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RESUMO:  
O presente trabalho busca explicitar quais as visões dos/as acadêmicos/as do Curso de 
Licenciatura Plena em Química, do Campus Professor Alberto Carvalho, da Universidade 
Federal de Sergipe (CLPQ/UFS-ITA) sobre ser um bom/boa professor/a de Química e 
compreender suas concepções quanto a sua preparação, durante o desenvolvimento no 
referido curso, para ser um bom/boa professor/a de Química. Os dados foram coletados por 
meio de questionários em duas etapas, quando eles/elas ingressaram no curso e quando 
estavam no último semestre do curso. Nesta análise foi observado que suas visões sobre ser 
professor/a de Química estão presentes o ‘saber fazer’, aspecto voltado ao eixo pedagógico e 
didático. E, em relação à preparação para ser bom/boa professor/a de Química, observou-se 
que a maioria sente-se mais ou menos preparado e justificam esse fato na necessidade de 
aprofundamento do conhecimento e de continuidade na formação. 
Palavras-Chave: identidade docente, licenciatura em química, bom professor de Química. 
 
RESUMEN: 
Este trabajo tiene por objeto aclarar cuál de las visiones de los académicos o el CLPQUFS-
ITA acerca de ser un buen profesor de la Química y comprender los conceptos y su 
preparación, durante el desarrollo en ese supuesto, ser un buen profesor de la Química. Los 
datos fueron colectados a través de cuestionarios en dos etapas, cuando ellos entró en el curso 
y cuando estaban en el último semestre. En este análisis se observó que sus puntos de vista 
acerca de ser un profesor  de la Química está presente en el 'saber hacer’, mira hacia atrás con 
el eje pedagógico y didáctico. Y, en relación con la preparación para ser buen profesor de la 
Química, se observó que la mayoría se siente más o menos preparados, y este hecho justifica 
la necesidad de una comprensión más profunda y la continuidad en la formación. 
Palabras clave: la identidad del profesor, licenciatura en Química, bueno profesor de la 
Química. 
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Nas discussões sobre a formação de professores/professoras no Brasil, Alencastro (2003) 

apresenta que um dos motivos que contribuiu para a emergência dessas discussões foi o 

movimento da profissionalização do ensino. Em suas discussões, o autor destaca que na 

década de 1960 houve uma intensificação das primeiras propostas concretas para a formação 

docente. Nesse contexto destacam-se aspectos como a ampliação do quantitativo de projetos 

escolares, a intensificação da produção de material didático e de treinamento para 

professores/professoras. Nessa fase o autor aponta a predominância do uso de modelos 

pedagógicos tradicionais, tecnicistas e cognitivistas, através dos livros-curso com conteúdos e 

metodologias apresentados numa sequência indissociável.  

Na década de 1970, o autor destaca que até sua metade privilegiava-se a dimensão técnica da 

formação de professores/professoras e a especialidade em educação. Já na segunda metade a 

educação é vista como prática social relacionada aos aspectos políticos e econômicos devido 

aos estudos de caráter filosófico e sociológico. Já na década de 1980, foi caracterizada por 

crises econômicas com extensões na educação. Amplia-se, segundo o autor, o número de 

profissionais que não apresentam boa formação, salas de aula com excesso de estudantes 

cansados e desinteressados.  É nesse sentido que novas discussões surgem na perspectiva de 

reflexão sobre as condições de trabalho de professores/professoras, sobre a necessidade de sua 

participação nas tomadas de decisão, entre outras. E, na década de 1990 surgem discussões 

sobre o papel das universidades, a formação dos/as profissionais e seu papel na sociedade. 

Ainda, presencia-se o surgimento de fóruns que iniciam as discussões sobre estágio 

supervisionado, questões institucionais, curriculares, programas especiais e políticas 

educacionais para a formação docente (ALENCASTRO, 2003). 

O autor Nóvoa (2009) afirma que os discursos sobre a formação de professores/professoras 

estão repetitivos, os trabalhos de pesquisa, dissertações e teses sobre abordam as mesmas 

discussões e propostas e nada se aprofunda na aplicação prática dessas propostas. 

