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RESUMO 

 

Os limites na formação de professores estão presentes nas discussões e avaliações de 

alunos, devido à forma com que os assuntos são abordados nas aulas, tornando-as de 

difícil compreensão. Isso pode ter sido ocasionado devido à formação inicial destes 

professores. Pois, para que ocorra participação do indivíduo na sociedade é preciso que 

o professor construa um vínculo ente o conteúdo escolar e o cotidiano do aluno. O 

estudo da Química deve-se, principalmente, ao fato de possibilitar ao homem o 

desenvolvimento de uma visão crítica de mundo, tendo condições de perceber e 

interferir em situações que contribuam para sua qualidade de vida. Uma das maneiras 

que a escola, juntamente com o professor, pode possibilitar a vivência de situações reais 

e a visualização de fenômenos é através de Atividades Experimentais, as quais permitem 

que os alunos sintam-se estimulados a frequentarem, a participarem das aulas, 

realizando assim as atividades em conjunto com o professor e possibilitando assim uma 

participação ativa dos discentes. Sendo assim, este trabalho buscou analisar e refletir de 

que forma se procedeu a formação inicial dos professores de Química da UFS do 

Campus de Itabaiana -SE, bem como quais foram as contribuições que estes tiveram na 

graduação para poder desenvolver e executar atividades experimentais em aulas da 

educação básica. Essa indagação surge justamente pelo fato do pesquisador ter sido 

aluno egresso da primeira turma deste curso. Os dados obtidos dos questionários foram 

analisados e tabulados possibilitando a criação de um Grupo Focal que pudesse 

identificar dados mais concretos sobre as contribuições que a experimentação 

proporcionou aos graduandos. Em seguida foram elaboradas dimensões e categorias. 

Um importante ponto abordado foi que as atividades experimentais realizadas na 

Universidade são descontextualizadas e pouco contribuiu na formação desses futuros 

professores. Dessa forma, considera-se importante que haja, na graduação, um momento 

para discussões e aplicações de atividades experimentais com cunho para a educação 

básica. 

 

Palavras-chave: Formação de professores, Ensino de química, Atividades 

experimentais. 

 

 



16 
 

ABSTRACT 

 

Limits on teacher training are present in the discussions and evaluations of students, due 

to the way that the subjects are covered in class, making them difficult to understand. 

This may have been caused due to the initial training of these teachers. Therefore, to 

occur the individual's participation in society, it is necessary that the teacher builds a 

bond being content and everyday school student. The study of chemistry is mainly due 

to the fact enable man to develop a critical view of the world taking notice of conditions 

and interfere with situations that contribute to their quality of life. One of the ways that 

the school with the teacher can allow the experience of real situations and visualization 

of phenomena is through experimental activities, which allows students feel encouraged 

to attend, to participate in the classes, thus performing the activities in conjunction with 

the teacher, thus enabling active participation of students. Therefore, this study aimed to 

analyze and reflect on how it undertook initial training of teachers of Chemistry UFS 

Campus Itabaiana UP, and what were the contributions they have had on graduation to 

be able to develop and execute experimental activities in lessons basic education, this 

question arises precisely because the researcher was student from the first class of this 

course. The data obtained from the questionnaires were analyzed and tabulated enabling 

the creation of a focus group that could identify more concrete data on the contributions 

that the trial provided the graduates then were drawn dimensions and categories. An 

important point raised was that the experimental activities carried out at the University 

are decontextualized and contributed little in training these future teachers. Thus, it is 

important that, at graduation, a time for discussions and applications of experimental 

activities with nature to basic education. 

 

Keywords: Teacher, Teaching chemistry, experimental activities. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO 

 

A formação de professores é um tema bastante discutido atualmente no âmbito 

da educação, pelo fato de termos profissionais sendo formados em licenciaturas nas 

Universidades brasileiras com perfil de bacharéis. Isso acontece devido alguns limites 

existentes na formação desses professores tais como: o distanciamento entre a 

Universidade e a escola, falta de preparo para lidar com diversos problemas de sala de 

aula, separação da teoria versus prática. Os limites na formação de professores estão 

presentes nas discussões e avaliações de alunos, devido à forma com que os assuntos 

são abordados nas aulas, tornando-as de difícil compreensão para os alunos. 

O processo de ensino e aprendizagem carrega algumas concepções sobre como 

ensinar? Como aprender? Qual a metodologia deve ser adotada? Qual o livro didático 

possibilita reflexões e discussões? Como avaliar? Esses e outros questionamentos 

surgem no decorrer da formação inicial de professores nas Universidades brasileiras 

(LIMA, 2011). As pesquisas de Educação em Química destacam as preocupações com 

esse processo de ensino e de aprendizagem dos futuros professores. De acordo com 

alguns pesquisadores, há algumas restrições e limitações de ordem na gestão pública de 

ação e recursos educacionais, a participação e motivação da sociedade no 

desenvolvimento de atividades escolares, além da formação inicial e continuada dos 

professores.  

A procura de respostas para solucionar tais questionamentos torna-se complexa, 

pois se percebe que a forma transmissão-recepção de conteúdos presente nos cursos de 

formação inicial de professores, segundo Schnetzler (1995) ainda é forte a presença 

desse modelo das limitações decorrentes dessa forma de conduzir o processo de ensino 

e aprendizagem. 

Para tanto, foram realizadas leituras de artigos, dissertações, teses e livros de 

diferentes autores sobre a formação inicial de professores. Alguns especificamente 

sobre professores de Química, onde se observou que a maioria remete ao fato de 

insatisfações com a organização curricular do curso e o distanciamento deste com as 

necessidades formativas. Visto que a maioria dos cursos de licenciatura são concebidos 

como uma extensão ou apêndice dos currículos dos cursos de bacharelado 

(MALDANER, 2000; ROSA, 2004; GASPARI, 2008). 

Para Maldaner (2000) os cursos de formação inicial e continuada de professores 

contribuem muito para o modelo transmissão–recepção, nos quais o professor assume o 
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papel de transmissor. Os professores que usam esse modelo para ensinar possuem uma 

visão simplista e tradicional sobre a atividade docente. Assim, pouco entenderá a prática 

docente e, consequentemente seus alunos terão pouca base na aprendizagem e nas 

formas metodológicas. 

De acordo com Schön (2000) quanto mais próximo do indivíduo estiverem as 

ciências, maiores os seus status acadêmicos. Isso é nítido nos cursos de formação de 

professores quando os acadêmicos buscam desenvolver, desde cedo, pesquisas em 

educação na área das ciências. É importante que estes futuros professores possam 

compreender a sua própria prática e, a partir desta, incluir mudanças que venham ser 

enriquecedoras para sua formação. 

Sabe-se das rejeições da escola e dos professores em exercício, mas é preciso 

buscar uma solução para que os problemas na educação, principalmente, no âmbito de 

formação de professores, sejam ao menos saciados. Para tanto é necessário buscar uma 

maior aproximação de cada realidade para dentro da escola no contexto de ciência. 

 Trabalhos mostram que alguns acadêmicos estão hoje inseridos em cursos de 

licenciatura, porém a “vocação” não é ser professor, estão por um motivo ou outro, mas 

na verdade estes não possuem quase nenhuma visão do ser professor. A influência 

familiar, de amigos ou interação de professor, são fatores que determinam jovens na 

escolha para os diversos cursos oferecidos pelas instituições brasileiras. Os estudantes 

das diversas Universidades Brasileiras de Cursos de Química Licenciatura frequentam o 

mesmo, não com visão de serem futuros professores, segundo o que diz Maldaner 

(1999, p. 2.), “o profissional está na Universidade porque gosta de trabalhar com 

Química, gosta de envolver-se com a produção do conhecimento na pesquisa específica 

da Química, mas não tem a mínima vocação ou desejo de ser professor”.  

Como não há outra opção para início de um curso de Química industrial ou 

Engenharia Química, muitos alunos optam na escolha do curso de Química 

Licenciatura, o qual possibilita uma estrutura adequada para iniciar pesquisas na área de 

Química para atuar na indústria, as quais são almejadas pelos alunos. Estes acadêmicos 

formam-se professores não atuantes, ou seja, não vivenciarão a realidade da sala de 

aula, buscando assim outra atividade. Provavelmente estes acadêmicos tenham uma 

formação defasada no sentido de que todo o período de formação, sua concepção foi 

voltada para a pesquisa científica, não dando importância ao ensino e a formação do ser 

professor. 
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1.1. Universidade Federal de Sergipe (UFS) – Instituto de Química. 

 

A Universidade Federal de Sergipe foi instalada em 30 de abril de 1968, porém a 

solenidade de instalação aconteceu somente em 15 de maio do referido ano sob o 

comando do então Reitor João Cardoso do Nascimento (1968 – 1972), transformou a 

antiga Escola de Química, que mantinha um único curso de graduação (Química 

Industrial) no Instituto de Química, criando-se depois os cursos de Engenharia Química, 

Licenciatura e Bacharel em Química. 

O curso de Licenciatura em Química teve início em 1971 sua primeira oferta de 

vagas para o vestibular. Sua operação ocorre juntamente com a do Bacharelado através 

da resolução nº 39/70 de 16 de novembro de 1970 e pela resolução nº 08/71/CONEP de 

03/01/1971. 

  A Universidade Federal de Sergipe apresenta à comunidade as suas 

possibilidades de atendimento e procura tornar-se conhecida no campo educacional, 

descrevendo a sua criação há mais de quatro décadas, como uma Universidade pequena 

e que agora caminha para uma Instituição de Ensino Superior (IES) de médio porte. Sua 

condição atual é a de um estabelecimento multicampi, que contabiliza 106 opções de 

cursos de graduação nas mais variadas áreas do conhecimento distribuídas nos seguintes 

campi: Campus Professor José Aloísio de Campos (São Cristóvão)1, Campus da Saúde 

(Aracaju), Campus Professor Alberto Carvalho (Itabaiana)2, Campus de Laranjeira 

(Laranjeira), Campus Antônio Garcia Filho (Lagarto) e os polos de Educação a 

Distância. Esses campi possibilitam que os jovens garantam o direito a adquirirem 

educação superior. Alguns destes cursos são oferecidos em mais de um campus. 

O Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe Campus 

Professor Alberto Carvalho localizado na Cidade de Itabaiana, região agreste do estado 

conta hoje com 10 cursos de graduação, sendo 7 licenciaturas e 3 bacharéis. Dentre as 

licenciaturas temos o curso de Química que está delineando um currículo para um curso 

de formação de professores de química que, além de dominar tecnicamente o conteúdo, 

tenha a competência inerente ao processo educacional, caracterizado por relações 

                                                           
1 O Campus de São Cristóvão oferece o curso de Química Licenciatura no período noturno estabelecido pelo Dec. no 
78.602 de 21.10.76 (D.O.U. 22.10.76).  
2 O Campus de Itabaina oferece o curso de Química Licenciatura no período vespertino estabelecido pela Port. no 861 
de 14.3.11 (D.O.U. 18.4.11) . 
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complexas que transcendam o conhecimento específico da disciplina envolvida, 

englobando aspectos de ordem psicológica, pedagógica, sociológica e filosófica. 

A cidade de Itabaiana, além de um Campus da UFS, sedia também um pólo 

estadual que atende as demandas das escolas estaduais do agreste, a Diretoria Regional 

de Educação (DRE), onde abrange 14 cidades filiadas (Tabela 1), com um total de 51 

escolas, sendo que 25 destas possuem Química como disciplina do currículo.   

 

           Tabela 1: Cidades com respectivas quantidades de escolas estaduais. 

CIDADES QUANTIDADE DE ESCOLA(S) 
POR CIDADE 

Areia Branca 2 

Campo do Brito 4 

Carira 2 

Frei Paulo 4 

Itabaiana 18 

Macambira 1 

Malhador 3 

Moita Bonita 2 

Nossa Senhora 
Aparecida 

2 

Pedra Mole 2 

Pinhão 2 

Ribeirópolis 7 

São Domingos 1 

São Miguel do Aleixo 1 

          Fonte: SIGAA – Sistema Integrado de Gestão Acadêmica – 2011. 

 

A instalação de um Campus da UFS na Cidade de Itabaiana tem sido importante 

não somente para a cidade, mas também para toda região agreste e sertão do Estado. Os 

jovens destas regiões não precisam mais se deslocarem para São Cristóvão a fim de 
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cursar o nível superior. Um exemplo é o pesquisador deste trabalho, que foi egresso da 

primeira turma do curso de Química Licenciatura deste campus. 

 

1.2.  Formação do Professor de Química para a Cidadania. 

 

 De acordo com o Ministério da Educação (2003) há a necessidade na formação 

de mais profissionais de ensino em ciências, principalmente em Química e Física, para 

atender a demanda do ensino médio. 

Segundo Schnetzler (2000), o fato dos currículos em licenciatura serem 

formados por disciplinas específicas, onde as atividades desenvolvidas seguem o 

modelo transmissão-recepção, cria-se, muitas vezes, a impressão de que ensinar é uma 

tarefa fácil, provocando desta forma uma visão simplista sobre o processo de ensino e 

aprendizagem. 

