunos têm um contato com as aulas e desenvolvem projetos. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 18 O desenvolvimento didático, segurança a forma disciplinar a qual possa se 

trabalhar. 

 

L 19 Acredito que a construção do conhecimento é alcançada aos poucos. Situações de 

aprendizagem 

 

L 20 

 

De modo geral todos os resultados práticos tem grande influência para termos noção 

do quanto é importante, quando estivermos exercendo o papel de professor. 

 

Formação 

profissional 

L 21 A prática da fala faz com que os licenciando tenham decisão, a maneira de se portar 

a frente dos alunos e a abordagem dos temas estudados. 

Aprender a 

ensinar 

L 22 O licenciando já saberá o que ele vai encontrar futuramente nas escolas, as 

dificuldades que irá enfrentar. Este vai saber desenvolver um plano de trabalho , de 

ensino de aula, projetos e metodologias que pode ser utilizado. 

Aprender a 

ensinar 

L 23 Sim. Pois através dessas atividades os alunos têm condições de dar aulas mais 

interessantes. Pois para melhorar o desempenho dos alunos é necessário que 

mostremos algo novo, que sejamos a diferença de outros profissionais. No decorrer 

do curso pude compreender através de muitos conteúdos sobre a formação de 

professores, que é possível sim, ser um bom professor se colocado em prática o que 

foi dado em sala de aula.  

Aprender a 

ensinar 

L 24 Pode-se dizer que após essas atividades práticas  de formação e ensino, 

particularmente posso dizer que através delas consigo enxergar a docência com 

olhos mais amorosos, pois ser professor não é somente ir à frente de uma sala de 

aula, tem que se comprometer e gostar do que está fazendo, para obter bons 

resultados e se consolidar na profissão. 

Aprender a 

ensinar 

L 25 Acredito que sim. Pois os licenciando só poderão trabalhar melhor diante dos 

conhecimentos adquiridos através da formação que ele teve na academia, acredito 

que as investigações feiras durante o curso, a prática de ensino. 

Práticas de ensino 

L 26 Projetos apresentados em seminário e/ou congressos são frutos dessa prática de 

formação. A prática realizada construída dia-a-dia vem gerar frutos como esse " 

Práticas de 

formação ensino 

L 27 Na minha opinião não tem nenhum resultado até agora mas quem sabe no futuro 

teríamos um bom resultado. 

 

L 28 É indiscutível o poder dessas práticas em apontar aos acadêmicos suas deficiências. 

Percebo também o desenvolvimento de uma linguagem mais técnica voltada par a 

química desenvolvida por alguns colegas e também um senso crítico quanto ao uso 

de analogias e mecanismos de exposição de ideias. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 29 Existem várias atividades, programas de extensão que podem ser atribuídos a essas 

atividades. Me recordo do dia da biologia (apesar de ser outra turma/curso) gostei 

muito e fui participar. São exemplos de atividades extras. Nós da química já 

participamos de um evento no qual mostramos as vidraria feitas com materiais 

alternativos aos alunos do ensino médio das escolas públicas. 

Práticas de 

formação e ensino  

P 1 Começam a atuar como professores nas escolas de ensino médio com maior 

desenvoltura, maior segurança e maior bagagem para prepararem aulas 

diversificadas. 

Aprender a 

ensinar 

P 2 Melhor desenvoltura deste aluno em apresentações (explanações) de seminários; 

  Amadurecimento e a conscientização do aluno sobre o ensino no país e os 

obstáculos e vitórias encontrados no processo de ensino aprendizagem; 

  A reafirmação para muitos da opção pela licenciatura. 

Práticas de 

formação e ensino 
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P 3 Os resultados são obtidos pela experiência alcançada por cada aluno  e pela própria 

fala do aluno ,após  abrangência de alguns conteúdos, eles demonstram e exprimem  

uma aprendizagem significativa 

Práticas de 

formação e ensino 

P 4 Tudo, pois as atividades desenvolvem habilidades, pesquisa e conhecimento ao 

executá-las.  

Práticas de 

formação e ensino 

 

Quadro 30: Respostas dos licenciandos à questão: Após ter cursado/ministrado Atividades de Formação, que 

sugestões você daria para potencializar o desenvolvimento dessas atividades? 