O ensaio tem como pano de fundo a convicção de que estamos a assistir, 
neste início do século XXI, a um regresso dos professores ao centro das 
preocupações educativas. Os anos 70 foram marcados pela racionalização do 
ensino, a pedagogia por objectivos, a planificação. Os anos 80 pelas 
reformas educativas e pela atenção às questões do currículo. Os anos 90 pela 
organização, administração e gestão dos estabelecimentos de ensino. Agora, 
parece ter voltado o tempo dos professores (NÓVOA, 2009, p.2). 

 



  

Nesse sentido, ele busca refletir sobre as discussões realizadas na formação de 

professores/professoras e nas propostas de ação para essa formação, através da reflexão sobre 

o que é ser bom professor?. Segundo Nóvoa (2009), não se é possível definir o “bom 

professor”, mas talvez seja possível esboçar alguns apontamentos simples, sugerindo 

disposições que caracterizam o trabalho docente nas sociedades contemporâneas. Ele 

apresenta disposição, porque no decorrer do desenvolvimento das discussões sobre a 

formação de um bom professor, foram formuladas competências para os/as 

professores/professoras que já estão muito saturadas. Então fugindo desse termo ele adapta o 

conceito para disposições, pois pretende assim, olhar preferencialmente para a ligação entre as 

dimensões pessoais e profissionais na produção identitária dos professores. 

Sendo assim, Nóvoa (2009) apresenta cinco disposições que são essenciais à definição dos 

professores nos dias de hoje. Afirma que elas servem de pretexto para a elaboração das 

propostas seguintes sobre a formação de professores/professoras, que devidamente 

contextualizadas, podem inspirar uma renovação dos programas e das práticas de formação. 

São elas, o conhecimento, pois é necessário conhecer bem aquilo que se ensina (domínio do 

conhecimento); a cultura profissional, que se dá no conhecimento da instituição escolar, na 

relação com os colegas de profissão, “o registro das práticas, a reflexão sobre o trabalho e o 

exercício da avaliação são elementos centrais para o aperfeiçoamento e a inovação” 

(NÓVOA, 2009, p.3). O tato pedagógico, a capacidade de relação e de comunicação para 

conduzir o aluno para o aprofundamento dos conhecimentos. O trabalho em equipe, que 

reforça a perspectiva da ação coletiva e colaborativa do trabalho em equipe, da intervenção 

conjunta dos projetos educativos da escola (comunidades de prática). E por fim, mas não por 

último, o compromisso social, que envolve os princípios dos valores, da inclusão social, da 

diversidade cultural, o papel docente inclui o comunicar e intervir no espaço público. “Educar 

é conseguir que a criança ultrapasse as fronteiras que, tantas vezes, lhe foram traçadas como 

destino pelo nascimento, pela família ou pela sociedade” (NÓVOA, 2009, p.3). 

Reforçando essa linha de pensamento apresentam-se as ideias de Tardif (2002) Segundo estas 

um postulado central tem conduzido as pesquisas sobre conhecimento de 

professores/professoras, que inclui os saberes, o saber-fazer, as competências e as habilidades 

que os ajudam no trabalho do ambiente escolar. Tardif afirma que “os professores de 

profissão possuem saberes específicos que são mobilizados, utilizados e produzidos por eles 

no âmbito de suas tarefas cotidianas” (TARDIF, 2002, p. 228). 



  

A partir das discussões sobre a formação de professores e professoras, em destaque a 

formação de professores/professoras de Química na busca de aprofundar a relação dos saberes 

que compõe a construção da identidade docente, é que temos desenvolvidos alguns estudos 

em um curso de formação de professores/professoras de Química. Assim, o presente trabalho 

se insere numa investigação mais ampla, que tem como objetivos identificar o perfil e 

compreender a construção da identidade docente dos/as acadêmicos/as ingressos/as na 

primeira turma do Curso de Licenciatura Plena em Química, ofertado, em 2006, pela 

Universidade Federal de Sergipe, no Campus professor Alberto Carvalho. 