 

“Admitem, conscientes ou inconscientes, que o processo de ensino de 
ciências (química) se concentre na transmissão e na cobrança de 
conteúdos científicos prontos, acabados, inquestionáveis, em que não 
há lugar para problemas e discussões de ensino, mas só de 
aprendizagem, já que os alunos são sempre atribuídos a 
responsabilidade pela ineficiência daquele processo” (SCHNETZLER, 
1994 p, 64). 
 

Proposto por Demo (1999), o professor deve elaborar com “mão própria”, 

projetos pedagógicos, pois essa elaboração do conhecimento é essencial à 

aprendizagem, é um processo que ocorre de dentro para fora, podendo-se então se tornar 

energia transformadora. Sabemos que, mesmo depois de formados, nem todos os 

licenciados em Química vão atuar na sala de aula. Alguns atuarão em áreas diferentes 

da que são formados, outros seguem a carreira do ensino superior, outros aprofundam os 

estudos e seguem a linha de pesquisa em Química, existem aqueles ainda que ministrem 

aulas de ciências naturais no último ano do ensino fundamental ou simplesmente não 

querem ministrar aula de forma alguma. 

É de suma importância que durante o processo de formação inicial e continuada 

os professores estejam inserido em pesquisas de ensino ou participem de discussões 

refletidas no processo de ensino e aprendizagem. 

 
“O desenvolvimento dos atuais cursos de licenciaturas de química e 
em outras áreas, tendo em vista o descaso que há na formação dos 
professores nas universidades é, por consequência, a ausência dos 
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processos reflexivos sobre a ação do professor, favorece a reprodução, 
um processo que inibe o desenvolvimento profissional do professor” 
(MALDANER, 2000, p. 390).  

 

 Percebe-se algumas dificuldades e rejeições dos profissionais da Educação em 

participarem de pesquisas, talvez o motivo seja a separação que há entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão no processo de formação dos professores. Lessa (2011) salienta 

que a marca dessa atitude exige do professor:  

(i) superar o patamar da elaboração pessoal e atingir a condição de coautor do projeto 

coletivo;  

(ii) criar material didático próprio, com o propósito de garantir a aprendizagem;  

(iii) não aceitar o que venha de fora, algo pronto, mas reconstruir o conhecimento 

humanizando-o como estratégia de cidadania. 

Observa-se, então que a busca pela prática docente eficaz não se limita ao 

encontro de instrumentos elaborados. É preciso também, num ambiente complexo, do 

qual as receitas prontas e as repetições inúteis serão banidas.  Chassot (2003) considera 

necessário que o professor conheça o surgimento e a construção do conhecimento que 

pretende levar a seus alunos.  Em Química, os professores devem apresentar a seus 

alunos as concepções do que seja Ciência de forma que venha contemplar o currículo, 

apresentar a Química no meio social dos alunos de forma clara e objetiva, fazendo com 

que eles (os alunos) entendam o significado do que seja Química.         

As pesquisas como Perspectiva na Formação do Professor de Química no 

cenário brasileiro reflete no que Maldaner (1999) nos diz: 

 

“A formação dos professores dá-se em processo permanente que se 
inicia desde a formação escolar elementar quando o indivíduo está em 
contato com seu primeiro professor ou professora, formando na 
vivência as primeiras idéias ou o conceito iniciado “ser professor”. 
Esse conceito evolui para o “ser professor de química” também na 
interação com determinado professor e que, de alguma forma, marca o 
sujeito que escolhe ser professor de química em certo momento de sua 
vida, ou mesmo rejeita a idéia de ser professor de química, mas se vê 
na contingência de sê-lo, algo que acontece muito em nossas 
universidades” (MALDANER 1999, p. 2). 

 

 O processo de aprendizagem não visa somente que o individuo possua 

conhecimento da matéria que vai lecionar. Tal compreensão contribui para a 

transmissão de uma imagem distorcida da ciência (GIL-PÉREZ, et al, 2001). É preciso 
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que a formação profissional esteja voltada para uma preparação especifica na 

produção/reprodução/avaliação da própria atividade pedagógica profissional. 

 

“O despreparo pedagógico dos professores universitários, também 
fruto de sua própria formação, afeta a formação em química de todos 
os profissionais que necessitam dessa área do conhecimento e afeta a 
todas aquelas pessoas que passam pelo ensino médio sem terem tido a 
oportunidade de uma formação mínima em química. Geralmente os 
professores universitários se comprometem pouco com essa questão 
da formação dos professores e com a sua auto-formação pedagógica, 
deixando para outro grupo, externo ao curso de química, a formação 
didático-pedagógica de seus alunos que desejam licenciar e exercer o 
magistério. Essa formação pode ser bem conduzida, critica, com bons 
fundamentos pedagógicos, em contato com as escolas, na forma de 
pesquisa, tentando superar, nesse processo, o modelo pedagógico que 
os estudantes mais vivenciaram – transmissão/recepção” 
(MALDANER, 1999, p. 3). 

 

De acordo com o enunciado acima, a prática pedagógica profissional na sala de 

aula, seja no ensino médio seja no superior é realizada da forma qual foi aprendida, sem 

nenhuma reflexão do cotidiano dos alunos ou até mesmo avaliação do desenvolvimento 

desta prática. 

Aprender Química é muito além do que somente a possibilidade de aprender o 

conteúdo específico. Deve - se compreender a Química como Ciência que cria e recria a 

natureza a cada dia, junto a ela vem o avanço tecnológico, onde o indivíduo pode 

posicionar – se criticamente diante das situações. Maldaner (2000) nos mostra que o 

professor precisará se formar em diferentes instâncias que vão desde a Universidade até 

a sua vivência e convivência no dia a dia. Valendo-se, para isso, das dimensões 

psicológicas, epistemológicas, políticas, ideológicas, para que se reflitam nos seus 

procedimentos didáticos. 

Os professores de ensino médio mantêm as mesmas concepções de conteúdos 

Químicos que lhes foram “ensinados” na Universidade. Devemos analisar o ensino 

como algo complexo e problemático, indagador de acordo com as práticas pedagógicas 

que devem ser inseridas, desenvolvidas e aplicadas no meio, caso contrário 

consideraremos que qualquer pessoa pode “dar aula”. 

Segundo Maldaner (1999), essas concepções derivam das teorias científicas e 

das atividades experimentais desenvolvidas com base na observação e descrição da 

natureza, conduzidas como se o interior não existisse. Nesta perspectiva, surgem 

pesquisas, (FARIAS e FREITAS, 2007) (SANTOS e SCHNETZLER, 2003), apontando 
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para necessidade de uma nova postura no processo de ensino e aprendizagem de 

ciências. Principalmente apontando para necessidade de uma formação, que a partir do 

processo de ensino de ciências contribua para a formação de cidadãos críticos, 

ganhando força inclusive nos principais documentos de reformas curriculares do país. 

Porém, muitos professores se perguntam: Como ensinar os conteúdos de química 

articulando-os com a necessidade de formação para cidadania? 

Quando falamos em formação para cidadania estamos afirmando da necessidade 

de participar ativamente da sociedade. E essa participação se complementa com a 

compreensão da influência da ciência no nosso cotidiano e desta no desenvolvimento da 

tecnologia tão presente atualmente. Daí a importância de inserir no ensino de ciências o 

estudo das relações entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. 

Dentre as principais propostas que fundamentam a necessidade de articulação do 

ensino de ciências com o desenvolvimento da tecnologia para formação da cidadania, 

encontra-se o movimento mundial de CTS (Ciência, Tecnologia e Sociedade), hoje 

CTSA (Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente). 

As Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (OCEM) e os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (PCNEM) recomendam que o 

ensino seja contextualizado e interdisciplinar: “O diálogo entre as disciplinas é 

favorecido quando os professores dos diferentes componentes curriculares focam como 

objeto de estudo, o contexto real as situações de vivência dos alunos, os fenômenos 

naturais e artificiais e as aplicações tecnológicas” (OCEM). 

Os PCN+ (2002) complementam no que diz: “deve-se possibilitar ao aluno a 

compreensão tanto dos processos químicos em si quanto da construção de um 

conhecimento científico em estreita relação com as aplicações tecnológicas e suas 

implicações ambientais”. 

Para atender as indicações desses documentos oficiais para o ensino de química, 

o movimento CTSA busca contemplar tanto a contextualização quanto a 

interdisciplinaridade com consequente formação de um cidadão crítico e atuante 

socialmente, tendo como componentes básicos: informação química e os aspectos 

socioambientais. Tais componentes precisam ser abordados de maneira integrada, o que 

implica necessariamente a adoção de temas sociais (SANTOS e SCHNETZLER, 2003). 

As principais considerações sobre o ensino CTSA evidenciam que essa proposta 

se organiza segundo uma abordagem interdisciplinar de ensino de ciências, cuja 

organização difere significativamente dos cursos convencionais de ciências centrados 
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exclusivamente na transmissão de conhecimentos científicos e o aluno assume o papel 

de receptor. Esse modelo enfatiza principalmente a abordagem dos diversos conceitos a 

partir de temas sociais, dando ênfase às situações problematizadoras, presente em um 

contexto real e próximo a realidade dos alunos. 

Uma característica interessante do modelo CTSA, que surgiu a mais de 30 anos 

em países Europeus e da América do Norte, é o da necessidade de ensinar ciências a 

partir de seu caráter provisório e incerto das teorias científicas. Ao contrário do que vem 

ocorrendo no ensino de ciências tradicional (Quadro 1) que atribui uma visão de 

ciências como verdade absoluta. Este quadro mostra uma comparação de alguns 

quesitos entre Ensino Tradicional versus Ensino com Enfoque CTSA. 

 

Quadro 1: Ensino Tradicional versus Ensino CTSA. 

ENSINO TRADICIONAL DA 

CIÊNCIA 

ENSINO COM ENFOQUE 

CTSA 

Objetivo: Formação de cientistas; 

preparação para carreiras universitárias. 

Ensino propedêutico. 

Objetivo: Formação do cidadão crítico e 

ativo. Formação humanista. Ensino para a 

cidadania.  

Ênfase a teoria para articulá-la com a 

prática – valoriza uma visão empírico-

indutivista.  

Ênfase a prática para chegar à teoria – 

valoriza uma visão hipotético-dedutivista.  

Busca principalmente, novos 

conhecimentos para a compreensão do 

mundo natural, um espírito caracterizado 

pela ânsia de conhecer e compreender 

Busca principalmente implicações 

socioambientais dos problemas 

tecnológicos; tecnologia para a ação 

social.  

Lida com fenômenos isolados, usualmente 

do ponto de vista disciplinar, análise dos 

fatos, exata e imparcial. 

Lida com problemas verdadeiros no seu 

contexto real, ou seja, privilegia uma 

abordagem interdisciplinar.  

Currículo – Organização conceitual da 

matéria a ser estudada. 

Currículo – Organização da matéria em 

temas sócio-ambientais.  

Ciência, um conjunto de princípios, um 

modo de explicar o universo, com uma 

série de conceitos e esquemas conceituais 

interligados.  

Exploração, uso e decisões são submetidas 

a julgamento de valor.  

 

Fonte: Adaptado, SANTOS e SCHNETZLER, 2003. 
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O ensino CTSA surge como ferramenta de modernizar a educação em ciências, 

visto que vários países desenvolvidos acreditam ser importante um novo currículo 

escolar em ciências. Esta modalidade de ensino está vinculada à educação científica do 

cidadão. Essa educação deverá contribuir para preparar o cidadão a tomar decisões, com 

consciência de seu papel na sociedade; como indivíduo capaz de provocar mudanças 

sociais na busca de melhor qualidade de vida para todos. 

Os conhecimentos adquiridos nesta abordagem buscam priorizar não o certo ou 

o errado, mas sim o custo e o benefício, principalmente, frente ao desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e de possíveis implicações e contribuições deste ao meio 

ambiente e, consequentemente, a própria sociedade. Dessa forma, o aluno não será um 

mero receptor de informações, pelo contrário, a ele é atribuído à necessidade de 

desenvolvimento da capacidade de tomada de decisão, frente às várias problemáticas 

apresentadas. Os discentes representam um papel importante na consolidação de 

alternativas, críticas, sugestões e opiniões sobre as diversas situações que precisam de 

soluções que garantam uma melhor qualidade de vida para toda sociedade, tornando-se 

assim um cidadão consciente de seus direitos e deveres. 

As propostas CTSA estão centradas em termos de relevância social, cujas 

abordagens procura explicitar as interfaces entre ciência, tecnologia, sociedade e 

ambiente (Figura 1). Desenvolvendo nos alunos competências e habilidades básicas 

para sua participação na sociedade democrática. Asssim, percebe-se a necessidade da 

inserção destas abordagens nos currículos para os cursos de ciências exatas. 
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            Figura 13: Interface da relação CTS. 

            Fonte: SANTOS e SCHNETZLER, 1997, p.112. 

 

Estas são abordagens contextualizadas do ensino de ciências a partir da tomada 

de decisão de problemas da vida real que permitiram a existência de alternativas 

múltiplas, na solução de problemas; abordagem multidisciplinar ao invés de disciplinar 

tão presente nos cursos de ciências considerados tradicionais; relações entre custos e 

benefícios com um julgamento posterior; construção do conhecimento ao invés de 

simples memorização de informações. 

