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RESUMO  

A formação de professores é um assunto dos mais discutidos, por aqueles que se preocupam 
com um ensino-aprendizagem de qualidade, pois o professor é o elemento central desse 
processo, cabendo a este a mediação entre o novo conhecimento e o conhecimento já 
existente. Desta forma, buscou-se com a presente pesquisa conhecer as opiniões apresentadas 
por licenciandos em química e física da Universidade federal de Sergipe, em relação à 
formação específica em licenciatura que estão recebendo nesta Universidade, sendo que a 
mesma foi realizada nos campos de São Cristóvão e Itabaiana, visando comparar os 
resultados. Os licenciandos em química nos dois campos apresentam opiniões semelhantes, o 
que indica que o curso não diverge significativamente de um campos a outro. No entanto, os 
licenciandos em física, apresentam opiniões muito distintas, evidenciando diferenças 
marcantes. 

Palavras-Chaves: professores, química, física. 

 
ABSTRACT 
 
Teacher training is one of the most discussed issue, for those concerned with teaching and 
learning quality, because the teacher is the central element of this process, fitting this 



2 

 

 
1*Graduando em Física Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe – jackfísica@hotmail.com  
2*Graduanda em Química Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe – laine.ufs@hotmail.com 
2**Graduanda em Química Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe – Luana.cc@hotmail.com 

mediation between the new knowledge and existing knowledge. Thus, we sought in this 
research the views presented by undergraduates in chemistry and physics at the Federal 
University of Sergipe, in relation to specific training in degree from this university who are 
receiving, and the same was done in the fields of St. Kitts and Itabaiana, to compare the 
results. The undergraduates in chemistry in the two fields have similar views, indicating that 
the course does not differ significantly from one field to another. However, undergraduates in 
physics, have very different views, showing marked differences. 

Key Words: teachers, chemistry, physics. 

1- INTRODUÇÃO 

O professor caracteriza-se por ser o elemento central do processo de ensino-

aprendizagem, o que torna a questão da formação de professores um assunto dos mais 

relevantes quando se trata de ensino, em especial ensino de ciências. “A formação dos 

professores de ciências, geralmente, tem sido pensada como uma tentativa de produzir um 

profissional que incorpore, o mais possível, traços ideais selecionados a partir de uma 

reflexão teórica sobre o tema” (FEITAS; VILLANI, 2002, p. 215). Como apontam Rodrigues 

e Souza (2009):  

Para uma educação de qualidade não basta uma estrutura física escolar 
adequada, escolas capacitadas com diversos recursos que facilitem o 
trabalho do professor e a aprendizagem do aluno, uma boa remuneração 
salarial que possibilite ao professor ter poucas turmas para se dedicar, entre 
outras prerrogativas. Todos estes requisitos são necessários, mas existe algo 
ainda mais importante: a qualificação do professor, seja ela na formação 
inicial ou continuada. Sem esta capacitação para a docência, é difícil que 
haja uma boa educação mesmo que existam condições de trabalho que 
facilitem o processo de ensino-aprendizagem (p. 149). 

Isto porque, o papel do professor na construção do conhecimento por parte dos alunos 

é fundamental, cabendo a este, “selecionar, organizar e problematizar conteúdos de modo a 

promover um avanço no desenvolvimento intelectual do aluno, na sua construção como ser 

social” (BRASIL, PCN - Ciências, 1999, Vol4, p.33). Tal responsabilidade justifica a 

crescente preocupação com a adequada formação do profissional da educação. O que vem 

caracterizando a formação do professor como um processo complexo.  

Como apontam, Francisco Jr. et al (2009), a formação de professores envolve muitos 

aspectos, destacando-se: as necessidades formativas, a análise crítica da formação atual, e 

propostas de reestruturação curricular.  O que se busca é acabar com o modelo de formação 

docente apoiado na racionalidade técnica, onde ser professor significa aplicar os 

conhecimentos científicos em situações práticas (ROSA et al, 2001). “Essa maneira de pensar 



3 

 

 
1*Graduando em Física Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe – jackfísica@hotmail.com  
2*Graduanda em Química Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe – laine.ufs@hotmail.com 
2**Graduanda em Química Licenciatura pela Universidade Federal de Sergipe – Luana.cc@hotmail.com 

a formação profissional desconsidera a complexidade da prática, que é constituída por eventos 

inesperados, incontroláveis e que exigem tomadas de decisões rápidas” (ROSA et al, 2001, p. 