Deste modo, o presente trabalho foi desenvolvido com os objetivos específicos de explicitar 

quais as visões desses/as acadêmicos/as sobre ser um bom professor de Química e 

compreender suas concepções quanto a sua preparação, durante o desenvolvimento no 

CLPQ/UFS-ITA, para ser um bom/boa professor/a de Química. Entendemos que estes dados 

podem contribuir para a compreensão dos saberes presentes nas visões desses/as 

acadêmicos/as da formação de professores/as, além disso, esses dados fortalecem 

investigações anteriores desta pesquisa sobre o perfil desses/as acadêmicos/as, suas visões 

sobre ser professor e o ensino de Química e sobre os/as professores/as de memória desses/as 

acadêmicos/as durante a Educação Básica e Educação Superior. 

 
A Coleta de Dados 

O trabalho teve como referência metodológica a pesquisa qualitativa. Os informantes foram 

os/as acadêmicos/as ingressos na primeira turma, em 2006/2 e quando, estavam se formando 

em 2010/1, do Curso de Licenciatura Plena em Química, do Campus Professor Alberto 

Carvalho, da Universidade Federal de Sergipe (CLPQ/UFS-ITA). 

Em investigações iniciais, a coleta de dados foi realizada em 2006/2, com os/as primeiros/as 

ingressos/as do CLPQ/UFS-ITA, constituindo um universo de trinta e oito informantes da 

pesquisa, sendo a primeira etapa deste trabalho. A segunda etapa foi quando estes/as 

acadêmicos/as estavam no último semestre do curso, próximo da formatura, em 2010/1, com 

dezenove informantes. O instrumento adotado para a coleta de dados nas duas etapas foram 

questionários, com questões abertas e fechadas. Nas questões fechadas, foram solicitados 

dados referentes ao perfil desses/as acadêmicos/as, e nas questões abertas, foram levantados 

dados referentes às opiniões sobre a licenciatura, a opção do curso e sobre o ser professor. 



  

Neste trabalho, destacam-se as questões referentes à visão sobre ser um bom professor de 

Química e sobre a preparação para ser um bom professor de Química, desses/as 

acadêmicos/as. Cada questão foi considerada uma classe e em cada classe foram identificados 

seus eixos norteadores, construídos a partir das respostas dos/as informantes. Em seguida, 

elencaram-se as categorias identificadas em cada eixo norteador. 

 

Visões dos/as Licenciandos/as Acerca do Ser um Bom Professor de Química 

Inicialmente, foi perguntado aos/as acadêmicos/as no início do curso suas visões sobre ser um 

bom/boa professor/a de Química e no final do curso, além desse questionamento, foi 

investigado suas visões quanto à preparação para ser bom/a professor/a de Química durante o 

desenvolvimento no CLPQ/UFS-ITA. Nas respostas coletadas quando esses/as acadêmicos/as 

ingressaram no curso, foram organizados os eixos Pedagógico e didático; Relacionamento 

aluno-professor; Quanto à profissão e contribuição na formação do cidadão e em cada eixo 

a construção das categorias (Figura 1). 

Acerca de ser um/a bom/a professor/a de Química, quando esses/as acadêmicos/as 

ingressaram no curso (Figura 1), as categorias identificadas no Eixo 1- Pedagógico e didático 

(34 inferências), reforçam a ideia do/a professor/a como transmissor/a de conhecimento (09 

inferências), em seguida, foram citadas as categorias, o/a professor/a bem informado/a, 

pesquisador/a de conhecimentos específicos (07 inferências); o/a professor/a que sabe 

relacionar a teoria com o cotidiano (06 inferências) e o que sabe ensinar de forma 

interessante (05 inferências). Neste contexto, observa-se que um destaque a inferência ao 

‘saber fazer’ da atividade do/a professor/a, que apesar de notar uma maior inferência em 

aspectos considerados tradicionais dessa visão, como transmitir as informações, encontra-se 

também, um/a professor/a que busca está atualizado/a com os conhecimentos específicos e 

que possa relacionar as teorias com o cotidiano dos/as alunos/as. 