Nesta perspectiva de formação para cidadania (SANTOS e SCHNETZLER, 

2003), o ensino CTSA que tem como objetivo desenvolver a capacidade de tomada de 

decisão é significativo em termos de: 

a)  Facilitar decisões sensíveis e razoáveis em um mundo conflitante; 

b)  Fazer com que a sociedade atue de modo produtivo em todos os níveis esperando-

se um mínimo de atrito social; 

c)  Melhorar a perspectiva da sobrevivência tanto da pessoa quanto da sociedade; 

d)  Auxiliar as pessoas a compreenderem, estimarem e avaliarem as decisões dos 

outros. 

Sendo assim, este trabalho buscou analisar e refletir de que forma procedeu-se à 

formação inicial dos professores do curso de Química Licenciatura da Universidade 

Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho, Itabaiana - SE, bem como 

                                                           
3 As setas contínuas representam o aluno (Ambiente) fazendo uso lógico do conteúdo da ciência. As setas pontilhadas 
representam as conexões feitas pelos materiais de ensino de CTS que fornecem o conteúdo da ciência neste contexto 
integrativo. Hofstein et al., 1988, in Santos & Schnetzler, 2003. 
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quais foram as contribuições que estes tiveram na graduação para poder desenvolver e 

executar atividades experimentais em aulas da educação básica, essa indagação surge 

justamente pelo fato do pesquisador ter sido aluno egresso da primeira turma deste 

curso.  

A seguir serão apresentadas discussões para os diversos tipos de atividades 

experimentais, que darão suporte às discussões deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2: ATIVIDADES EXPERIMENTAIS NA FORMAÇÃO INICIAL DE 

PROFESSORES DE QUÍMICA 

 

Para que ocorra participação do indivíduo na sociedade é preciso que o professor 

construa um vínculo ente o conteúdo escolar e o cotidiano do aluno. Como propõe 

Freire (1996), a ação docente é à base de uma boa formação escolar e contribui para a 

construção d e uma sociedade pensante. Entretanto, para que isso seja possível, o 

docente precisa assumir seu verdadeiro compromisso e encarar o caminho do aprender a 

ensinar. Evidentemente, ensinar é uma responsabilidade que precisa ser trabalhada e 

desenvolvida. Um educador precisa sempre, a cada dia, renovar sua forma pedagógica 

para, da melhor maneira, atender a seus alunos, pois é por meio do comprometimento e 

da “paixão” pela profissão e pela educação que o educador pode, verdadeiramente, 

assumir o seu papel e se interessar em realmente aprender a ensinar.  

As atividades experimentais, tanto no ensino médio como em muitas 

universidades, ainda são muitas vezes tratadas de forma acrítica e aproblemática. Pouca 

oportunidade é dada aos alunos no processo de coleta de dados, análise e elaboração de 

hipóteses. O professor é o detentor do conhecimento e a ciência é tratada de forma 

empírica e algorítmica. O aluno é o agente passivo da aula e a ele cabe seguir um 

protocolo proposto pelo professor para a atividade experimental, elaborar um relatório e 

tentar ao máximo se aproximar dos resultados já esperados (SUART e MARCONDES, 

2009). 

Na prática, o que se observa é que as escolas não estão conseguindo aproximar o 

conteúdo escolar da realidade do aluno, estendendo-se por outras áreas do 

conhecimento. As aulas de Química supervalorizam aspectos dentro do contexto 

específico da sala de aula e pouca é a atenção para a formação cidadã, esse fato pode ser 

observado no trabalho de Santos e Wartha (2012). Os conteúdos como propriedade 

periódica, soluções, nomenclatura de compostos químicos, fórmulas e cálculos ganham 

destaque nas aulas. Vale ressaltar que, os conteúdos específicos são de suma 

importância quando trabalhados vinculados à vivência dos alunos.  

A Química é hoje uma ciência central no que diz respeito à revolução científica 

em andamento, tanto por suas interfaces com a Biologia e a Física, quanto por suas 

aplicações em agronomia, farmácia e outras áreas. O estudo da Química deve-se 

principalmente ao fato de possibilitar ao homem o desenvolvimento de uma visão 

crítica de mundo tendo condições de perceber e interferir em situações que contribuam 



30 
 

para sua qualidade de vida. A experiência com alunos do ensino médio permite 

identificar dificuldades que eles possuem para compreender e identificar os conteúdos 

estudados em sala de aula, o que pode ser uma “falha” na postura do professor em 

relação a sua prática didático pedagógica. Para tornar o ensino de Química mais simples 

e agradável para os alunos é preciso que os professores usem de metodologias que 

aproximem os alunos de sua realidade. 

Uma das metodologias que pode possibilitar a vivência de situações reais e a 

visualização de fenômenos é a Experimentação, a qual permite que os alunos sintam-se 

estimulados a frequentarem, a participarem das aulas, realizando assim as atividades em 

conjunto com o professor e possibilitando desta forma uma participação ativa dos 

discentes nas aulas. Segundo Ferreira (2010), a experimentação no ensino de Química 

constitui um recurso pedagógico importante que pode auxiliar na construção de 

conceitos. 

O trabalho experimental foi trazido ao Brasil pelos portugueses por uma 

necessidade do contexto socioeconômico do século XIX. A inserção da experimentação 

no ensino de ciências deu-se sob uma abordagem utilitária, associando os 

conhecimentos teóricos às atividades. No início do século XX, foi recomendado pelos 

órgãos oficiais brasileiros que as instituições de ensino abrigassem laboratórios 

equipados para as aulas de ciências. Na década de 30, como reflexo do movimento da 

Escola Nova, o ensino de ciências aproxima-se da realidade, mas somente a partir do 

ano de 1946 é que surgiram as primeiras tentativas de mudanças no ensino de ciências 

no Brasil, com a criação do Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura 

(IBECC) (SILVA et al, 2007). 

Na década de 50, vários projetos de pesquisas foram desenvolvidos para a 

melhoria do ensino de ciências. Esses projetos tiveram como pressupostos que o ensino 

prático conduzisse os alunos aos fundamentos conceituais. O professor seria o 

mediador, estimulando os alunos a descobrirem novos conhecimentos, sendo assim “a 

experimentação no ensino de ciências pode ser entendida como uma atividade que 

permite articulação entre fenômenos e teorias. Uma relação constante entre o fazer e o 

pensar” (SILVA et al, 2007, p.145).  

A implantação das atividades experimentais nas escolas, influenciado pelo 

trabalho experimental que era desenvolvido nas universidades, tinha por objetivo 

melhorar o desenvolvimento da aprendizagem, porém, várias críticas têm sido feitas 

sobre os resultados alcançados (GALIAZI, et al. 2001). É consenso que a 
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experimentação se torne uma atividade fundamental nas aulas de Química nas escolas. 

Existe uma necessidade de não excluir as atividades experimentais, mas de rever quais 

os objetivos que esse tipo de atividade deseja alcançar e para tanto se deve analisar o 

que diz os currículos e o que estão sendo realizados de fato.  

Para Hodson (1988, p. 115) “não argumenta favoravelmente à exclusão dos 

trabalhos experimentais do currículo, mas sim a uma reformulação da prática atual, 

reformulação esta baseada numa reavaliação crítica dos papéis do trabalho 

experimental, do trabalho de laboratório e dos experimentos no ensino de ciências”. 

Fica evidente a necessidade de reformular e adaptar os experimentos existentes 

empregados nas universidades e nas escolas, os quais muitas vezes não buscam cunho 

de aprendizagem se prendendo somente a memorização.  

A experimentação é apresentada nos PCN (2000) como estratégias didáticas que 

auxiliam na obtenção de informação, as quais devem contemplar fontes variadas, como 

a leitura de textos informativos e projetos desenvolvidos, preferencialmente, em um 

contexto de problematização. Portanto, as possibilidades de aprendizagem 

proporcionadas pelas atividades experimentais dependem de como estas são propostas e 

desenvolvidas com os alunos desde a universidade até as escolas de educação básica. Os 

PCNs ainda discutem criticamente a forma como são realizadas as atividades 

experimentais nas escolas, em alguns casos sem contextualização. 

De acordo com Gil-Pérez et al, (2001), as “visões distorcidas” sobre a Ciência 

apresentadas pelos professores acabam sendo transmitidas para os alunos e dificultam o 

entendimento da Ciência como processo em permanente construção e que está 

intimamente relacionado com a tecnologia e a sociedade. Além disso, em geral, as 

atividades experimentais não apresentam um problema a ser investigado e nem se 

discute o seu interesse e a sua relevância social, contribuindo para a transmissão de uma 

imagem descontextualizada e socialmente neutra da Ciência. Sendo assim, as atividades 

experimentais quando conduzidas nessa perspectiva acabam transmitindo uma imagem 

empobrecida da atividade científica, dando a ideia de uma Ciência pronta e que sua 

construção se dá a partir de procedimentos pré-existentes nos laboratórios de pesquisa 

(OLIVEIRA, 2009). 

Muitas vezes, atribuímos às aulas experimentais objetos como o de motivar e 

estimular o interesse dos alunos, de romper com a rotina de aula, de controlar melhor os 

alunos, aumentar a aprendizagem de conceitos científicos. Tais objetivos podem limitar 

o potencial de atividade, pois muitas vezes são planejadas e executadas de maneira 
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isolada do contexto de ensino, reduzindo os experimentos à repetição de técnicas, 

separando o pensar do fazer (GEPEQ, 1998). 

Merecem destaque os aspectos relacionados ao caráter de comprovação dos 

experimentos que se referem aos resultados obtidos. Para o pesquisador quando o aluno 

atinge um resultado não esperado e percebe que existe a possibilidade de ser punido 

com a perda de nota e/ou “chacoteado” este altera os resultados com o intuito de se 

aproximar do resultado desejado. Tal pensamento também ocorre por parte de alguns 

professores, que deixam de realizar um experimento porque o mesmo não atingiu o 

resultado esperado em ocasiões passadas.  O importante seria que esse “erro” fosse 

debatido com os demais colegas e o apoio do professor que neste momento deve 

assumir o papel de mediador e chegassem a uma possível conclusão ou reelaboração 

dos conceitos e/ou procedimentos durante a atividade experimental.  

As críticas apresentadas por Araújo e Abib (2003) propostas nas atividades 

experimentais contidas nos livros didáticos são grandes: 

 

Ao contrário do desejável, a maioria dos manuais de apoio ou livros 
didáticos disponíveis para auxílio do trabalho dos professores consiste 
ainda de orientações do tipo ‘livro de receitas’, associadas fortemente 
a uma abordagem tradicional de ensino, restrita a demonstrações 
fechadas e laboratórios de verificação e confirmação da previamente 
definida, o que sem dúvida, está muito distante das propostas atuais 
(ARAÚJO e ABIB, 2003, p.177). 
 

De acordo com Wartha e Faljoni-Alário (2005), a maioria dos alunos tem 

dificuldades para utilizar o conteúdo trabalhado nas aulas experimentais em situações 

extraídas do cotidiano porque as realizam em contexto não significativo. É necessário 

que os alunos participem ativamente do processo de construção do conhecimento e que 

o professor atue como mediador, conduzindo o aluno para a argumentação e elaboração 

das ideias através de questões problemas que direcionem o aluno à procura de soluções. 

Dessa forma o papel do ensino é contribuir na formação de cidadãos críticos e 

ativos na tomada de decisões da sociedade. O professor deve atentar na realização de 

atividades práticas que desenvolvam habilidades, que contemple o desenvolvimento 

conceitual, estimular e interessar os alunos. Assim, há grandes possibilidades de a 

atividade experimental alcançar êxito e sucesso no desenvolvimento conceitual e 

avaliativo dos alunos, contribuindo para o desenvolvimento de atitudes críticas e 

cidadãs (GEPEQ, 2011). 
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O papel da experimentação no ensino de Química pode ser uma proposta na 

formação do futuro cidadão. O objetivo da componente experimental na aprendizagem 

do individuo irá depender em grande escala do papel do professor no desenvolvimento 

de sua atividade docente e de suas perspectivas relativas a essa componente. Para 

Thomaz (2000), o trabalho experimental, quando conduzido numa perspectiva em que 

através da aprendizagem dos conteúdos científicos os alunos possam desenvolver as 

capacidades científicas necessárias para atuarem na sociedade de um modo mais eficaz 

qualquer que seja o campo de atuação esse tipo de atividade considera-se eficiente na 

aprendizagem.  

A ausência de situações reais e o estudo de fenômenos que posam ser 

visualizados pelos alunos contribuem para a falta de interesse destes nas aulas de 

Química, pois muitos conteúdos exigem níveis de abstração altos, sendo esta uma 

grande dificuldade no processo de ensino e aprendizagem. 

Muitos estudos defendem a Experimentação no Ensino de Química, como sendo 

uma ferramenta essencial nas aulas. De acordo com Guimarães (2009), a 

experimentação pode ser uma estratégia eficiente para a criação de problemas reais que 

permitam a contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação. A 

importância da inclusão da experimentação no processo de ensino e aprendizagem pode 

ser justificada quando se considera sua função pedagógica de auxiliar o aluno na 

compreensão de fenômenos e conceitos Químicos. Assim, a experimentação deve fazer 

parte do contexto escolar sem que represente uma ruptura entre teoria e prática. 