29).  

É necessário eliminar dos futuros docentes a visão simplista do ato de ensinar, 

extinguindo-se a ideia de que para ser professor necessita-se apenas saber o conteúdo. Nesse 

sentido, entra a importância dos cursos de licenciatura, em especial das disciplinas voltadas 

para a prática de ensino, pois são estas que tem o importante papel de modificar e ou melhorar 

as concepções de ensino-aprendizagem apresentadas pelos licenciandos.  

Dessa forma, tais disciplinas devem possibilitar aos licenciandos compreender que 

para ser um professor realmente qualificado e capacitado, é preciso, de acordo com Carvalho 

e Gil-Pérez (2003), conhecer além do conteúdo da disciplina, diversas outras questões, como: 

questionar as ideias de “senso comum” sobre o ensino e a aprendizagem de ciências; adquirir 

conhecimentos teóricos sobre aprendizagem de ciências; saber analisar criticamente o “ensino 

tradicional”; saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva (estratégias 

de ensino); saber dirigir os trabalhos dos alunos; saber avaliar; e por fim, adquirir a formação 

necessária para associar ensino e pesquisa. 

Neste sentido, os cursos de formação inicial de professores, ou seja, as licenciaturas é 

o principal ponto a ser considerado, quando se busca melhorar o processo de ensino 

aprendizagem, pois são estes cursos que têm o papel de capacitar os futuros professores para 

uma devida atuação docente, nesse sentido é importante investigar a atenção que tais cursos 

vêm dando a formação desses profissionais. Repensar a questão da formação inicial de 

professores se torna um assunto ainda mais relevante porque “a experiência tem mostrado que 

quaisquer mudanças nas práticas dos professores são processos extremamente lentos” 

(THOMAZ, 200, p. 364). 

Estudos apontam que esta formação vem ocorrendo de forma insatisfatória, uma das 

principais dificuldades encontradas nas Universidades brasileiras é a falta de docentes que 

além de preocupados sejam qualificados para atuar na área de ensino (FRANCISCO JUNIOR 

et al, 2009).”Especificamente para o ensino de ciências, é importante que na formação do 

professor sejam discutidas questões referentes à história da Ciência, às diferentes concepções 

de Conhecimento Científico e às diversas Tendências no Ensino de Ciências” (MULLER E 

MACHADO, p. 2).  
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No entanto nos cursos de Licenciatura em Física e em Química, como em tantos 

outros, ocorre à concentração de disciplinas em suas áreas específicas. Insistir que estes 

cursos priorizem a formação do professor de Ciências tem sido uma batalha, pois geralmente 

a prioridade destes não é esta, principalmente quando o curso também apresenta a modalidade 

de Bacharelado (CUNHA E KRASILCHIK, p. 3). 

De acordo com Libâneo (1994), na formação do professor, deve ocorrer de forma 

imprescindível, uma articulação entre os conteúdos de cunho científico e as disciplinas 

relacionadas com a formação pedagógica. Segundo este mesmo autor, a formação do 

professor abrange duas dimensões: 

 

A formação teórico-científica, incluindo a formação acadêmica específica 
nas disciplinas em que o docente vai especializar-se e a formação 
pedagógica, que envolve os conhecimentos da Filosofia, Sociologia, História 
da Educação e da própria Pedagogia que contribuem para o esclarecimento 
do fenômeno educativo no contexto histórico-social; A formação técnico-

prática visando à preparação profissional específica para a docência, 
incluindo a Didática, as metodologias específicas das matérias, a Psicologia 
da Educação, a pesquisa educacional e outras (LIBÂNEO, 1994, p. 27). 
 