O Eixo 2 – Relacionamento aluno-professor (08 inferências) destaca a categoria o bom 

relacionamento com os alunos, o que leva a inferir a importância dada pelo estudante à 

afetividade. No Eixo 3 - Quanto à profissão (07 inferências), reforça as discussões nas quais 

os discentes priorizam o gostar da profissão e ter responsabilidade como requisito para 

seguir carreira. A categoria contribuição na formação do cidadão com apenas uma inferência 

não se destacou entre as demais (Eixo 4). 



  

 
*fr: frequência. 

FIGURA 1: Visões dos ingressantes acerca do ser bom professor de Química. 
 

De tal modo, observou-se que o ‘saber fazer’ da atividade do/a professor/a estava presente na 

visão desses/as acadêmicos/as ao ingressarem no curso. O que Nóvoa (2009) chama de tato 

pedagógico, que envolve as preocupações na maneira de conduzir a comunicação dos 

conhecimentos para os/as estudantes, apesar de serem trazidos por eles/elas aspectos 

tradicionais no início do curso. Em seguida, nota-se destaque nos eixos sobre o 

relacionamento professor e aluno e Quanto à profissão, o/a professor/a amigo/a do/a 

aluno/a, o gostar da profissão e ter responsabilidade pela profissão. Visões essas, também 

presentes em investigações anteriores desta pesquisa em relação às visões desses/as 

acadêmicos/as sobre ser professor, em que tiveram maior inferência (SANTANA, BRITO e 

LOPES, 2010). 

Sobre essa reflexão, apresenta-se o trabalho de Paiva, Gomes e Oliveira (2005), sobre as 

visões dos professores e licenciandos em Química sobre ser bom professor, em que buscaram 

refletir sobre as diferenças e os pontos em comum entre as visões desses dois tipos de 

informantes. Para isso, foram discutidas as características de bom professor descrito na 

literatura considerando, o ‘saber’, o ‘saber fazer’ e o ‘saber ser’. Participaram da investigação 

realizada por eles, seis professores e oito licenciandos das redes públicas e particulares. Os 

autores destacaram, nessa investigação, que um dos pontos em comum que obteve maior 

destaque foi à boa relação estabelecida entre professor e aluno, como característica para o 

bom professor. Os autores chamam à atenção que essa relação citada pelos informantes está 

relacionada apenas a escola, e não aos pais. Eles levantam outra questão, e afirmam que o 



  

papel do professor, segundo os entrevistados, está no planejar, conduzir, avaliar refletir sobre 

sua prática. O que reforça o destaque fornecido pelos/as acadêmicos/as do CLPQ/UFS-ITA 

desta pesquisa, aos aspectos relacionados aos eixos pedagógico e didático e ao 

relacionamento professor e aluno.  

O professor ao planejar a sua estratégia, ao conduzir a aula e avaliar o 
processo de ensino-aprendizagem precisa refletir sobre a sua ação e se for 
necessário replanejar as atividades, buscando outras formas de conduzi-las 
ou avaliando de forma diferente. De modo geral professores e licenciandos 
não colocaram estes pontos como essenciais na caracterização do bom 
professor (PAIVA, GOMES e OLIVEIRA, 2005, p. 7). 

  

No último eixo (Eixo 4 – Contribuir na formação do cidadão), pode-se inferir a presença da 

disposição quanto ao compromisso social, que envolve os princípios dos valores, da inclusão 

social, da diversidade cultural, o papel docente inclui o comunicar e intervir no espaço 

público. Nele, os/as informantes apresentaram o papel do bom professor de Química, aquele 

que também, leva contribuições para a formação de cidadãos de modo geral. 

Na segunda etapa da pesquisa, no último semestre do curso desses/as acadêmicos/as, as 

respostas para o primeiro questionamento deste trabalho foram organizadas também em eixos, 

os eixos Pedagógico/didático; contribuição social; relacionamento professor e aluno e 

outros, cada eixo com as suas categorias (figura 2).  