 

Licenciandos Respostas  

L1 A minha sugestão é: ter mais aulas da disciplina específica. Estrutura do curso 

L 2  Sugiro que o professor do IF, dê mais atividades de elaboração de  

materiais didáticos alternativos para serem trabalhados em sala de aula. 

Saberes docentes 

L 3 Na semana em que estiver ministrando a teoria, aplicar a prática (e não 

aplicar a prática com materiais a serem explicados depois) e com a ajuda do 

professor explicar o relatório e a prática, sendo que juntos sanarem as 

dúvidas dos alunos.  

Estrutura do curso 

L 4 Não respondeu.  

L 5 Sugestão seria aplicar cada atividade no final de cada conteúdo para 

complementar a teoria ministrada e assim os alunos aprenderem e 

compreenderem o que o experimento está mostrando, visto que, os mesmos 

já tinham adquirido um certo conhecimento com a parte teórica. 

Estrutura do curso 

L 6 Não respondeu.  

L 7 Não respondeu.  

L 8 É necessário que os professores façam uso de metodologias inovadoras, 

fazer um plano de ensino de forma clara, visando o desenvolvimento 

qualitativo.  

Estrutura do curso 

L 9 Imprimir e motivar os alunos a investigar e observar criticamente as 

práticas como forma de melhor o aprendizado. 

Aprender a 

ensinar 

L 10 Não cursei, ou se cursei, não me recordo qualquer prática de ensino. Formação 

profissional 

L 11 Mesas redondas com vários artigos para o aluno. Práticas de 

formação e ensino 

L 12 Colocar atividades práticas mais interessantes, que estejam relacionadas ao 

cotidiano e que sejam úteis. 

Estrutura do curso 

L 13 Sugiro que haja práticas interessantes que mostrem todos os lados da 

química. As nossas práticas são desatrativas, repetitivas, além da falta de 

reagentes para execução de práticas interessantes. 

Estrutura do curso 

L 14 A minha sugestão é que compre mais materiais para que não aconteça o 

caso de faltar ou até não realizar a prática. 

Estrutura do curso 

L 15 Dar a aula teórica junto da prática. Estrutura do curso 

L 16 Utilizá-las com a maior abrangência possível da teoria, pois as práticas 

desvinculadas da teoria torna a prática menos interessante. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 17 Trabalhar com os alunos de forma mais dinamizadora. Prática de 

formação ensino 

L 18 Trabalhar mais enfoque de não se prender a sala de aula, aos meios 

tecnológicos embora sejam necessários, mais para não ser tão desgastante. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 19 Apesar do descaso da educação acredito eu que devemos sempre dar Desenvolvimento 
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continuidade ao nosso curso. pessoal e 

profissional 

L 20 Eu acredito que uma reciclagem em algumas atividades práticas seria muito 

bom; assim teríamos a certeza de está realizando a prática da maneira mais 

correta possível. 

Estrutura do curso 

L 21 Tirar dos professores a resistência de dar trabalho em grupo e apenas um 

falar, mas o mais importante seria os professores nas aulas de laboratório 

quando realizassem uma prática pedissem para a próxima aula a discussão 

do experimento, mas com os alunos discutindo entre si o que foi feito. 

Situações de 

aprendizagem 

L 22 Que as atividades prática de formação e ensino sejam cada vez mais 

semelhantes ao que futuramente o licenciando irá encontrar nas escolas. 

Não identificado 

L 23 Que nos conteúdos mais complexos use meios que faça parecer mais fácil 

de compreender determinado conteúdo. 

Que todo professor deveria fazer essas atividades práticas. 

Para que tenhamos um resultado satisfatório, é interessante que os 

acadêmicos tenham mais compromisso com a parte pedagógica. 

Estrutura do curso 

L 24 Deveriam ensiná-las dentro dos conteúdos específicos, na parte pedagógica 

fazem muito bem, mas os professores das áreas específicas deveriam ter 

umas abordagens diferenciadas, para não transforma em aulas apenas 

expositivas e repassamento de conteúdos. 

Estrutura do curso 

L 25 Seria interessante trabalhar de forma  mais "diária" pois muitas vezes 

somos poucos instigados. Vivemos onde muitas vezes somos exigidos e os 

alunos cobram algumas informações que as vezes não conseguimos passar. 