Nesse sentido, como afirmam Júnior e Oliveira, ao se pensar num currículo para 

formação de professores do ensino de ciências, logo se ver a necessidade de repensar os 

conteúdos e a forma como estes são ministrados nas disciplinas de ensino, de tal maneira a 

formar um currículo com disciplinas relevantes e que propicie a integração entre os conteúdos 

e áreas específicas da ciência. “É importante se pensar em um currículo interdisciplinar, 

levando o educando a construir um conhecimento global, não permitindo uma organização 

curricular fragmentada e compartimentalizada” (JÚNIOR e OLIVEIRA, p. 2). 

Diante da importância de tudo que foi exposto, buscou-se com esta pesquisa conhecer 

como vêm ocorrendo a formação de professores de Química e Física na Universidade Federal 

de Sergipe, por meio da narrativa de seus licenciandos. Sabendo-se que esses dois cursos não 

apresentam diferenças muito rígidas em suas estruturas curriculares voltadas para a 

licenciatura, pois ambos apresentam quatro estágios, nomeados como: Estágio 

Supervisionado para o ensino de Química (Física) I, II, III e IV. Além de apresentarem outras 

disciplinas em comum como é o caso de Metodologia e Instrumentação para o Ensino de 

Química (Física), que na química, corresponde na grade atual, a uma única disciplina e na 

física a disciplinas distintas. 

 Sendo que as diferenças entre estes dois cursos se acentuou de forma mais evidente a 

partir de 2010, quando o curso de química passou por uma reforma curricular, onde se buscou 
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aproximar a grade deste curso, as exigências nacionais para os cursos de licenciatura. 

Introduzindo disciplinas do tipo: Pesquisa em Ensino de Química I e II e reformulando 

algumas das já existentes. Enquanto que no curso de Física a última reforma curricular 

ocorreu em 2006. 

Ambos os cursos, atualmente são exclusivamente noturnos, sendo distribuídos em dez 

períodos, onde as disciplinas exclusivas da licenciatura começam a ser inseridas no início do 

curso, atendendo a Legislação Nacional para os cursos de licenciatura, pois esta formação 

específica deve ocorrer durante todo o curso e não apenas nos últimos períodos. No curso de 

química, estas disciplinas que contemplam a formação básica em licenciatura começam a 

aparecer já no primeiro período, com a disciplina Introdução a Psicologia da Aprendizagem, 

enquanto que no de física no segundo, com esta mesma disciplina. 

Com base nestes pressupostos, torna-se um assunto dos mais relevantes, buscar 

conhecer como tais disciplinas de ensino, na referida instituição, vêm contribuindo para a 

formação de futuros docentes que tem a missão de reinventar o ensino de química e física, nas 

escolas sergipanas e por que não brasileiras. 

 

 

2- METODOLOGIA 

 

A pesquisa em questão apresenta cunho qualitativo, não se excluindo aspectos 

quantitativos. Os dados foram coletados por meio de questionários estruturados, com a 

finalidade de conhecer como os alunos dos cursos de Química e Física Licenciatura da 

Universidade Federal de Sergipe, avaliam a formação específica em licenciatura que estão 

recebendo na referida instituição. O questionário aplicado tanto aos licenciandos em química 

como em física, é mostrado no Quadro 1. 

Os sujeitos da pesquisa foram escolhidos de forma aleatória, mas alguns deles 

mantinham certo grau de proximidade com os pesquisadores. Participaram da pesquisa 

licenciandos dos campos de São Cristóvão e Itabaiana.  Quatorze licenciandos em química 

responderam o questionário, sendo dez do campos de São Cristóvão e quatro do campos de 

Itabaiana. Dos licenciandos em física conseguimos respostas de dez pessoas, das quais sete 

são do campos de São Cristóvão e três do Campos de Itabaiana. 
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Dentre os pesquisados do curso de química licenciatura, nos dois campos, sete são do 

sexo masculino e sete são do sexo feminino. No curso de física licenciatura, sete dos 

pesquisados são do sexo masculino e três são do feminino. 