Em relação às visões dos/as acadêmicos/as sobre ser um bom/boa professor/a de Química 

(figura 2) próximo da formatura, o eixo Pedagógico/didático teve também um maior destaque 

em relação ao demais (31 inferências). A categoria que mais se destacou foi o uso de 

Metodologias diferenciadas (11 inferências). Nessa categoria foram citadas pelos/as 

acadêmicos/as: a possibilidade de construção de alternativas metodológicas para uma melhor 

explicação e compreensão dos conteúdos químicos por parte dos alunos e o desenvolvimento 

das aulas através da busca de relacionamento da teoria com a prática. 



  

 

*fr: frequência. 
FIGURA 2: visões dos formandos acerca do ser um bom Professor de Química. 

 

Nesta etapa, observa-se um aprofundamento das visões dos/as acadêmicos/as sobre o ‘saber 

fazer’ da atividade docente, pois nas respostas quando esses/as acadêmicos/as entraram no 

curso presenciaram-se aspectos relacionados ao ensino tradicional da transmissão de 

conhecimento. Neste mesmo eixo, agora no final do curso observa-se nas respostas dos/as 

informantes a busca por metodologias diferenciadas para um melhor desenvolvimento das 

aulas de química e a preocupação com a relação entre teoria e prática.  

Em seguida, as categorias que também tiveram destaque foram o Domínio do conteúdo (06 

inferências) e o ser professor enquanto mediador, dinâmico, interativo, inovador, dedicado, 

pesquisador, incentivador no contexto da sala de aula (06 inferências). Ainda nesse eixo 

forma citados pelos/as acadêmicos/as a busca por relacionar os conteúdos de química com o 

cotidiano (03 inferências), a preocupação com a formação do aluno (03 inferências) e o 

destaque a importância da Química (02 inferências). Cabe ressaltar que na categoria sobre a 

formação do aluno, os/as acadêmicos/as disseram que o bom/boa professor/a deve entender as 

necessidades dos/as alunos/as; auxiliar na construção de seus próprios conhecimentos; e que 

forneça espaços para os/as alunos/as tirarem suas dúvidas, realizarem questionamentos e 

expressarem suas explicações sobre os conteúdos abordados. 

Presenciou-se também, nestas respostas a referência ao ‘saber’ do/a professor/a, que se pode 

apresentar na disposição relacionada ao conhecimento, segundo (Nóvoa, 2009), é necessário 



  

conhecer bem aquilo que se ensina (domínio do conhecimento), faz parte da construção da 

formação do/a professor/a e da sua atuação enquanto ser bom/boa professor/a de Química. E, 

além desse domínio do conteúdo, o/a bom/boa professor/a de Química, segundo esses/as 

acadêmicos/as, deve se preocupar com a formação de seus/suas alunos/as na sala de aula e no 

desenvolvimento de suas atividades, pesquisar formas de mediar, inovar e incentivar a 

produção desse conhecimento a ser trabalhado, dando destaque à importância da 

aprendizagem dos conteúdos químicos.  

O eixo relacionado à contribuição social foi o segundo mais citados (04 inferências). Nele, 

foram apresentadas as visões de um bom/boa professor/a de Química aquele/a que influência 

na formação de cidadão mais críticos e participativos nas ações em sociedade, como também, 

aquele que busca conhecer bem a realidade em que seus/suas alunos/as estão inseridos/as. 

Aspecto que nos fornece um aprofundamento da visão desses/as acadêmicos/as sobre a 

preocupação na formação de seus/suas alunos/as, pois se estende além do contexto da sala de 

aula e parte para as ações em sociedade. 

Mais um eixo, também em destaque, foi referente ao relacionamento professor e aluno (02 

inferências), em que se apresentou uma visão de bom/boa professor/a de Química aquele que 

é amigo/a e companheiro/a do/a aluno/a. No eixo outro se observou as inferências “não sei o 

que é ser um bom professor”, e ser um bom professor de Química é “um professor que busca 

dá o máximo de si e que busca cobrar o máximo de seus alunos” (Figura 2). Ambas as visões 

também presentes nas respostas desses/as acadêmicos/as quando ingressaram no curso, 

primeira etapa da pesquisa. 