Formação 

profissional 

L 26 O Pipid é uma ferramenta potencializadora nesse curso, poderia abranger 

todos os alunos, assim teríamos uma melhor formação e que fossem 

trabalhadas mais e mais durante o curso, principalmente nos primeiros 

períodos. 

Política pública 

L 27 Ter mais uma prática crítica para que o aluno entenda o que está fazendo. Situações de 

aprendizagem 

L 28 Que elas fossem desenvolvidas com alunos dentro de uma sala de aula e 

não para os colegas. Que fossem utilizados mecanismos de mídias 

materiais, inventos e tecnologias que realmente sanassem essas dificuldades 

de demonstrar ou validar algumas teorias, o que de fato acho que realmente 

aumentaria o gosto dos alunos por aula de química. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 29 Bom, o grande problema dessas atividades é sua execução, as vezes pela 

falta de tempo,  a correria do curso etc. Mas essas atividades são de suma 

importância para nossa formação e fazer um esforço para a realização das 

mesmas é muito bom. 

Estrutura do curso 

P 1 Formação de grupo de discussão envolvendo os professores da área 

específica e da área pedagógica. 

 

. Criação de um Laboratório de Ensino, no qual todas as atividades 

desenvolvidas por uma turma ficaram a disposição para as próximas 

turmas. 

 

 

Estrutura do curso 

P 2 De fato não me sinto preparada para sugerir opções para potencializar o 

desenvolvimento dessas atividades. 

 

Não é possível 

estabelecer um 

indicador 

P 3 Que não haja tanta rotatividade de professores numa disciplina e não falte 

reagente no laboratório. E que os alunos aprendam a base da QUÌMICA  

GERAL com eficácia 

Estrutura do curso 
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P 4 Imaginação e Criatividade, como disse um dos maiores gênios da 

humanidade. 

 ―A imaginação é mais importante que a inteligência‖ 

                                                                                                                                 

Albert Einstein 

 

Práticas de 

formação e ensino 

 

 

Quadro 31: Respostas dos licenciandos e professores à questão: Outras considerações sobre a formação de 

professores e o desenvolvimento das Atividades de Formação. 

Licenciandos/professor

es 

Respostas  

L1 Na minha opinião para formar professores em uma determinada 

disciplina, deve ter 80% das aulas específicas a sua disciplina, só 

assim eles podem ter uma formação de qualidade, e poder passar 

para os seus futuros alunos o que eles aprenderam. 

Estrutura do curso 

L 2  Não respondeu. -------------------- 

L 3 Minhas considerações são breves, e espero que tenha atendido a 

pesquisa. Nessa questão acho que os professores deveria fazer 

questionários como esse, perguntando ao aluno quais foram as 

dificuldades encontradas para compreender a primeira prática e 

sugestões para melhorar. 

Estrutura do curso 

L 4 Não respondeu. ------------------- 

L 5 O desenvolvimento das Atividades de Formação, contribuem para 

adquirir um experiência para a futura profissão docente. 

Aprendera a 

ensinar 

L 6 Não respondeu. ....................... 

L 7 Não respondeu. .......................... 

L 8 Vejo essa prática como essencial. Pois necessitamos de recurso 

para que nos ajudem a transmitir o conteúdo específico, 

principalmente nas disciplinas exatas que são consideradas 

complexas pelos alunos. 

Formação  

profissional 

L 9 A prática é necessária e deve ser vinculada a realidade do aluno, 

buscando informar, esclarecer, formar. 

Formação 

profissional 

L 10 Não respondeu. .......................... 

L 11 Não respondeu. .......................... 

L 12 O curso tem uma grade curricular muito grande em matérias 

pedagógicas, sendo pouco específicas, são muitas teorias que na 

maioria das vezes não usamos no nosso cotidiano. 

Estrutura do curso 

L 13 O curso de formação de professores deve ter mais matérias 

específicas do que pedagógicas, do que adianta professores mal 

formado, que não têm conhecimento específico para lecionar em 

todas as séries e níveis. Não conheço nenhum professor que se 

lembre do que foi dito nas aulas pedagógicas em seu curso, não tem 

necessidade desse tanto de didáticas, estágios, práticas 

pedagógicas, etc. Seria interessante se essas matérias  pelo menos 

nos ensinam de verdade "como dar aula" mas não é assim. Só 

existe teoria, que na prática não se aplica porque a realidade é 

outra. 