A finalidade de se realizar a pesquisa nos dois campos foi procurar conhecer se há 

diferenças significativas entre a abordagem que vem sendo dada a estes cursos de um campos 

para o outro, tendo-se em vista que no campos de Itabaiana só há a modalidade de 

licenciatura. 

 

 

 

Quadro 1: Questionário aplicado aos licenciandos em Química e Física pela UFS. 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LICENCIANDOS EM FÍSICA E QUÍMICA PELA UFS 
 

INDENTIFICAÇÃO: 
 

1- Sexo: Masculino (  )   Feminino (  )                   Idade: .................... 
2- Ano de ingresso no curso de física: ...........Período que cursa atualmente: ........... 
3- Cursou o ensino médio:  

            Todo em escola pública (  )              Todo em escola particular (  ) 
            Maior parte em escola pública (  )   Maior parte em escola particular (  ) 
 
QUESTÕES: 
 

1- Porque escolheu o curso de física licenciatura? 
 

2- Quais foram/são suas principais dificuldades neste curso? 
 

3- O seu curso, enquanto licenciatura procura mostrar que o processo de ensino-aprendizagem 
deve se permear por meio de intensas relações entre quem ensina e quem aprende, ou 
transparece a mesma visão tradicional do empirismo, onde o professor fala e o aluno ouve? 
Justifique. 
 
 

4- As disciplinas de ensino do seu curso contribuem de forma significativa para que você se 
torne um docente comprometido e crítico em relação a sua própria prática? Justifique. 
 

5- Os seus estágios curriculares te orientam a ensinar de forma diferenciada, ou seja, 
interagindo e relacionando os conteúdos trabalhados com o cotidiano dos alunos? Justifique 
 
. 

6- O seu curso modificou ou melhorou a sua visão sobre o processo de ensino aprendizagem? 
Justifique.   
 

7- Você pretende seguir a carreira docente como profissão? Justifique 
 
 

8- Como você avaliaria as disciplinas de ensino do seu curso: 
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            Boas (  )     Ótimas (  )     Regular (  )     Ruim (  )     Péssimas (  ) 
 

 

 

 

3- RESULTADOS 

 

Dos pesquisados, tanto do curso de química como de física, a grande maioria cursou o 

ensino médio todo em escola pública, resultado apontado também por Francisco Jr. et al 

(2009), quando pesquisou os licenciandos em química do Estado de Rondônia, o que indica 

que na maioria das vezes esses cursos são procurados por pessoas de baixa renda. 

A maioria ingressaram nos respectivos cursos em 2008, estando no caso do campos de 

São Cristóvão no 7° período e no Campos de Itabaiana no 6°, pois neste último, os aprovados 

no vestibular iniciam o curso no segundo semestre. A seguir mostraremos uma análise por 

curso e por campos individualmente. 

 

Curso: Química Licenciatura 

 

Os pesquisados dos campos São Cristóvão e Itabaiana, em sua maioria escolheram o 

curso de química licenciatura, por se identificar com a química e também pelas oportunidades 
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de emprego, não ouve outras categorias relevantes, este resultado também foi apresentado por 

Francisco Jr. et al (2009).  

• “Escolhi o curso de química licenciatura por ser uma área que me identifico, além de 

ter disponibilidade no mercado de trabalho.” 

Quanto às dificuldades enfrentadas no curso, as categorias encontradas foram: 

metodologia dos professores, falta de base no ensino médio, disciplinas de cálculo, física e 

orgânica. 

 

Campos São Cristóvão 

 

Quando indagados sobre a visão que o curso transparece em relação ao processo de 

ensino-aprendizagem, construtivista ou tradicional (Quadro 1, questão 3),  os alunos deste 

campos, em grande parte consideram que o curso tem uma abordagem construtivista no que 

se refere as disciplinas de ensino, no entanto nas outras áreas da química nota-se uma visão 

tradicional. 

• “Procura nas matérias específicas da área de educação em química, porém nas 

demais matérias não é isso que acontece e acaba demonstrando que não existe 

sintonia entre as áreas no curso.” 