Ribeiro, Lima e Epoglou (2009) apresentaram em seu trabalho sobre a formação inicial de 

professores de química e os Saberes docentes, uma investigação sobre as concepções de 

licenciandos do curso de Licenciatura em Química da Universidade Federal de Uberlândia, 

sobre o que é ser bom professor de química durante a formação inicial dos mesmos. Os dados 

coletados no inicio da disciplina de práticas de ensino I, sobre as concepções do que é ser bom 

professor de Química, os autores observaram que a preocupação com o ‘saber fazer’, 

relacionado ao saber pedagógico, obteve uma maior inferência nas visões dos seus 

informantes.  Deixam claro, a escrita de alguns informantes: 

... ter todo o conteúdo na cabeça, saber fazer relação entre esses conteúdos, 
ser o mais simples possível e tentar buscar no cotidiano dos alunos os 
conceitos básicos de cada matéria; ...é tentar fazer com que o aluno se 



  

interesse pela disciplina e que ele consiga, ver a química não só como algo 
teórico, mas também como prático, ou seja, um bom professor de química é 
aquele que consegue levar a química para o mundo e o mundo para dentro da 
sala de aula (RIBEIRO, LIMA, EPOGLOU, 2009, p.3). 

 

Durante a fase intermediária da investigação, no final da disciplina de Práticas de Ensino de 

Química I, a categoria que também teve maior inferência entre os informantes do trabalho 

desses autores foram o ‘saber fazer’, reforçando a preocupação dos mesmos com a sua própria 

prática. Entretanto, verificou-se também, um aumento significativo nas indicações da 

categoria “saber ser". Dessa forma, os autores puderam inferir que os licenciandos começam a 

perceber a importância de outros saberes para a formação docente, buscando refletir sobre o 

papel do professor no processo de ensino e aprendizagem. No final da disciplina de práticas 

de ensino de Química II, ao analisar os dados, eles notaram que a categoria mais indicada foi 

‘saber ser’. O que os levaram a inferir que após as atividades e experiências desenvolvidas nas 

disciplinas, fizeram esses informantes refletir sobre ‘o que é ser um bom professor de 

química’, percebem certa amplitude do papel do professor.  

Sendo assim, eles destacam que o trabalho desenvolvido nas disciplinas trouxe contribuições 

importantes para a compreensão desses licenciandos sobre os saberes que envolvem a 

formação do bom professor de química. 

Assim, parece fundamental manter, bem como ampliar, as atividades para 
que os licenciandos possam compreender que ‘ser professor’ não é apenas 
saber o conteúdo específico da disciplina a qual irá ministrar, mas envolve 
muitas outras habilidades e competências, o fazer e o ser docente que 
podem, às vezes, ser adquiridos não somente durante a prática docente, mas 
também durante sua própria formação (RIBEIRO, LIMA, EPOGLOU, 2009, 
p. 4). 

 

Nesta reflexão, pode-se inferir com a realização deste estudo que durante a formação no 

CLPQ/UFS-ITA as visões dos/as acadêmicos/as sobre ser um bom/boa professor/a de 

Química foram aprofundadas, pois nos aspectos relacionado ao pedagógico e didático, 

quando esses/as acadêmicos/as ingressaram no curso, estavam relacionados a um profissional 

preocupado com a transmissão dos conhecimentos, próximo ao final do curso, observou-se 

uma maior inferência a busca de metodologias diferenciadas. Com características de um 

profissional como mediador, inovador, dinâmico, pesquisador, dedicado e incentivador do 

processo de ensino e aprendizagem. O desenvolvimento no curso contribuiu para um 



  

enriquecimento dos saberes que envolvem a atividade docente, na compreensão das 

competências e habilidades de um saber fazer e ser da docência. 

Cabe destacar ainda, que em ambas as etapas de investigação os aspectos relacionados ao 

relacionamento professor e aluno, e a contribuição social ficaram marcadas nas respostas 

desses/as acadêmicos/as. Reforçando a importância do ‘saber ser’ na atividade docente, pois é 

aquele que se interessa por seu aluno e pela formação cidadã do mesmo. 