Para a maioria dos professores de Química, o uso de atividades experimentais é 

considerado essencial no processo de ensino e aprendizagem. Porque despertam um 

forte interesse pelos alunos do ensino médio, ao mesmo tempo argumentam que as 

dificuldades encontradas para realizá-las. Dentre elas, o número reduzido de aulas, a 

falta de material para orientação, a inexistência de laboratórios, a falta de formação 

docente, a falta de tempo e as condições salariais. Vale ressaltar que diferentemente do 

que muitos professores possam pensar, não é necessária a utilização de sofisticados 

laboratórios (GEPEQ, 2011). 

De acordo com Hodson (1988), quando se fala em experimentação, é necessário 

promover a distinção entre experimentos para a Ciência e experimentos para o Ensino 

de Ciências. Enquanto os primeiros são movidos no intuito de desenvolver teorias, o 

segundo apresenta uma série de funções pedagógicas. De acordo com o autor, a 
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experimentação para o ensino deve ser conduzida de forma a se atingir objetivos 

pedagógicos bastante claros para o professor.  

Os PCNs mostram também essa importância quando descreve que “a 

experimentação na escola tem função pedagógica, diferentemente da experiência 

conduzida pelo cientista. Qualquer que seja a atividade a ser desenvolvida deve-se ter 

clara a necessidade de seus objetivos, visando à construção dos conceitos” (PCN, 1999, 

p.36). Os PCN+ relatam que as atividades experimentais devem permitir que os alunos 

participassem da construção do conhecimento, sendo que:  

 

As questões propostas devem propiciar oportunidade para que os 
alunos elaborem hipóteses, teste-as, organizem os resultados obtidos, 
reflitam sobre o significado de resultados esperados e, sobretudo o dos 
inesperados e usem as conclusões para a construção do conceito 
pretendido. Os caminhos podem ser diversos e a liberdade para 
descobri-los é uma forte aliada na construção do conhecimento 
individual. As habilidades necessárias para que se desenvolva o 
espírito investigativo nos alunos não estão associadas a laboratórios 
modernos, com equipamentos sofisticados. Muitas vezes, 
experimentos simples, que podem ser realizados em casa, no pátio da 
escola ou na sala de aulas, com materiais do dia-a-dia podem levar a 
descobertas importantes (PCN+, 2002, p.71). 

 

Para Oliveira (2009), alguns aspectos importantes são empregados no uso de 

atividades experimentais, tais como o desenvolvimento de habilidades como a 

proposição de hipóteses, a observação, o registro, a análise, o concluir e refletir sobre o 

próprio conhecimento deveria nortear o planejamento dos experimentos. Assim, é 

importante que o professor escolha o experimento de acordo com seus objetivos e 

modifique, se necessário, o que se propõe na atividade. Dessa maneira, é razoável 

compreender a experimentação como um recurso que auxilia no desenvolvimento de 

conceitos fundamentais para a Ciência. De acordo com Lima e Marcondes (2005), as 

atividades experimentais devem ser planejadas para facilitar o desenvolvimento 

conceitual e gerar interesse pela Ciência. 

As atividades experimentais podem assumir um caráter construtivista, desde que 

os professores incentivem os alunos à percepção de conflitos cognitivos, que são 

motores da aprendizagem porque conduzem os alunos a buscar e confrontar 

informações, reconstruindo ideias e maneiras de explicar os problemas (BARATIERI et 

al, 2008). Nessa perspectiva, o professor faz uma reflexão a respeito dos conhecimentos 

prévios de seus alunos, pois, segundo Ausubel (1980), são eles que irão orientar e 
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reestruturar as novas aprendizagens. O levantamento dos conhecimentos prévios 

permite ao professor estabelecer relações com o conteúdo sobre o qual se concentrará o 

processo de ensino, o que valoriza a aprendizagem e fundamenta a construção dos 

novos significados. Uma aprendizagem é tanto mais significativa para o aluno quanto 

mais relações ele desenvolve entre seus conhecimentos prévios e as novas informações 

(MOREIRA e MASINI, 1982). 

A experimentação é percebida como um auxílio à compreensão dos 

conhecimentos escolares, pois proporciona situações de questionamento, organização do 

pensamento, construção e socialização de argumentos (BARATIERI et al, 2008). Os 

alunos manifestam que a atividade experimental é uma estratégia educativa para auxiliar 

a compreensão dos conhecimentos teóricos. Isto é coerente com a recomendação de 

Hodson (1994, p.306) considerando que “[...] os alunos deveriam ser estimulados a 

explorar suas opiniões pondo à prova a sua capacidade para a explicação”. Dessa forma, 

o professor propiciaria ao aluno o encanto por querer aprender, o desenvolvimento da 

autonomia e até o respeito ao outro. 

As concepções de professores sobre o uso de experimentação é destaque em 

Baratieri et al, (2008, p. 26), quando aborda que: 

 

Muitos professores envolvidos com o uso da experimentação 
compreendem que as atividades experimentais são importantes para a 
transformação do ensino de química, pois contribuem para melhorar a 
aprendizagem em sala de aula. Quando atividades experimentais são 
realizadas no laboratório, o aluno sai da sala de aula e passa a atuar 
em novo ambiente, que pode facilitar a interação com os colegas e o 
professor, permitindo a vivência de atividades anteriormente só 
imaginadas a partir da leitura de livros ou da fala do mestre. 

 

Bizzo (2002, p.75) argumenta uma ideia importante com relação às concepções 

de atividades experimentais, quando nos diz que: 

 

(...) o experimento, por si só não garante a aprendizagem, pois não é 
suficiente para modificar a forma de pensar dos alunos, o que exige 
acompanhamento constante do professor, que devem pesquisar quais 
são as explicações apresentadas pelos alunos para os resultados 
encontrados e propor se necessário, uma nova situação de desafio. 
 

Esse tipo de atividade além de ser interessante, muitas vezes, tira os alunos da 

rotina de sala de aula e do imaginário, visto que as aulas de Química permeiam sob essa 

visão. Para o aluno, torna-se algo prazeroso o fato de se deslocar a um laboratório 
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realizar uma experiência, onde ele associa aquela experiência a uma mágica. É evidente 

que as atividades experimentais não devem ficar restritas somente a processos 

informativos, mas também de momentos que valorizem a problematização entre os 

conceitos em estudo e os pontos de vista dos alunos. Segundo Oliveira (2009) “o uso de 

atividades experimentais não tem atendido às expectativas dos professores, porém os 

alunos têm manifestado grande interesse na realização dessas atividades” (p. 19). 

Segundo Hodson (1994), as atividades experimentais podem ser utilizadas com 

as seguintes finalidades: motivar os alunos (mediante a estimulação do interesse e 

diversão), para ensinar técnicas de laboratório, intensificar a aprendizagem de 

conhecimentos científicos, proporcionar uma ideia sobre o método científico e o 

desenvolvimento de habilidades em sua utilização e para desenvolver atitudes 

científicas. 

Quando um experimento é realizado numa perspectiva em que os alunos 

obtenham apenas os resultados esperados pelo professor, não desafiando os alunos a 

testar suas hipóteses para que suas concepções sejam construídas diremos que este tipo 

de atividade não atingiu o objetivo esperado. Segundo Guimarães (2009, p. 198) “as 

aulas experimentais do tipo “receitas de bolo”, em que os aprendizes recebem um 

roteiro para seguir e devem obter o que o professor espera”. Nesta fala o autor nos 

mostra que as atividades experimentais seguem meros roteiros prontos, sejam realizadas 

no laboratório ou em sala de aula e que devem priorizar um objetivo. 

Uma atividade experimental do tipo “receita de bolo” pode provocar 

desinteresse e confusão por parte dos alunos, pois estes teriam apenas ideias vagas do 

que estariam fazendo, sem compreender o objetivo do experimento ou as razões pelas 

quais o professor fez a escolha por essa, e não outra aula experimental. Este tipo de 

atividade é considerado como uma ponte para que novas aprendizagens aconteçam, 

estabelecendo assim, um vínculo com situações do cotidiano, as quais o aluno participa 

ativamente da construção do conhecimento, abandonando dessa forma a aula dita 

tradicional e buscando um perfil de aula construtivista. 

Para Baratieri et al, (2008), a concepção de aula construtivista é reforçada no uso 

de atividades experimentais quando:  

 

Dentro de uma concepção construtivista, é função essencial do 
professor a promoção de atividades que levem o aluno a questionar, 
refletir e agir. [...] considera as atividades experimentais como 
oportunidades para pensar, para refletir e dar significado ao que se 



37 
 

está aprendendo. Essas relações podem ser concretizadas quando a 
experimentação é realizada em ambientes que favoreçam os trabalhos 
de grupo e em ambientes distintos da sala de aula [...] o papel da 
experimentação no ensino médio é constituir excelente caminho para 
que conceitos químicos sejam discutidos e problematizados, com a 
intervenção pedagógica do professor e com auxílio do livro didático 
(BARATIERI et al, 2008, p. 29). 

 
Essa afirmação nos permite refletir que as atividades experimentais colaboram 

na construção de uma visão de mundo onde o indivíduo é participante ativo de uma 

sociedade que está em constantes modificações. Entendemos a importância de 

estabelecermos relações para que as atividades experimentais busquem está inseridas na 

vivência do aluno e, contemplando assim, vários tópicos de Química que são abordados 

na sala de aula, ao fazer uma interrelação de objetos e focos de interesses dos alunos, 

segundo Mortimer et al, 2000, p. 277 (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Os três aspectos do conhecimento Químico. 

 

O aspecto fenomenológico diz respeito aos fenômenos de interesse da Química, 

sejam aqueles concretos e visíveis, sejam aqueles a que temos acesso apenas 

indiretamente. 

Para Mortimer et al, (2000), os fenômenos da química também não se limitam 

àqueles que podem ser reproduzidos em laboratório. O aspecto teórico relaciona-se as 

informações envolvendo, portanto, explicações baseadas em modelos abstratos e que 

incluem entidades não diretamente perceptíveis como átomos, moléculas, íons, elétrons 

e etc. Os conteúdos químicos de natureza simbólica estão agrupados no aspecto 

representacional que compreendem informações inerentes à linguagem química, como 

fórmulas e equações químicas, representações dos modelos, gráficos e equações 

matemáticas. Para que a interpretação do fenômeno ou resultado experimental faça 

Teórico Representacional 

Fenomenológico 
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sentido para o aluno é desejável manter essa tensão entre teoria e experimento, 

percorrendo constantemente o caminho de ida e volta entre os dois aspectos. O 

representacional resulta dessa tensão, fornecendo as ferramentas simbólicas para 

representar a compreensão resultante desses processos de idas e vindas entre teoria e 

experimento. O conceito de fenômeno e de experimento ultrapassa a dimensão do 

laboratório. 

Outro tipo de experimentação apresentado na literatura são as atividades 

experimentais investigativas, as quais partem de uma investigação para elaborar ou 

reelaborar os conceitos. Geralmente esse tipo de atividade é empregada antes da 

discussão dos conceitos.  

 

2.1. Atividades Experimentais Investigativas 

 

A experimentação investigativa também conhecida por alguns autores como 

problematizadora (FRANCISCO Jr et al, 2008) é empregada antes à discussão 

conceitual, com o auxílio do professor, e visam obter informações que subsidiem a 

discussão, a reflexão, as explicações onde o aluno compreenda os conceitos em 

diferentes formas de pensar e agir sobre o mundo que está inserido. Neste sentido, “a 

aprendizagem acontece com a reformulação dos saberes pelos estudantes ao lado dos 

professores, igualmente sujeitos do processo” (FRANCISCO Jr et al, 2008, p.35). 

Para Oliveira (2009, p. 12) descreve que as atividades experimentais 

investigativas são: 

 

Atividades desenvolvidas pelos alunos, tendo o professor como 
orientador, podem alcançar bons resultados na construção do 
conhecimento escolar. Nessas atividades, os alunos discutem uma 
situação problemática apresentada pelo professor, chegando a 
diferentes hipóteses, que devem ser discutidas com os demais colegas. 
Durante as discussões os alunos re/constroem conceitos chegando a 
uma solução que permita a satisfação da classe. Os questionamentos 
abordam situações problemas do dia a dia que permitem o desafio de 
serem solucionadas pelos alunos. (OLIVEIRA, 2009). 

 

O papel do professor neste tipo de atividade não é fornecer informações prontas, 

mas problematizar com os alunos suas observações, ou seja, fazer as considerações do 

experimento, reconhecendo as falhas e/ou necessidade de mais atividade que possam 

ajudar na interpretação dos resultados. É fundamental no momento dos experimentos 
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que os alunos registrem todos os fenômenos, para que no momento das discussões 

possuam argumentos críticos importantes para ser realizada uma discussão proveitosa, 

pois “uma experiência que não seja realizada pela própria pessoa, com plena liberdade 

de iniciativa, deixa de ser, por definição, uma experiência, transformando-se em simples 

adestramento” (PIAGET, 1978, p.17). 