Este resultado é positivo no sentido de que, apesar de o curso em sua maioria ser 

tradicional, busca nas disciplinas voltadas para o ensino de química, formar professores 

capacitados para atuar de forma diferenciada no ensino médio. 

Todos os pesquisados, apesar de alguns serem um pouco críticos, acham que as 

disciplinas de ensino contribuem para que eles se tornem docentes comprometidos e críticos 

em relação à própria prática docente. 

• “Sim, nos dão a possibilidade de analisar práticas positivas e negativas que ocorrem 

durante as disciplinas e fora delas, conhecemos a questão da realidade escolar e os 

impasses que existem por traz do tão complexo processo de ensino/aprendizagem.” 

• “Não muito, geralmente os professores falam muito e eles geralmente não põem em 

prática o que falam, gerando um certo desencanto com o que foi proposto como certo 

pelo professor.” 

Quanto aos estágios curriculares, os licenciandos afirmam serem orientados a ensinar 

de forma diferenciada, ou seja, interagindo e relacionando os conteúdos com o cotidiano dos 
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alunos, mas muitos não se sentem preparados para trabalhar dessa forma e confessam que 

muitas coisas ficam só na teoria. 

• “Sim os estágios curriculares nos traz essa possibilidades de colocar em prática tudo 

que aprendemos ao longo da graduação (“sair” do modelo de ensino tradicional p/ o 

construtivista).” 

• “Sim”. Só que confesso que ainda não se sinto preparado, porque é muito difícil a 

quebra de paradigma e de concepções já estabelecidas. 

Todos os licenciandos pesquisados, afirmam que o curso melhorou a visão que tinham 

sobre o processo de ensino aprendizagem, resultado muito positivo, pois indica que apesar 

dos problemas e deficiências do curso, este vem contribuindo significativamente para formar 

professores mais qualificados. 

• “Sim, o curso melhorou minha visão. Hoje vejo o quanto é necessário relacionar a 

química com o dia a dia dos alunos p/ que eles possam ver sentido no que está sendo 

ensinado.” 

• “Abriu totalmente a minha visão, que antes era de que o professor é a fonte de 

conhecimento e que sabe tudo que o aluno vai aprender e precisa.” 

No entanto, metade dos pesquisados não pretendem seguir a careira docente, mas sim 

tentar concursos públicos e também outros cursos, apesar de não citarem, os motivos 

possivelmente estão relacionados à desvalorização do professor. 

As disciplinas de ensino foram avaliadas pelos dez participantes da pesquisa, da 

seguinte forma: Boas (5 pessoas); Regular (4 pessoas); Ótimas (1 pessoa). 

 

Campos Itabaiana 

 

As opiniões a respeito do curso, dos pesquisados no campos de Itabaiana se 

assemelham muito com as dos pesquisados em São Cristóvão. 

Também se considera que em sua maioria o curso transparece uma visão 

construtivista, principalmente em relação às disciplinas de ensino, sendo que estas, de acordo 

com os pesquisados contribuem para que eles se tornem docentes comprometidos e críticos 

em relação a sua própria prática. 

• “Sim. As disciplinas trabalham em cima dessa questão, fazendo com que os alunos 

reflitam sobre sua prática como docente.” 
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Os estágios curriculares também são vistos de forma positiva, sempre orientando os 

alunos a ensinar de forma diferenciada. 

• “Sim. Os estágios são craseados nas formas diferenciadas de ensinar, fazendo que 

ocorra um ensino contextualizado.” 

Todos também afirmam que o curso melhorou a visão que tinham sobre o processo de 

ensino-aprendizagem. 

• “Sim. Antes do curso, a única visão que tinha deste processo é que o professor era o 

ditador (minha visão como aluno) agora percebo o quanto é importante fazê-lo 

participar da aula.” 

Da mesma forma que no campos de São Cristóvão, metade afirmou não pretender 

seguir a carreira docente principalmente pela desvalorização da profissão. 

• “Não, a desvalorização do profissional é um motivo ao qual percebe-se a falta de 

incentivos, tanto na parte financeira, quanto a profissional.” 