 

Visões dos Acadêmicos Quanto à Preparação para Ser Bom Professor de 

Química 

Para enriquecer as discussões acima, o segundo questionamento deste trabalho, apresenta as 

respostas dos/as acadêmicos/as do CLPQ/UFS-ITA sobre suas opiniões quanto à preparação 

durante o referido curso para ser bom/boa professor/a de Química. As respostas foram 

organizadas nos eixos sim, não, mais ou menos, e não respondeu em cada eixo apresentam-

se as explicações deles/as quanto a essa preparação (Figura 3). 

 
*fr: frequência. 

FIGURA 3: Visões dos formandos quanto a preparação para ser 
um bom Professor de Química. 

 



  

Dentro do eixo sim, a categoria que apresentou maior inferência foi aprofundamento do 

conhecimento Químico (04 inferências), pois o curso proporcionou, segundo eles/elas, um 

aprofundamento dos conteúdos científicos que contribui para a atuação docente. A categoria 

conhecimento das metodologias de ensino foi a segunda mais citada (03 inferências), na qual 

os/as acadêmicos/as explicitam que se sentem preparados porque durante o curso aprenderam 

uma metodologia voltada para o ensino de Química. Este aspecto reforça as discussões 

anteriores, quando se observou na segunda etapa da pesquisa, no último semestre do curso, 

uma maior inferência nos aspectos pedagógicos e didáticos voltados para o uso de 

metodologias diferenciadas na atuação do/a bom/boa professor/a de Química (Figura 2). 

Ainda foram citadas, com menor inferência, as categorias dedicação, esforço e compromisso 

com o aluno (01 inferência), que segundo ele/ela essas características contribuirão no 

processo de ensino e aprendizagem. Aspectos que enriquecem as informações citadas na 

análise anterior sobre o ‘saber ser’ presente na atuação do/a professor/a. 

No eixo não, duas categorias foram observadas, a categoria desenvolvimento não significativo 

do curso (03 inferências), os/as acadêmicos/as citaram que durante a graduação não 

aprenderam a ser bom/boa professor/boa, pois na universidade os conteúdos que são passados 

não ajudam nesta preparação, além de que para isso têm que praticar. Um/a acadêmico/a 

apresentou inferência na categoria Continuidade na formação, pois segundo ele/ela a 

formação para ser bom/boa professor/a de Química deve ser continua. Conforme, informante: 

 

Nunca estarei preparado, vejo a formação de um bom professor como sendo 
continuada, a graduação foi só um pequeno passo para o direcionamento de 
determinadas linhas de estudos e pesquisas, mas a minha formação 
continuará no decorrer da minha prática docente (informante 1). 

 

Outros/as acadêmicos/as informaram que estão mais ou menos preparados/as, a maior 

inferência foi na categoria aprofundamento do conhecimento (04 inferências), segundo eles 

precisam pesquisar e aprender mais. Em seguida, a categoria continuidade na profissão (02 

inferências), no sentido de adquirir experiência profissional. As outras categorias citadas 

sobre a formação de professores dos acadêmicos da pelos/as acadêmicos/as foram 

aprofundamento metodológica (01 inferência), na busca por conhecer outras metodologias e 

falta de experiência (01 inferência). 



  

Uma das questões que envolve a formação de professores/as é o domínio do conteúdo 

específico. Alencastro (2003) identificando as representações Licenciatura em Química, em 

relação ao domínio do conhecimento, identificou que metade dos licenciandos entrevistados 

(50%) respondeu que consideram possuir, em partes, o conteúdo suficiente para serem 

professor de química, 28% consideram possuir conhecimento e 21,4% afirmaram que não 

possuem conhecimento suficiente. Nas respostas afirmativas quanto ao possuir conhecimentos 

do conteúdo suficiente para ser professor, o autor observou que esses licenciandos não 

estavam seguros do que responderam. Já os que responderam não possuir ou, possuem em 

parte, o conhecimento de conteúdo suficiente para ser professor de Química, acham que esse 

conhecimento adquire-se com a prática, isto é, na formação continuada.  