As atividades experimentais investigativas podem ser realizadas em laboratórios 

não estruturados, pois buscam as soluções de uma questão problema que será 

respondida pelas discussões e por realização de uma ou mais experiências quando 

necessário. Além do desenvolvimento cognitivo, outras competências podem ser 

desenvolvidas a partir do envolvimento dos alunos nesse tipo de atividade. Para 

Fernández e Silva (2004) e Oliveira (2009) que apresentam competências que serão 

desenvolvidas pelos alunos nessas atividades, destacam-se: contextualizar, formular 

hipóteses, planejar investigações, montar experimentos para coletar dados, interpretação 

e análises dos dados, explanação dos resultados e possíveis conclusões. Entre as 

competências atitudinais destacam-se: cooperação, reflexão crítica e sobre o erro, 

responsabilidade, autonomia, gosto pela ciência, perseverança e motivação. 

De acordo com Borges (2002), as atividades investigativas visam à exploração 

de fenômenos através da participação ativa dos alunos na construção do conhecimento. 

Nessa proposta, os alunos assumem a responsabilidade na investigação, apresentando 

total liberdade na elaboração e execução do experimento. Um exemplo de experimento 

proposto com tal abordagem nos livros didáticos de Química se refere ao tratamento de 

água (MORTIMER E MACHADO, 2002, p. 46). Nessa proposta, o autor pede para os 

alunos discutirem, em grupo, qual procedimento deve ser adotado para obter água 

límpida, água potável e água pura para uso num laboratório de análises químicas a partir 

de uma amostra de água barrenta. Em seguida, o autor propõe que os alunos 

demonstrem os procedimentos adotados. Oliveira (2009) ressalta que as atividades 

experimentais por investigação têm por objetivo, fazer com que o professor coloque os 

alunos frente as situações problemas adequadas propiciando a construção do 

conhecimento. 

Outro exemplo de atividade investigativa refere - se ao experimento de 

solubilidade (MORTIMER E MACHADO, 2002, p. 33). Usando a solubilidade 

diferenciada de sais para descobrir o conteúdo de soluções incolores. Com essa 

proposta, os autores fornecem um conjunto de informações e a partir delas propõe que 

os alunos discutam entre si e em grupo e em seguida elaborem um procedimento 
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experimental para identificar as diferentes soluções presentes nos tubos de ensaio. Além 

das informações teóricas, os autores apresentam as seis soluções possíveis para 

identificação (nitrato de prata, cloreto de sódio, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, 

carbonato de sódio e cloreto de bário).  

É importante salientar que nos exemplos citados os professores não fornecem 

previamente os passos a serem seguidos pelos alunos, ao contrário, estimulam o 

raciocínio para que os mesmos proponham maneiras de resolver o problema proposto. 

Para Lewin e Lomascólo (1998), as atividades experimentais contribuem para o 

desenvolvimento dos alunos quando deixa claro que,  

 

A situação de formular hipóteses, preparar experiências, realizá-las, 
recolher dados, analisar resultados, quer dizer, encarar trabalhos de 
laboratório como ‘projetos de investigação’, favorece fortemente a 
motivação dos estudantes, fazendo-os adquirir atitudes tais como a 
curiosidade, desejo de experimentar, acostumar-se a duvidar de certas 
informações, a confrontar resultados, a obterem profundas mudanças 
conceituais, metodológicas e atitudinais. (LEWIN e LOMASCÓLO, 
1998, p.148). 
 

Vale ressaltar que, alguns alunos apresentam dificuldades durante a realização 

desse tipo de atividade, pois exigem deles a definição do procedimento a ser adotado no 

experimento, bem como as discussões e possíveis conclusões formulando e 

reformulando suas ideias com relação ao que foi realizado. Para estes casos o professor 

assume o papel de mediador/facilitador junto ao aluno, esse processo requer tempo e 

maior desenvolvimento do aluno e do professor, já que a função do professor não é 

fornecer a resposta e sim mediar os passos que o aluno deve seguir para que possa 

desenvolver a atividade. 

Quando falamos de experimentação por investigação queremos dizer que são 

aulas diferentes daquelas que têm sido mais comuns nas escolas de educação básica 

onde o professor faz anotações no quadro, seguidas de explicações, cálculos e os 

estudantes anotam e ouvem dissertando sobre um determinado tópico de conteúdo. 

Entretanto, essa abordagem investigativa não é difundida e pouco discutida. 

Criar atividades investigativas para a construção de conceitos é uma forma de 

oportunizar ao aluno participar em seu processo de aprendizagem. Segundo Azevedo 

(2004), uma atividade de investigação deve partir de uma situação problematizadora e 

deve levar o aluno a refletir, discutir, explicar, relatar, enfim, que ele comece a produzir 

seu próprio conhecimento por meio da interação entre o pensar, sentir e fazer. Nessa 
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perspectiva, a aprendizagem de procedimentos e atitudes se tornam, dentro do processo 

de aprendizagem, tão importante quanto a aprendizagem de conceitos e/ou conteúdos.  

O processo de investigação é uma oportunidade também do professor refletir 

sobre a sua prática. No repensar a prática pedagógica escolar, cabe a ele, pesquisar e 

promover atividades experimentais que possam estimular e ajudar o aluno na 

compreensão dos conceitos e no entendimento da ciência como construção histórica e 

saber prático que despertem a curiosidade e a criatividade do aluno. É neste momento 

que o aluno torna- se capaz de fazer uso de informações e conhecimentos científicos 

para entender o mundo que o circunda e resolver problemas e questões que lhes são 

colocadas. O professor ainda pode utilizar as atividades experimentais como um 

importante recurso na formulação de questões sobre a realidade concreta, na elaboração 

de predições, no teste das hipóteses levantadas, no debate de ideias e desenvolver no 

aluno a capacidade de argumentação, uma postura crítica e investigativa, e por fim que 

o aluno seja capaz de intervir no ambiente onde vive. 

Um tipo de atividade experimental muito usada nas escolas de educação básica 

são as atividades experimentais demonstrativas. Essas são manipuladas pelo professor e 

os alunos são espectadores dos fenômenos. 

 
2.2. Atividades Experimentais Demonstrativas 

 
Este talvez seja o tipo de atividade experimental mais empregado na educação 

básica, visto que, não seja necessário serem realizadas em um espaço físico de 

laboratório podem ser realizadas, na sala de aula, no pátio da escola e outros recintos. A 

maneira como acontece essa atividade varia conforme a concepção teórica na qual o 

professor e/ou investigador conduzirá. 

A experimentação demonstrativa também conhecida como ilustrativa 

geralmente é mais fácil de ser trabalhada, pois é empregada para demonstrar conceitos 

já vistos em sala de aula que, por sua vez, demonstram e induzem ao público o que está 

sendo realizado. A experimentação demonstrativa é empregada após as discussões 

conceituais visando obter informações que sustentem as discussões já realizadas de 

forma que o aluno compreenda os conceitos e as diferentes formas de pensar sobre o 

mundo e a ciência (FRANCISCO JR et al, 2008). 

Esse tipo de atividade é geralmente associado à apresentação de experimentos 

com o objetivo de demonstrar, ilustrar ou explicar determinados fenômenos. Embora a 

expressão “atividade demonstrativa” tenha muitos significados, pedagogicamente 
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válidos, nesta pesquisa vamos restringi-la à atividades experimentais que tenham por 

objetivo apresentar, demonstrar e explicar para ou pelo aluno, fenômenos químicos e 

que seja priorizada a análise qualitativa dos fenômenos observados nos experimentos. 

É comum percebermos em todos os âmbitos de atividades experimentais 

dificuldades encontradas por alunos e professores no momento de executá-las. Vários 

são os fatores que levam essas dificuldades permearem nesse tipo de atividade nas aulas 

de Química. Percebe-se também que algumas vantagens são válidas no emprego de 

atividades experimentais do tipo demonstrativa.  

Gaspar e Monteiro (2005) descrevem que: 

 

As atividades experimentais de demonstração em sala de aula, 
[...] apresentam dificuldades comuns para a sua realização, 
desde a falta de equipamentos até a inexistência de orientação 
pedagógica adequada. No entanto, alguns fatores parecem 
favorecer a demonstração experimental: a possibilidade de ser 
realizada com um único equipamento para todos os alunos, sem 
a necessidade de uma sala de laboratório específica, a 
possibilidade de ser utilizada em meio à apresentação teórica, 
sem quebra de continuidade da abordagem conceitual que está 
sendo trabalhada e, talvez o fator mais importante, a motivação 
ou interesse que desperta e que pode predispor os alunos para a 
aprendizagem (GASPAR e MONTEIRO, 2005, p. 228). 

 

A utilização de aulas com atividades experimentais de demonstrações constitui-

se um instrumento para despertar o interesse dos estudantes pelo fenômeno exibido. 

Essas atividades que envolvem experimentos não precisam de salas especiais, podendo 

ocorrer em salas de aulas regulares quando a escola apresenta problemas estruturais, 

como a falta de um laboratório. As aulas práticas demonstrativas podem dar um caráter 

de espetáculo ou de magia para os alunos, mas, também, podem ser úteis na perspectiva 

de divulgação do conhecimento químico, pois são recursos alternativos que podem e 

devem ser utilizados, desde que adequadamente conforme o que dispõe a escola. 

Para Monteiro, Monteiro e Gaspar (2007), as atividades experimentais de 

demonstração são atividades desenvolvidas tanto em ambientes de ensino formal como 

informal. Em ambientes de ensino informal, como museus e centros de ciências, 

costumam ser apresentados para o manuseio ou observação dos próprios visitantes, o 

que pode possibilitar o desencadear de interações sociais entre grupos de visitantes. Em 

ambientes de ensino formal, no entanto, verifica-se que certas posturas do professor são 

importantes para que essas atividades atinjam o que, a nosso ver, deve ser seu objetivo 
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pedagógico: propiciar uma situação estimuladora de interações sociais que facilitem o 

processo de ensino e aprendizagem. 

Com o avanço da tecnologia e a implantação do Programa de Informática nas 

Escolas (ProInfo), que têm como objetivo promover o uso pedagógico da informática na 

rede pública de educação básica, tivemos um campo para o uso das atividades 

experimentais, ou seja, atividades experimentais por simulação, onde este tenta 

apresentar uma situação real de experimentos que por condições de estrutura ou perigo 

não podem ser realizadas em laboratórios de Química. 

 
2.3. Atividades Experimentais por Simulação 

 

A utilização de simulações no ambiente escolar tem sido uma das formas mais 

recorrentes de inclusão do computador nas atividades didáticas. A simulação é um 

modelo que pretende imitar um sistema real ou imaginário de atividades experimentais, 

possibilitando observações de fenômenos. Algumas atividades do tipo só seriam 

possíveis, muitas vezes, em um laboratório informatizado estruturado. É uma realidade 

que vem se tornando um poderoso instrumento de ensino e aprendizagem, que favorece 

o aprendizado pela sua grande capacidade de criar, reproduzir, processar, comunicar e 

estimular o desenvolvimento cognitivo dos alunos. 

O computador pode favorecer determinadas experiências de aprendizagem que 

permitam ampliar a pluralidade de abordagens, atenderem a diferentes estilos de 

aprendizagem e favorecer a construção de conhecimentos de tal forma que proporcione 

o avanço das funções psicológicas em vias de constituição. Por exemplo, o 

desenvolvimento de um laboratório virtual permite realizar experiências 

financeiramente inviáveis ou que apresentem alto grau de periculosidade com 

substâncias nocivas à saúde (SILVA et al, 2007). 

De acordo com Silva, Machado e Tunes (2010) experiências de elevado custo, 

que apresentem periculosidade, toxicidade e que demandam muito tempo para sua 

realização devem ser evitadas. No entanto, podem ser encontradas simulações em 

computadores capazes de reproduzir esse tipo de experimento, permitindo que se 

explorem conteúdos, sem a exposição dos participantes a riscos intrínsecos de 

determinadas substâncias e materiais. 

A vantagem da visualização computacional é a possibilidade de se representar, 

virtualmente, moléculas de qualquer tamanho, dependendo apenas da capacidade de 
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processamento do computador. É neste sentido que o desenvolvimento de aplicativos 

computacionais para atividades de ensino se apresenta como uma alternativa 

potencialmente transformadora das práticas escolares e da construção de conhecimento 

entre estudantes, desde que seja considerada a correlação das três dimensões do 

conhecimento químico (macroscópico, microscópico e simbólico). Para Eichler e Del 

Pino (2000, p. 11) “Alguns softwares educacionais privilegiam a construção do 

conhecimento, utilizando-se metodologias científicas e, através da simulação de 

problemas ambientais, oportunizam atividades interativas que visam à aprendizagem ou 

a aplicação de conhecimentos da química e do meio ambiente”. 

Por outro lado, observa - se dificuldades no emprego de tais atividades, visto que 

alguns professores não têm um domínio, mesmo que básico, para lidar com o 

computador, bem como algumas escolas ainda não possuem um laboratório de 

informática equipado. 