Estrutura do curso 

L 14 O curso deve ter mais aulas específicas e práticas do que 

pedagógicas, mesmo que sermos professores mais teremos que ter 

Estrutura do curso 
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mais domínio da matéria específica. 

L 15 Eu acredito que a aula prática junto c/ a teórica, ajudará na 

assimilação dos conteúdos, e as aulas práticas não ficariam longe 

do foco da teórica. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 16 Considero o tema atualíssimo e de grande importância para o 

ensino da educação, a prática voltada especificamente em relação a 

teoria e'o ideal. Sem nos esquecer que uma boa prática se 

fundamenta em uma teoria muito bem abordada. 

Práticas de 

formação e ensino 

L 17 Existem diversos professores que são licenciados, aprenderam 

como deve se lidar em sala de aula, porém poucos que praticam. 

Aprender a 

ensinar 

 

L 18 A formação de professores em questão de um desenvolvimento, 

deve ser trabalhada e elaborada de forma muito criteriosa, mas os 

avanços tem sido sem dúvidas gratificantes. 

Formação 

profissional 

L 19 Posso relatar sobre, suma importância para uma ótima formação 

docente. E que devemos sempre persistir. Adoro essas disciplinas, 

nossa grade curricular mostra como devemos seguir de maneira 

organizada e de forma que todos entendam. 

Formação 

profissional 

L 20 Apesar do curso ter sido implantado recentemente percebe que a 

instituição anda em processo de ascendência na formação de 

professores. 

Estrutura do curso 

L 21 Muitas vezes ao olhar essa sala de rede educacional podemos 

perceber que alguns professores não tenham preparo quando se 

deparam com uma sala cheia e entra no dilema de se adaptar ou 

desistir da profissão, com isso podemos ver a importância das 

práticas de formação, mesmo que não seja o que vai solucionar o 

problema mas ameniza pois com o tempo acho que até outras 

faculdades ou até mesmo essa que curso aumente o incentivo das 

práticas de formação, não só em aulas mas proporcionar ao aluno 

uma base forte sobre o que ele quer. 

Práticas de 

formação ensino 

L 22 As Atividades de Formação  são muito importantes para a 

formação do futuro professor e para o seu desenvolvimento para o 

exercício de dar aula. 

Desenvolvimento 

pessoal e 

profissional 

L 23 
É interessante sim que se desenvolva essas Atividades de 

Formação, pois isso fará a diferença quando formos atuar  em sala 

de aula. 

Formação 

profissional 

L 24 Confesso que as vezes elas são um pouco cansativas, não pela 

carga horária mas sim por alguns temas. Mas no decorrer do nossa 

formação percebemos que elas são indispensáveis, quando 

percebemos o nosso amadurecimento como acadêmico perante a 

elas é que damos o seu devido valor. Com certeza quando 

realmente formos colocá-las em prática veremos que sem elas 

seremos professores incompletos. 

Desenvolvimento 

pessoa e 

profissional 

L 25 Não respondeu. .......................... 

L 26 Não podemos esquecer a importância dessas práticas pois nos 

remetem à realidade. Quando começamos o curso pensamos que 

tudo é uma maravilha, mas não é. 

Formação 

profissional 

L 27 Para minha pessoa eu me sinto com baixa capacidade para dar aula. 

O professor tem que planejar sua aula. Nenhum professor tem 

condições de chegar em uma sala para dar aulas sem ter planejado. 

Assim acho que os futuros professores estão preparados para dar 

aulas práticas. 

Formação 

profissional 
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L 28 Ainda penso sobre uma expansão da carga horária e tornar as 

AACCs como curriculares transformando em disciplinas. 

Situações de 

aprendizagem 

L 29  Essas atividades são bastante importante o difícil é o tempo certo 

para elaborar e executar. Vejo esse problema mas as visitas a esse 

problema ajuda bastante. 

Estrutura do curso 

P 1 

 

 
 

A formação de professores deve garantir que o futuro professor 

conheça e compreenda os conteúdos específicos da área e que 

saibam como ensinar estes conteúdos. Desta forma, a matriz 

curricular do curso deve organizar as disciplinas de forma que as 

Específicas fiquem próximas das Práticas de Formação e Ensino. 