De maneira geral, a investigação realizada por ele buscou questionar os conteúdos estudados 

em nível universitário, pois, o curso de graduação, além de preocupar-se com as disciplinas 

previstas no currículo, deveria se preocupar também com os conteúdos do ensino médio onde 

estes licenciandos/as e futuros/as professores/as atuarão. 

Sendo assim, pode-se observar uma relação com os dados de Alencastro (2003), pois os/as 

acadêmicos/as desta pesquisa que apresentaram não estarem preparados para ser bom/boa 

professor/a de Química afirmaram também a necessidade de um aprofundamento dos 

conhecimentos específicos, como também um aprofundamento dos conhecimentos 

pedagógicos. Para esses informantes, a preparação para ser professor/a se dá continuamente. 

De modo geral, pode-se observar que os/as acadêmicos/as que inferiram estarem preparados 

ou mais ou menos preparados para serem bons/boas professores/as de Química citam as 

categorias aprofundamento do conhecimento e aprofundamento metodológico com maior 

frequência. Nesse sentido, percebe-se a importância destacada pelos/as informantes sobre a o 

domínio do conhecimento químico e o domínio por metodologias diferenciadas para uma boa 

atuação na atividade docente, como também a importância à continuidade desse 

aprofundamento.  

Por fim, cabe destacar as respostas apresentadas por Nóvoa (2009) para as questões que 

envolvem o processo de construção da formação docente. Para ele, as características que 

definem o bom/boa professor/a, estão relacionadas ao conhecimento, a cultura profissional, o 

tato pedagógico, o trabalho em equipe e o compromisso social. Dentro desta perspectiva, 

apresenta cinco propostas que deve compor a formação docente, a componente prática, a 



  

cultura profissional, as dimensões pessoais, as lógicas coletivas e a presença pública dos 

professores. 

No essencial, advogo uma formação de professores construída dentro da 
profissão, isto é, baseada numa combinação complexa de contributos 
científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os próprios 
professores, sobretudo os professores mais experientes e reconhecidos 
(NÓVOA, 2009, p. 9). 

 

Assim, é a partir da visão de Nóvoa (2009) acerca da necessidade de uma formação de 

professores/as construída dentro da profissão, este trabalho vem trazer elementos importantes 

da formação desses/as acadêmicos/as, como também contribuir na continuidade desta 

investigação, na busca de compreender o processo de construção da identidade docente dos/as 

acadêmicos/as ingressos na primeira turma do CLPQ/UFS-ITA, em 2006, pois em etapas 

posteriores pretende-se investigar os elementos que compõe a construção da identidade 

deles/as, atualmente, como professores da Educação Básica e/ou em Formação continuada.  

 

Considerações Finais 

Este trabalho buscou explicitar e refletir acerca das visões dos/as acadêmicos/as do 

CLPQ/UFS-ITA sobre ser um bom/boa professor/a de Química e compreender suas 

concepções quanto a sua preparação, durante o desenvolvimento no CLPQ/UFS-ITA, para ser 

um/a bom/boa professor/a de Química. 

De modo geral, percebeu-se que nas visões desses/as acadêmicos/as sobre ser professor/a de 

Química estão presentes o ‘saber fazer’ na atividade docente, aspecto voltado ao eixo 

pedagógico e didático, tanto no início quanto no final do curso. E, em relação à preparação 

para ser bom/boa professor/a de Química, observou-se que a maioria sente-se mais ou menos 

preparado e justificam esse fato na necessidade de aprofundamento do conhecimento e de 

continuidade na formação. 

Estes dados contribuíram na compreensão dos saberes presentes nas visões deles/as sobre a 

formação de professores/professoras, além disso, esses dados fortalecem investigações 

anteriores desta pesquisa sobre o perfil desses/as acadêmicos/as, suas visões sobre ser 

professor/a e o ensino de Química e sobre os/as professores/as de memória desses/as 



  

acadêmicos/as durante a Educação Básica e Educação Superior. Como também, possibilita 

enriquecimento para as investigações posteriores acerca da análise dos elementos 

constituintes na (re)construção da identidade docente em Química, desses/as informantes, 

agora como professores/as de Química. 
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