Os quatro participantes avaliaram as disciplinas de ensino da seguinte forma: Boas (3 

pessoas); Regular (1 pessoa). 

 

 

Curso: Física Licenciatura 

 

Os participantes da pesquisa nos dois campos escolheram o curso de física licenciatura 

por motivos diversos, como por se identificar com a física, pela influência de um professor, 

necessidade de profissionais, por gostar de ciências exatas e pela física estudar fenômenos da 

natureza. 

• “Escolhi este curso pela necessidade de profissionais nesta área, mas não só por isso, 

outro fator fascinante foi a curiosidade de conhecer fenômenos físicos e investigar 

estes ao decorrer do curso.” 

Em relação às dificuldades enfrentadas no curso, as principais categorias encontradas 

foram: Ensino médio deficiente, Ritmo do curso, ferramentas matemáticas em excesso, 

Desvalorização da licenciatura dentro da Universidade.  

 

Campos São Cristóvão 
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Os licenciandos em física deste campos, quando questionados sobre a visão do 

processo de ensino-aprendizagem apresentada pelo curso, ou seja, construtivismo ou 

tradicional (Quadro 1 questão 3), em sua maioria responderam que o curso como um todo é 

tradicional, no entanto, alguns professores apresentam características construtivistas. 

• “O curso como um todo não, mas alguns professores passaram a ideia de que deve 

haver mais diálogo entre aluno e professor, mas acho que isso não é um ponto 

bastante frisado, de modo que o curso não nos leva a mudar essa postura 

autoritária.” 

Este resultado é um pouco desanimador, pois se percebe nas respostas cedidas pelos 

licenciandos, que mesmo nas disciplinas voltadas para o ensino de física, são poucos os 

professores que buscam passar para os alunos o modo de ensino construtivista, o que leva os 

futuros professores de física a saírem da Universidade com muitas concepções tradicionais 

sobre o ensinar. 

Quando questionados, se as disciplinas de ensino do curso contribuem de forma 

significativa para que se tornem docentes comprometidos e críticos em relação à própria 

prática, a maioria considera que isto não ocorre de forma adequada, deixando muito a desejar. 

• “As disciplinas em geral não, alguns professores passam um pouco essa visão, mas 

isso não é muito focado.” 

• “As disciplinas não contribuem o bastante para um conhecimento sólido, isso 

acontece devido o curso ser feito para Bacharel e não voltado para a Licenciatura o 

que deixa algumas falhas.” 

Em relação aos estágios curriculares, grande parte dos licenciandos pesquisados, 

considera que estes não os orientam a ensinar de forma diferenciada, na verdade não os 

orientam de forma alguma. 

• “Não. Meu estágio me ensina apenas a observar professores não muito 

comprometidos e aceitá-los como são. O estágio consiste numa disciplina do tipo: vá 

até a escola e aprenda sozinho”. 

• “De forma alguma, o estágio não nos dar orientação necessária para isso, o que 

acaba deixando buracos em termos de qualidade de ensino para aqueles que não 

buscam se aprimorar por si só.” 

Todos afirmam que o curso modificou a visão que tinham sobre o processo de ensino-

aprendizagem, porém não melhorou muito, devido às deficiências apresentadas por este em 

relação ao ensino da física. 
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• “Em alguns pontos sim, em outros deixa a desejar, mas comparando com a visão que 

tinha anterior, mudou significativamente.” 

Um fato animador é que dentre os pesquisados apenas um não sabe se seguirá a 

carreira docente como profissão, pois se decepcionou durante os estágios. No entanto, os 

demais pretendem atuar como professor, apesar de que alguns querem ser professor de 

Universidade. 

As disciplinas de ensino foram avaliadas pelos sete participantes da pesquisa da 

seguinte forma: Boas (2 pessoas); Regular (2 pessoas); Ruim (1 pessoa); Péssimas (2 

pessoas). 