Práticas de 

formação e ensino 

 

 

P 2 Sabemos que a licenciatura nas suas mais diversas áreas é 

extremamente dinâmica, reinventando jeitos e renovando modos de 

tratamento a todo tempo. Em geral é muito comum recém formados 

se sentirem perdidos e com pouco saber. Não creio que isto seja 

bom e para fazer com que este aluno tenha tais sentimentos 

atenuados e se torne um profissional confiante para criar sua forma 

de trabalhar, faz-se necessário várias Atividades de Formação 

proporcionando diversidade de situações a este aluno. 

Práticas de 

formação e ensino 

P 3 Acho muito importante o aluno aprender  sendo instigado a 

conhecer o todo do conteúdo, de uma maneira prática-pedagógica  

que o deixe realmente a par do todo universo que cerca o assunto 

estudado. 

Formação 

profissional 

P 4 Em minha opinião é interessante aplicação destas práticas no 

ensino superior durante a formação de professores, mas o mais 

importante é estimular o interesse dos futuros docentes a gostar da 

sua profissão, gostar de ensinar. Sendo assim, teremos na prática 

atividades de ensino não por que viu na graduação, mas sim porque 

gosta e isso é que faz a diferença e rompe as diversidades 

encontradas nas salas de aulas deste nosso país e principalmente 

neste nosso rincão. 

Práticas de 

formação e ensino 
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Apêndice F - Questionário – pesquisa  
 

1) Indique sua situação no curso de Licenciatura em Química? 

 

(  ) Professor                                      (  ) Licenciando ________Período 

 

2) Para você as Atividades de Formação: 

 

(  ) São atividades experimentais 

(  ) São atividades demonstrativas. 

(  ) São atividades investigativas. 

(  ) São atividades que se assemelham às condições de sala de alua. 

 

3) Você poderia estabelecer algumas diferenças entre as Atividades de Formação e as 

Atividades Experimentais e/ou demonstrativas? 

 

4) Como você descreveria as Atividades de Formação a que você teve acesso na sua 

formação? 

 

5) Na sua prática acadêmica/profissional cotidiana você tem encontrado alguma dificuldade 

em desenvolver as Atividades de Formação? Quais? 

 

6) Descreva uma proposta de Atividade  Formação que tenha sido desenvolvida nessa 

disciplina. 

 

7) Em sua opinião como as Atividades de Formação podem contribuir para uma melhor 

formação dos futuros professores? 

 

8) Você apontaria alguma relação entre as Atividades de Formação e as disciplinas específicas 

que cursa/ministra? 

 

9)  Em sua opinião, que resultados práticos alcançados pelos licenciandos  podem ser 

atribuídos às Atividades de Formação? 

 

10) Após ter cursado/ministrado Atividades de Formação, que sugestões você daria para 

potencializar o desenvolvimento dessas atividades? 

 

11) Alguma consideração final a respeito da formação de professores e do desenvolvimento 

das Atividades de Formação? 
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Apêndice  G – Roteiro de entrevistas 

 

Roteiro de entrevista com o coordenador do curso de licenciatura em química e com o chefe 

do setor pedagógico 

 

1) Identifique-se e fale da sua formação e experiência no magistério. 

 

2) Fale da sua experiência como coordenador do curso. 

 

3) No desempenho de suas funções como coordenador do curso de Licenciatura em Química, 

você tem notado o cumprimento da matriz curricular do curso pelos professores, 

especialmente no que se refere às Atividades de Formação? 

 

4) Como você descreveria as Atividades de Formação a que você teve acesso na sua 

formação? 

 

5) Na sua prática profissional cotidiana você tem observado, por parte dos professores, 

alguma dificuldade em desenvolver as Atividades de Formação? Quais? 

 

6) Em sua opinião como as Atividades Formação podem contribuir para uma melhor 

formação dos futuros professores? De que forma? 

 

7)  Em sua opinião, que resultados práticos alcançados pelos licenciandos  podem ser 

atribuídos às Atividades de Formação? 

 

8) Alguma consideração final a respeito da formação de professores e do desenvolvimento das 

Atividades de Formação?   

 