O Carbópolis
4 (Figuras 3 e 4) é um tipo de atividade experimental por simulação 

mais empregado no ensino de Química. O objetivo deste é propiciar um espaço para o 

debate de questões relacionadas à poluição ambiental. Para atingir esse objetivo foi 

utilizado o artifício da simulação. Recomenda-se, que o uso de carbópolis seja 

acompanhado por alguém que já o conheça ou o tenha utilizado, por exemplo, um 

professor.  É um programa de computador sobre poluição ambiental desenvolvido para 

alunos e professores dos diferentes níveis de ensino.  O programa utiliza uma estratégia 

de solução de problemas e motivos lúdicos para abordar alguns conceitos da química e 

do meio ambiente relacionados à poluição do ar e à chuva ácida.  

 

                                                           
4
 Carbópolis foi desenvolvido pela Área de Educação Química do Instituto de Química da UFRGS em parceria com o 

Programa Especial de Treinamento do Instituto de Informática da UFRGS. Ele funciona em plataformas compatíveis 
com o Microsoft Windows e vídeo com 256 cores, ou superior. O programa Carbópolis é de livre distribuição e uso e 
pode ser obtido, através de download, a partir do seguinte sítio da Internet: http://www.iq.ufrgs.br/aeq/carbopolis.  
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   Figura 3: Imagem do mapa simulador da cidade de Carbópolis. 

 
 

 
   Figura 4: Atividade sendo desenvolvida na cidade de Carbópolis. 

 

Existem softwares educativos que podem ser utilizados no Ensino de Química e, 

que são importantes ferramentas que auxiliam o professor no processo de ensino e 

aprendizagem. A área de Educação Química (AEQ) da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Sul (UFRGS) vem desenvolvendo alguns softwares educativos que abordam 

temas sociais e, que podem ser baixados gratuitamente em: www.iq.ufrgs.br/aeq. 5 

Estes programas são produtos de um projeto que visa à modelagem e 

implantação de ambientes virtuais de aprendizagem de ciências e que tem como tema 

gerador e desencadeador das estratégias de ensino os meios de produção de energia 

elétrica, como hidroelétrica, termonuclear, termelétrica, geotérmica, solar e eólica. 

(EIHLER et al, 2003).  

A partir dos possíveis impactos ambientais apresentados nos softwares são 

construídas simulações, que permitem ao aluno: 

� Identificar as suas causas e as consequências; 

� Propor possíveis soluções; 

� Decidir sobre os procedimentos de emergência a serem tomados, a partir do estudo 

das Legislações pertinentes; 

� Estudar e analisar casos que permitam tomar providências no sentido de evitar 

possíveis impactos; 

� Escolher o meio de produção de energia a ser ampliado em função do aumento da 

demanda no consumo. 

Outra possibilidade são os softwares encontrados na Rede Internacional Virtual 

de Educação (RIVED), possuem temas sociais que podem ser trabalhados com os 

alunos, a depender da realidade de cada escola, pode-se adaptar ao tema de escolha. 

Alguns temas são encontrados no RIVED, tais como: adubos, chuva ácida, alimentos, 

radioatividade, medicamentos entre outros (Quadro 2 e Figura 5). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
5  Através deste endereço eletrônico, podemos encontrar mais dois simuladores empregados nas aulas de Química. 
Cidade do Átomo é um software educativo que pretende colabora para a abordagem escolar do tema radioatividade. 
O software utiliza uma abordagem de resolução de problemas, relacionado à proteção radiológica e permite 
desenvolver uma estratégia pedagógica de jogo de papéis para discussões sobre a produção de energia elétrica através 
do uso da energia nuclear;  
Energos é outro software educativo que permite um estudo da questão energética, desenvolvido através da análise do 
sistema elétrico de um país fictício (Energos). O programa simula uma matriz energética, na qual constam tanto a 
configuração da produção, distribuição e utilização da energia elétrica, quanto a sua demanda em função de 
características sócio-econômicas. Essa matriz é utilizada para propiciar debates sobre alternativas energéticas em 
atividades de ensino e aprendizagem.  
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Quadro 2: Descrição do RIVED para chuva ácida. 

TIPO DO OBJETO Conteúdo produzido pelo RIVED 

TÍTULO Chuva ácida 

SÉRIE 1º ano do ensino médio 

CATEGORIA Química 

SUBCATEGORIA Ácidos e bases 

PRÉ  REQUISITOS Conhecer conceitos relacionados a funções inorgânicas. 

OBJETIVOS Identificar alguns óxidos, suas estruturas e suas reações 

específicas; identificar alguns ácidos; ler e interpretar 

informações e dados apresentados em diferentes linguagens 

como símbolos e fórmulas; compreender chuva ácida, suas 

consequências e evidências relacionadas ao cotidiano; 

conhecer e aplicar o conceito de pH. 

 

 
Figura 5: Imagem do RIVED para chuva ácida. 
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 As atividades experimentais tradicionais buscam seguir um roteiro programado as 

quais são realizadas em laboratórios sofisticados como os das Universidades. 

Descreveremos a seguir, algumas concepções de pesquisadores sobre esse tipo de 

abordagem. 

 
2.4. Atividades Experimentais Tradicionais6 

 
Provavelmente seja este tipo de atividade experimental que não traga nenhuma 

ou quase nenhuma novidade à realidade escolar, visto que seu objetivo é comprovar leis 

Químicas, verificar previsões teóricas e exercitar o método experimental. Esse tipo de 

atividade pode ser realizada em laboratório estruturado.  As críticas feitas a esse tipo de 

atividade determinam que essa fosse predominante, atrelada a uma concepção de ensino 

empirista. Isto não implica que a atividade em si deva ser rejeitada.  

É denominada de atividade experimental tradicional aquela em que o aluno se 

dirige até o laboratório, onde este recebe um roteiro e segue-o realizando assim a 

atividade prática, envolvendo observações e medidas acerca de fenômenos previamente 

determinados pelo professor, em geral, os alunos trabalham em pequenos grupos 

(BORGES, 2002). As principais críticas que se faz a estas atividades práticas é que elas 

não são efetivamente relacionadas aos conceitos Químicos; que muitas delas não são 

relevantes do ponto de vista dos estudantes, já que tanto o problema como o 

procedimento para resolvê-lo estão previamente determinados no roteiro; as operações 

de montagem dos equipamentos são prontas; as atividades de coleta de dados e os 

cálculos para obter respostas esperadas consomem muito ou todo o tempo disponível. 

Com isso, os estudantes dedicam pouco tempo à análise e interpretação dos resultados. 

Em geral, eles percebem que essas atividades práticas são como eventos isolados onde o 

objetivo é chegar a “resposta certa” (BORGES, 2002, p. 296). Hodson (1988) ainda 

fortalece a ideia de que as atividades experimentais tradicionalmente encontradas são 

utilizadas na maioria das vezes para dar sustentação a um modelo de verificação de 

Ciência. Diante disso, uma prática muito comum é a sua utilização como forma de 

provar que uma determinada teoria está correta. 

Para Galiazzi e Gonçalves (2004), a ideia que a experimentação tradicional 

possui um caráter de comprovação da teoria, ocorre porque alunos e professores 
                                                           
6
 Os trabalhos de (HODSON, 1988); (TAMIR e GARCIA, 1992); (THOMAZ, 2000); (ARAUJO e ABIB, 2003); 

(AZEVEDO, 2004); (LIMA e MERCONDES, 2005); (CARRASCOSA, 2006) enfatizam críticas com relação ao 
trabalho experimental realizado de forma tradicional nas escolas, onde os alunos manipulam reagentes e vidraria sem 
ao menos saber qual o objetivo final daquela atividade. Para tanto, estes autores e autoras buscam destacar o índice na 
aprendizagem dos alunos quando submetidos a realizarem atividades do tipo. 
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apresentam visões simplistas de experimentação, baseadas em uma visão de Ciência 

neutra, objetiva, progressista e empirista. Essas visões influenciam diretamente no 

desenvolvimento das atividades experimentais de Química, a apresentação de um 

roteiro pré-determinado, por exemplo, fornece ideias equivocadas a respeito da 

construção do conhecimento científico.  

De acordo com as visões referentes                             

às atividades experimentais, (GIL-PÉREZ et al. 2001) citado também em Oliveira 

(2009), destaca que as atividades experimentais tradicionais possuem:  

� Visão empírica, indutivista e ateórica: enfatiza a importância da observação e da 

experimentação “neutra” na construção do conhecimento, além de ignorar o papel das 

hipóteses e de outras teorias na orientação da pesquisa; 

� Visão rígida, exata e infalível: essa ideia mostra que o conhecimento científico se 

dá através de um conjunto de etapas. Além disso, a visão que se tem é que a Ciência é 

uma verdade absoluta; 

� Visão não-problemática e ahistórica: esse pensamento dá a ideia de transmissão dos 

conhecimentos já elaborados, sem levar em consideração os problemas que deram 

origem a ele, a sua construção, etc. Além disso, não leva em consideração que a 

construção do conhecimento é algo histórico, que vem sendo construído de geração em 

geração; 

� Visão individualista e elitista: a ideia que se tem é de que o conhecimento científico 

é proveniente de gênios, ignorando assim o trabalho coletivo. Além disso, apenas as 

pessoas que detêm melhores condições financeiras podem adquirir conhecimento e 

equipamentos para tais descobertas; 

� Visão neutra: os alunos e professores, em geral, não levam em consideração as 

relações existentes entre a Ciência, Tecnologia, Sociedade e Ambiente. Desse modo, 

acabam transmitindo uma imagem descontextualizada da atividade científica. 

  Dessa forma, os alunos não possuem nenhum poder de decisão no processo de 

construção dos conhecimentos. Logo, o professor é quem domina e transmite os 

conhecimentos. Salienta Oliveira (2009, p. 27), no que diz respeito às atividades 

experimentais com esse cunho,  

 

As atividades experimentais com tal abordagem não permitem aos 
alunos a sua participação efetiva no processo de reconstrução do 
conhecimento. Pouca ou quase nenhuma oportunidade é dada ao aluno 
no processo de elaboração de hipóteses, interpretação e discussão dos 
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resultados, o que inviabiliza o aparecimento de habilidades 
importantes (OLIVEIRA, 2009, p. 27). 

 
 

Em seguida, serão apresentadas algumas considerações do pesquisador a 

respeito de atividades experimentais no ensino de Química, visto que o mesmo 

vivenciou projetos com este cunho durante a graduação. 

 

 
2.5. Experiências do Pesquisador sobre Atividades Experimentais 

 

O autor deste trabalho vivenciou a experiência de aulas experimentais para 

alunos do ensino médio, quando participou do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Extensão (PIBIX),  o qual destina-se a incentivar a execução de projetos de 

extensão por parte dos professores e alunos da Universidade Federal de Sergipe. Este 

Projeto foi desenvolvido no Colégio Estadual Murilo Braga/Itabaiana – SE, onde o 

pesquisador também estudou na educação básica. O trabalho foi desenvolvido em 

parceria com a Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho 

nos anos de 2008 a 2010 e essa vivência foi reforçada nos Estágios Supervisionados.  

O projeto foi desenvolvido neste Colégio pelo fato de ser o maior da região 

agreste de Sergipe, bem como por possuir um Laboratório de Ciências com capacidade 

de aproximadamente 50 alunos (Figura 6) mas que na época se encontrava desativado. 

Para tanto foi realizado inicialmente uma limpeza geral do espaço e um levantamento de 

vidrarias e reagentes que o laboratório possuía, onde foi observado que os reagentes, em 

sua maioria, estavam vencidos, muitos se encontravam ainda lacrados.  

Em seguida, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre o uso da 

experimentação no Ensino de Química e a seleção de alguns experimentos que 

pudessem ser realizados no laboratório. Estes experimentos além de serem testados pelo 

bolsista com vidrarias do laboratório, também foram confeccionados materiais 

alternativos, visando o uso da experimentação na sala de aula da mesma escola ou se 

estendesse para outras escolas da cidade que não possuíam laboratório. Após serem 

testados, os professores do Colégio deram início a realização de atividades 

experimentais com os alunos, onde realizavam semanalmente experimentos com auxílio 

do bolsista/pesquisador.  
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Figura 6: Parte interna do Laboratório de Ciências do Colégio Estadual Murilo Braga/Itabaiana – SE. 

 

Ao final dos dois anos de Projeto foi elaborado um material didático contendo 

todos os experimentos que foram realizados no período e discussões sobre os mesmos, 

uma cópia foi deixada na biblioteca do Colégio.  

Este projeto foi de suma importância para minha formação inicial, pois me 

proporcionou maior conhecimento sobre o emprego dos diversos tipos de atividades 

experimentais, experiências e habilidades no uso dessas atividades visto que durante 

esse período algumas leituras foram realizadas para elaboração de alguns experimentos, 

no intuito de aplicá-los na educação básica.  Nessa perspectiva, buscamos valorizar as 

concepções prévias que os alunos possuíam e reconstruir ideias científicas a partir das 

abordagens experimentais que foram realizadas com estes alunos. 