 

Campos Itabaiana 

 

Apesar de apenas três pessoas do campos de Itabaiana terem participado da pesquisa, 

pode-se perceber claramente, pelas respostas cedidas, que as opiniões a respeito do curso são 

muito distintas em relação ao campos de São Cristóvão. Foi notável que eles responderam de 

forma mais direcionada e fundamentada ao que estava sendo perguntado, o que não ocorreu 

com todos os participantes do outro campos. 

Todos responderam que o curso enquanto licenciatura mostra que o processo de 

ensino-aprendizagem deve sempre ocorrer por meio de interações entre quem ensina e quem 

aprende, prevalecendo a visão construtivista. 

• “Dá-se por meio de relações intensas tal método é bastante trabalhado durante o 

curso.” 

Também afirmaram que as disciplinas de ensino contribuem bastante para que se 

tornem docentes realmente comprometidos e críticos em relação à própria prática. 

• “Sim, tenho professores preocupados com essa questão que nos ajuda a perceber a 

importância do nosso papel como educadores.” 

• “Sim, as disciplinas são dadas de forma a nos conscientizar quanto a necessidade da 

reflexão em relação a nossas aulas.” 

Quanto aos estágios curriculares, todos consideram que os mesmos os orientam a 

ensinar de forma diferenciada, apesar das dificuldades muitas vezes presentes. 

• “Sim. Há um grande incentivo por parte do professor, para a inovação nas 

metodologias de ensino.” 
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• “Ajudam, mas não é tão simples aplica-los em sala de aula, mas acho muito 

importante e toco uso desses recursos para tornar as aulas mais interessantes para os 

alunos.” 

Todos também afirmam que as disciplinas de ensino melhorou a visão que tinham 

sobre o processo de ensino aprendizagem. 

• “Melhorou, me fez perceber a necessidade de relacionar sempre o que se estuda com 

o cotidiano.” 

Apenas um não pretende seguir a carreira docente como profissão. 

• “Pretendo. Acredito que essa profissão é uma das profissões mais importantes para o 

sucesso de um país, é uma pena que ainda não se tenha percebido isso.” 

Os três participantes avaliaram as disciplinas de ensino do curso como boas. 

 

 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se pela análise dos dados, situações bastante distintas entre os cursos de 

Química e Física licenciatura da UFS. No caso da química, não se observou diferenças 

significativas entre os campos de São Cristóvão e Itabaiana, sendo que, mesmo mantendo 

certa postura crítica, os licenciandos avaliaram positivamente a formação que estão 

recebendo. Já na física observa-se contradições evidentes de um campos a outro, enquanto em 

São Cristóvão os licenciandos se mostram, em sua maioria, insatisfeitos com a formação que 

recebem, os licenciandos de Itabaiana se mostram o contrário. 

Conhecendo um pouco estes cursos, pode-se inferir que tal resultado está diretamente 

relacionado com a qualificação dos profissionais que lecionam as disciplinas de ensino, bem 

como, a atenção que é dada a licenciatura. 

O curso de química, nos dois campos, apesar de poucos, apresenta profissionais com 

formação adequada para atuar na área de ensino, além de uma preocupação por parte destes 

em valorizar a licenciatura, buscando assim formar professores mais qualificados, o que 

justifica o resultado obtido na pesquisa. 

No entanto, o curso de física licenciatura, em ambos os campos, não apresenta 

professores com formação na área de ensino de física. O que se observa, é que no campos de 

Itabaiana, há uma preocupação por parte dos docentes em formar adequadamente seus 

licenciandos, mesmo eles não tendo formação na área. Enquanto no campos de São Cristóvão, 
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acontece o contrário, prioriza-se demasiadamente o Bacharel e a licenciatura fica em segundo 

plano.  

Dessa forma é necessário se repesar a forma como as licenciaturas vêm sendo 

conduzidas, não só em Sergipe, mas no Brasil como um todo, pois se queremos melhor o 

ensino, devemos começar formando adequadamente nossos professores. Deve-se então 

encontrar soluções para a falta de profissionais na área de ensino em nossas Universidades, 

visando melhorar a qualidade de nossas licenciaturas. 
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