Podemos dizer que não é o simples fato de realizar uma atividade experimental 

que irá garantir grande melhoria na qualidade do ensino de Química. Deve-se observar 

como? Por quê? E para que a realização de experimentos? Sempre levando em 

consideração a vivência dos alunos, suas necessidades e fenômenos que desejam ser 

investigados (SANTOS, 2009). O trabalho experimental normalmente não atinge as 

expectativas e potencialidades. Essas atividades podem frustrar o professor e também o 



52 
 

aluno, tornando-se uma prática improdutiva e subutilizada. Segundo Hodson (1990), a 

principal causa com a insatisfação do trabalho prático nas escolas é que os professores o 

utilizam de forma impensada. Não porque sejam pessoas incapazes de pensar, mas 

porque têm sido submetidas à retórica que considera o trabalho prático em sala de aula 

como a solução para os problemas de aprendizagem.  

Consideramos que as atividades experimentais desenvolvidas nas aulas da 

educação básica são diferentes de uma atividade experimental desenvolvida por 

cientista. Um cientista trabalha na perspectiva de fronteira do conhecimento indo além 

daquilo que é aplicado no laboratório de uma escola. Os objetivos principais das 

atividades experimentais da escola é buscar desenvolver ensino, aprendizagem, 

competências, habilidades entre outros. 

O uso de atividades experimentais nos cursos de Química Licenciatura na 

Universidade Federal de Sergipe Campus Itabaiana – SE, em disciplinas experimentais 

de conteúdo básico é embasado no tipo tradicional de ensino onde os alunos recebem 

meros roteiros que são desenvolvidos no laboratório, não havendo, na maioria dos 

casos, uma contextualização. As disciplinas do curso e suas respectivas ementas são 

apresentadas no capítulo 3 de forma detalhada. 
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CAPÍTULO 3: GRADE  CURRICULAR DO CURSO DE QUÍMICA 

LICENCIATURA. 

 

No decorrer dos anos, as políticas públicas, passaram por algumas alterações e 

orientações para o desenvolvimento, aperfeiçoamento e crescimento da formação inicial 

e continuada de professores que remetem às leis nº 9.394/96 e 10.172/01, 

respectivamente, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Já 

apontada por alguns autores como Santos (2003), no marco do conjunto de ações, e do 

Plano Nacional da Educação (PNE). A partir desse alicerce, destaca – se à Formação de 

Professores de Química a Resolução CNE/CES nº 08, de 11 de março de 2002, que 

estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Química orientando a elaboração de uma nova proposta pedagógica para as 

Licenciaturas, e o Decreto nº 6.755, de 29 de janeiro de 2009, de ordem mais geral e 

ampla, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da 

Educação Básica. 

A partir dos Projetos de Expansão do Governo Federal, criou-se o Campus 

Professor Alberto Carvalho, localizado na cidade de Itabaiana – SE, onde dentre os dez 

cursos temos o de Química Licenciatura. O Departamento de Química deste Campus 

está delineado em um currículo para um curso de formação presencial de professores de 

química que, além de dominar tecnicamente o conteúdo, tenham a competência e 

habilidade inerente ao processo educacional, caracterizado por relações complexas que 

transcendam o conhecimento específico da disciplina envolvida (BRASIL, 2010) 

Dessa forma, este curso tem como objetivos formar professores de Química, 

para o ensino fundamental e médio, que tenham uma dimensão de interdisciplinaridade 

e uma formação científica básica que os incentive à reflexão, ao desenvolvimento da 

pesquisa educacional e ao trabalho em equipe; bem como propiciar, aos acadêmicos, 

condições reais e quantitativamente significativas de atividades e experiências em 

atividades de ensino e em laboratórios, que lhes possibilitem exercitar a criatividade na 

resolução de problemas, a trabalhar com independência e em equipe objetivando a 

melhoria do ensino de Química, e, preparar o futuro professor para desenvolver 

iniciativas para atualização e aprofundamento constante de seus conhecimentos. Tudo 

isso para que o professor possa acompanhar as rápidas mudanças na área descritas na 

Resolução CNE/CP 111/2006/CONEP. 
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De acordo com o Artigo 4° da Resolução CNE/CP 111/2006/CONEP, referente 

às competências e habilidades a serem adquiridas pelo licenciando ao longo do 

desenvolvimento das atividades curriculares e complementares desse curso são 

destacadas a relação à formação profissional; a relação à compreensão da Química; com 

relação à busca de informações e à comunicação e expressão; com relação ao ensino de 

Química e a relação da profissão entre outros.  

No Artigo 6º da Resolução CNE/CP 111/2006/CONEP, que discute a carga 

horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, 

em curso de licenciatura, será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2820 

horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos 

pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes comuns: equivalem a 188, dos 

quais 144 são obrigatórios e 44 são optativos, conforme definido no Projeto Pedagógico 

do Curso. 

O Artigo. 7º da Resolução CNE/CP 111/2006/CONEP, apresenta a estrutura 

curricular do Curso de Graduação em Química Licenciatura do campus supracitado que 

está organizada nos núcleos, conforme definido na Resolução. Optou-se por uma 

estrutura curricular disciplinar onde as disciplinas são consideradas como recursos que 

ganham sentido em relação aos âmbitos profissionais visados, fugindo de uma visão de 

disciplinas meramente conteudistas. Esta proposta apoia-se nos seguintes núcleos:  

Núcleo dos Conteúdos Básicos ���� Compreende teoria e prática de laboratório 

dos conteúdos essenciais da Matemática, Física e Química;  

Núcleo de Conteúdos Profissionais ���� Compreende os conteúdos profissionais 

essenciais para assegura à formação acadêmica profissional; 

Núcleo de Estágio � compreende as atividades de estágio supervisionado e;  

Núcleo de Conteúdos Complementares/Optativos � Assegura a formação 

humanística, interdisciplinar e gerencial, de livre escolha do aluno, respeitando-se o 

definido no Projeto Pedagógico do Curso. 

Para que possamos discutir melhor as concepções que os formandos desta 

Universidade possuem sobre a experimentação, será interessante analisar as disciplinas 

que formam o currículo de Química Licenciatura. No que diz respeito aos objetivos 

desta pesquisa, enfocaremos as disciplinas dos Núcleos de Conteúdos Profissionais, 

Complementares/Optativos e de Estágios, conforme apresentaremos nos Quadros 3, 4 e 

5 respectivamente.  
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NÚCLEO DE CONTEÚDOS PROFISSIONAIS. 

Quadro 3:  Disciplinas com caráter obrigatório – CH – 660 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinas Nº de 
créditos 

Carga horária 

Teórica Prática Exercício TOTAL 

Introdução a Psicologia do 
Desenvolvimento 

04 45 h - 15 h 60 h 

Introdução a Psicologia da 
Aprendizagem 

04 45 h - 15 h 60 h 

Estrutura e Funcionamento 
do Ensino 

04 45 h - 15 h 60 h 

Instrumentação para o 
Ensino de Química I 

02 - 30 h - 30 h 

Instrumentação para o 
Ensino de Química II 

02 - 30 h - 30 h 

Metodologia para o Ensino 
de Química 

04 - 60 h - 60 h 

Temas Estruturadores para o 
Ensino de Química I 

02 - 30 h - 30 h 

Temas Estruturadores para o 
Ensino de Química II 

04 - 60 h - 60 h 

Temas Estruturadores para o 
Ensino de Química III 

04 - 60 h - 60 h 

Temas Estruturadores para o 
Ensino de Química IV 

04 - 60 h - 60 h 

Métodos Instrumentais de 
Análises 

06 60 h 30 h - 90 h 

Ferramentas 
Computacionais para o 
Ensino de Química 

04 - 60 h - 60 h 

TOTAL 44 195 h 420 h 45 h 660 h 
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NÚCLEO DE CONTEÚDOS COMPLEMENTARES. 

Quadro 4: Disciplinas com caráter Complementares/Optativos7 – CH – 660 horas. 

 

NÚCLEO DE ESTÁGIO 

Quadro 5: Atividades de Estágio – CH: 420 horas 

 

O currículo do Curso de Graduação em Química Licenciatura da instituição 

analisada é formado por um Currículo Padrão, que inclui as disciplinas obrigatórias e o 

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e por um Currículo Complementar, que 

inclui as disciplinas optativas e atividades complementares conforme definido nesta 

Resolução. Embasado na legislação vigente da Universidade Federal de Sergipe - UFS, 

o currículo complementar corresponde ao conjunto de disciplinas optativas, necessárias 

à integralização dos créditos do curso. Este curso aborda já no primeiro período 

                                                           
7 Além das disciplinas obrigatórias o aluno deverá cursar tantas disciplinas quanto necessárias para completar 44 
créditos de atividades complementares/optativos (660 horas), conforme consta no currículo complementar. O aluno 
poderá cursar como atividades complementares disciplinas ofertadas pela UFS de sua escolha. 

Disciplinas Nº de 
Créditos 

Carga horária 

Teórica Prática Exercício TOTAL 

Optativa I     60 h 
Optativa II     60 h 
Optativa III     60 h 
Optativa IV     60 h 
Optativa V     60 h 
Optativa VI     60 h 
Optativa VII     60 h 
Optativa VIII     60 h 
Optativa IX     60 h 
Optativa X     60 h 
Optativa XI     60 h 

TOTAL     660 h 

Disciplinas Nº de 
Créditos 

Carga horária 

Teórica Prática Exercício TOTAL 

Estágio Supervisionado em 
Ensino de Química I 

06 - 90 h - 90 h 

 Estágio Supervisionado em 
Ensino de Química II 

06 - 90 h - 90 h 

Estágio Supervisionado em 
Ensino de Química III 

06 - 90 h - 90 h 

Estágio Supervisionado em 
Ensino de Química IV 

10 - 150 h - 150 h 

TOTAL 28 - 420 h - 420 h 
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disciplinas da área de ensino bem como as disciplinas do núcleo de estágios iniciam no 

meio do curso, ou seja, a partir do quinto período. 

De acordo com as Diretrizes Curriculares, o curso está estruturado em módulos 

semestrais e os conteúdos foram distribuídos em temas estruturadores, abrangendo os 

conteúdos básicos, específicos, iniciação à pesquisa e atividades complementares 

mostrados assim conforme ementário abaixo. 

 

3.1. Ementas das disciplinas dos núcleos de conteúdos profissionais, 

complementares/optativos e estágio 

 

508052 - Introdução à Psicologia do Desenvolvimento 

Cr: 04       CH: 60       PEL: 3.01.2        Pré-requisito: - 

Ementa: Conceituação e metodologia científica aplicada à psicologia do 

desenvolvimento. Princípios e teorias gerais do desenvolvimento físico, motor, 

emocional, intelectual e social. Principais áreas de pesquisa em psicologia do 

desenvolvimento. 

 

508053 - Introdução à Psicologia da Aprendizagem 

Cr: 04        CH: 60        PEL: 3.01.2        Pré-requisito: - 

Ementa: Aprendizagem: conceitos básicos. Teorias da aprendizagem. Os contextos 

culturais da aprendizagem e a escolarização formal. A psicologia da aprendizagem e a 

prática pedagógica. 

 

508039 - Estrutura e Funcionamento do Ensino 

Cr: 04        CH: 60        PEL: 3.01.2      Pré-requisito: - 

Ementa: Educação e sociedade. A política Educacional Brasileira. Organização e 

funcionamento do ensino de 1º e 2º graus, reformas de ensino. A nova LDB, questões 

básicas (democratização do saber, autonomia da escola, qualidade de ensino). O ensino 

de 1º e 2º graus em Sergipe. 

 

509051 - Instrumentação para o Ensino de Química I 

Cr: 02      CH: 30       PEL: 0.00.2       Pré-requisito: - 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

atividade prática. Análise didática das principais teorias da aprendizagem. As teorias da 



58 
 

aprendizagem na compreensão e nas práticas educativas. Estratégias do ensino de CTS 

– Ciência Tecnologia e Sociedade. Discussão de temas sociais químicos para o ensino 

fundamental. Oficinas. 

 

509052 - Instrumentação para o Ensino de Química II 

Cr: 04      CH: 30       PEL: 0.00.2        Pré-requisito: - 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

atividade prática. Enfoque histórico e crítico dos modelos de mudança/perfil conceitual 

na instrução. Formação de conceitos espontâneos e científicos. Estratégias de ensino 

voltadas à mudança/perfil conceitual. Teorias computacionais (ACT): aplicação da ACT 

para a formação de conceitos. Temas sociais químicos para o ensino médio. Oficinas. 

 

509053 - Metodologia para o Ensino da Química 

Cr: 04      CH: 30       PEL: 0.00.4         Pré-requisito: 509052 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

atividade prática. Didática das ciências e reflexos epistemológicos. Didática das ciências 

e o processo de ensino/aprendizagem. Estratégias didáticas para os temas transversais: 

um modelo didático para a transversalidade. Ensino/aprendizagem baseada em 

atividades experimentais. O ensino e a aprendizagem da solução de problemas: do 

conhecimento cotidiano ao científico. Livro didático e paradidático. Projeto político 

pedagógico: Pressupostos norteadores: A construção do projeto político pedagógico; 

Esquema básico. Introdução à Pesquisa Cientifica: noções introdutórias; Relatório de 

Pesquisa. Oficinas. 

 

509054 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química I 

Cr: 02       CH: 30       PEL: 0.00.2         Pré-requisito: 509051 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

experimentação. Trabalhar unidades didáticas organizadas em torno dos temas 

estruturadores do ensino de Química: Reconhecimento e caracterização das 

transformações químicas; Energia e transformações químicas que facilitem a aplicação 

de uma abordagem interdisciplinar considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Básica. Atividades experimentais. 
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509055 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química II 

Cr: 04      CH: 60        PEL: 0.00.4        Pré-requisito: 509053 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

experimentação. Trabalhar unidades didáticas organizadas em torno dos temas 

estruturadores do ensino de Química: Primeiros modelos de constituição da matéria; 

Modelos quânticos e propriedades químicas que facilitem a aplicação de uma 

abordagem interdisciplinar considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica. Elaboração de projeto. Atividades experimentais. 

 

509056 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química III 

Cr: 04      CH: 60       PEL: 0.00.4      Pré-requisito: 509053 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

experimentação. Trabalhar unidades didáticas organizadas em torno dos temas 

estruturadores do ensino de Química: Aspectos dinâmicos das transformações químicas; 

Química e vida que facilitem a aplicação de uma abordagem interdisciplinar 

considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Elaboração 

de projeto. Atividades experimentais. 

 

509057 - Temas Estruturadores para o Ensino de Química IV 

Cr: 04     CH: 60        PEL: 0.00.4         Pré-requisito: 509053 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

experimentação. Trabalhar unidades didáticas organizadas em torno dos temas 

estruturadores do ensino de Química: a química da atmosfera, da hidrosfera e da 

litosfera que facilitem a aplicação de uma abordagem interdisciplinar considerando as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. Atividades experimentais. 

 

509028 - Métodos Instrumentais de Análise 

Cr: 06      CH: 90         PEL: 4.00.2        Pré-requisito: 509018 

Ementa: A disciplina deve ser desenvolvida associando e correlacionando teoria e 

experimentação. Princípios de instrumentação química; espectroscopia absorção e 

emissão UV-Vis; métodos eletroanalíticos; espectroscopia de absorção e emissão na 

região do infravermelho; espectroscopia de ressonância magnética nuclear; 

espectrometria de massa; cromatografia. 
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509059 - Ferramentas Computacionais para o Ensino de Química 

Cr: 04      CH: 60         PEL: 2.02.0       Pré-requisito: - 

Ementa: Aplicação de programas computacionais de química e matemática na 

resolução de problemas de química voltados para o ensino. 

 

509064 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química I 

Cr: 06       CH: 90         PEL: 0.00.6         Pré-requisito: 80 créditos 

Ementa: Observação e seleção do campo de estágio. Levantamento das opiniões dos 

representantes de todos os segmentos da comunidade escolar, sobre a escola que se tem 

e a escola que se quer. Escola Pública versus Escola Privada. 

 

509065 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química II 

Cr: 06       CH: 90        PEL: 0.00.6        Pré-requisito: 100 créditos 

Ementa: Validação e Execução de Projeto interdisciplinar em séries do ensino 

fundamental. 

 

509066 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química III 

Cr: 06        CH: 90       PEL: 0.00.6         Pré-requisito: 110 créditos 

Ementa: Validação e Execução de Projeto interdisciplinar em séries do ensino médio. 

 

509067 - Estágio Supervisionado em Ensino de Química IV 

Cr: 10         CH: 150       PEL: 0.00.10        Pré-requisito: 120 créditos 

Ementa: Validação e Execução de Projeto interdisciplinar em séries do ensino médio. 

Elaboração e apresentação pública do relatório de conclusão de curso. 

 

A Resolução Nº 111/2006/CONEP substitui a Resolução Nº 066/2005/CONEP, 

que aprova o Projeto Pedagógico do Curso de Química Licenciatura, do Campus 

Professor Alberto Carvalho, determina outras providências, ou seja, o currículo é 

vigorado em 2006 com implantação deste Campus, oriundo do Projeto de Extensão das 

Universidades Púbicas promovido pelo Governo Federal.  

Com a Resolução Nº 51/2010/CONEPE, aprovam - se alterações no Projeto 

Pedagógico do Curso e dá outras providências, sendo assim o Art. 6°, orienta que o 

Curso de Graduação em Química Licenciatura será ministrado com a carga horária de 

3.030 horas que equivalem a 202 créditos, dos quais 168 são disciplinas obrigatórias, 20 
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são optativos e 14 são de atividades complementares conforme definido no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

A partir da análise das ementas, percebemos que as disciplinas: 509051 – 

Instrumentação para o Ensino de Química I, 509052 – Instrumentação para o Ensino de 

Química II, 509053 – Metodologia para o Ensino de Química, 509057 – Temas 

Estruturadores para o Ensino de Química IV entre outras, são disciplinas que devem ser 

desenvolvidas associando e correlacionando teoria e atividade prática, didáticas e 

reflexões de ensino, temas transversais: o processo de ensino/aprendizagem baseada em 

atividades experimentais. Sendo este o ponto central desta pesquisa para a formação 

inicial de professores de Química  

Após análise das ementas das disciplinas, que compõem o curso de Química 

Licenciatura do Campus Professor Alberto Carvalho, discutiremos a metodologia da 

pesquisa.  
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CAPÍTULO 4: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

Ao ser planejada uma pesquisa, deve-se basear nos objetivos que esta possui 

para organizar as etapas da coleta de dados. A elaboração de um questionário onde se 

possa colher dados que reflitam algumas informações sobre a fonte de pesquisa, deve 

passar por um processo de validação de forma que seja aceito e melhorado. Além disso, 

que possa se tornar uma útil ferramenta para se coletar dados que sejam analisados; 

trazendo informações necessárias e importantes ao desenvolvimento da pesquisa. 

A aplicação dos questionários e a realização do grupo focal tiveram como intuito 

nesta pesquisa analisar a relação da vivência acadêmica dos futuros professores de 

Química em sua formação inicial, buscando identificar as contribuições que a graduação 

proporcionou-lhes para o desenvolvimento de atividades experimentais que possam ser 

desenvolvidas na educação básica. Para Giordan (1999) as atividades experimentais 

assumem importantes contribuições na promoção da aprendizagem significativa e 

efetiva em ciências, contribuindo para que os alunos aprendam através das relações 

entre os saberes teóricos e práticos inerentes aos processos de conhecimento da ciência.   

 

4.1. Comunidade pesquisada 

 

Alunos formandos dos anos de 2010 e 2011 do Curso de Química Licenciatura 

da Universidade Federal de Sergipe, Campus Professor Alberto Carvalho, localizado no 

município de Itabaiana – SE. A escolha da comunidade pesquisada se deu pelo fato de 

ser um Campus criado a pouco mais de seis anos pelo projeto de Expansão das 

Universidades Federais e também pelo fato de que o pesquisador foi egresso dessa 

primeira turma, se formando no tempo regular de quatro anos. Neste período participou 

de alguns Projetos de Extensão e após a graduação ingressou no mestrado do 

NPGECIMA.  

 

4.2. As etapas de coleta de dados 

 

Esta pesquisa foi realizada tendo como um dos objetos de coleta de dados um 

questionário com dez perguntas abertas (APÊNDICE A). Para validar as informações 

deste questionário, foram aplicadas a dois grupos de acadêmicos. As respostas foram 
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tabuladas e analisadas para que as perguntas pudessem ser reelaboradas caso não 

atingissem os objetivos propostos na pesquisa.  

O questionário foi aplicado com dez perguntas abertas a 32 alunos concludentes 

do curso de Química Licenciatura, 21 questionários foram analisados e os demais não 

foram devolvidos pelos informantes. Após as análises e tabulação dos questionários 

selecionaram-se destes, 10 para compor um Grupo Focal. O critério de seleção e 

consequentemente participação do grupo focal foi levar em consideração um grupo 

heterogêneo, que privilegiasse concludentes que em sua graduação participaram de 

projetos diversos existentes, todos os entrevistados eram conhecidos do pesquisador, 

facilitando assim a seleção para participarem do grupo focal.  Segundo Gatti (2005) 

a relação próxima entre entrevistados/pesquisador facilita no desenvolvimento da 

pesquisa. Os selecionados foram8:  

� 2 formandos que participaram de Iniciação Cientifica durante a graduação; 

� 2 formandos que participaram de Projetos de Extensão e/ou PIBID durante a 

graduação; 

� 2 formandos que participaram de Monitoria durante a graduação; 

� 2 formandos que participaram de Atividades diversas durante a graduação e; 

� 2 formandos que durante a graduação não participaram de nenhuma atividade de 

pesquisa e extensão.  

 

Após coleta e análises dos dados foi realizado o Grupo Focal (ANEXO B), que 

segundo Gatti (2005) as pesquisas com grupos focais tem por objetivo captar, a partir 

das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e 

reações, de modo que não seria possível com outros métodos, como por exemplo, a 

observação, a entrevista ou questionários. 

No Grupo focal privilegiam-se a seleção de participantes segundo alguns 

critérios conforme o problema de estudo, desde que eles possuam algumas 

características em comum que os qualificam para a discussão em questão (GATTI, 

2005). 

O Grupo Focal (GF) é uma técnica de coleta de dados do tipo entrevista coletiva 

onde os participantes discutem sobre uma temática específica determinada pelo 

moderador do grupo. Segundo (POWELL e SINGLE, 1996, p. 449), um grupo focal “é 
                                                           
8 Dos 10 selecionados para participar do Grupo Focal, por motivos pessoais, dois faltaram para a realização desta 
etapa da pesquisa. 
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um conjunto de pessoas selecionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e 

comentar um tema, que é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal”. Para 

Rodrigues (1988), grupo focal é “uma forma rápida, fácil e prática de pôr-se em contato 

com a população que se deseja investigar”. Gomes e Barbosa (1999) acrescentam que 

“o grupo focal é um grupo de discussão informal e de tamanho reduzido, com o 

propósito de obter informações de caráter qualitativo em profundidade”.  Krueger 

(1996) descreve como “pessoas reunidas em uma série de grupos que possuem 

determinadas características e que produzem dados qualitativos sobre uma discussão 

focalizada”.  

É importante destacar que um grupo focal não é uma entrevista realizada com 

um grupo de pessoas. Para tanto é preciso dar condições para que o grupo discuta 

pontos de vista, façam criticas, abram perspectivas diante da problemática para o qual 

foram convidados a discutir coletivamente (GATTI, 2005).  

De acordo com Neto, Moreira e Sucena (2002), o grupo focal é caracterizado 

como: 

 

Uma técnica que reside no fato de ela trabalhar com a reflexão 
expressa através da “fala” dos participantes, permitindo que eles 
apresentem, simultaneamente, seus conceitos, impressões e 
concepções sobre determinado tema. Em decorrência, as informações 
produzidas ou aprofundadas são de cunho essencialmente qualitativo 
(p. 5). 

 
  O objetivo principal de um grupo focal é revelar as percepções dos participantes 

sobre os tópicos em discussão. Normalmente, os participantes possuem alguma 

característica em comum, por exemplo: compartilham das mesmas características 

demográficas tais como nível de escolaridade, condição social, ou são todos com a 

mesma formação superior. Por definição, o GF, pode ser dirigido por duas ou mais 

pessoas: uma discutindo (Moderador) e as outras realizando anotações. Quem está 

escrevendo as anotações não deve interferir para não misturar os papéis.  O moderador 

do grupo focal levanta assuntos identificados num roteiro de discussão e usa técnicas de 

investigação para buscar opiniões, experiências, ideias, observações, preferências, 

necessidades e outras informações. O moderador incentiva a participação de todos, 

evitando que um ou outro tenha predomínio sobre os demais. Além disso, conduz a 

discussão de modo que esta se mantenha dentro dos tópicos de interesse. O moderador 
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não deve fazer julgamento, e sim salientar as ideias relevantes e encorajar a darem 

segmento às perguntas. 

  Vale destacar características que são importantes no momento de elaboração e 

desenvolvimento do grupo focal, segundo alguns autores9, são elas: 

� O GF é organizado com pequeno número de pessoas (entre 8 e 12), para incentivar a 

interação entre os membros;  

� Cada sessão dura de uma a duas horas no máximo;  

� A conversação concentra-se em poucos tópicos (no máximo 5 assuntos);  

� O moderador tem uma agenda onde estão delineados os principais tópicos a serem 

abordados. Esses tópicos são geralmente pouco abrangentes, de modo que a 

conversação sobre os mesmos se torne relevante;  

� O moderador deve ter domínio do assunto que será discutido; 

� Pode haver a presença de observador externo (o qual não se manifesta) para captar 

reações dos participantes; 

� Os GF´s não são úteis para inferências precisas a respeito de toda a população; 

� Utiliza questões e respostas não estruturadas, podendo contribuir ao trazer novas 

ideias sobre o assunto que está sendo investigado;  

� Deve captar informações e não dar informações.  

Gatti (2005) defende a escolha de um moderador que seja experiente, flexível e 

com habilidade suficiente para a proposição de situações que possibilitem a interação 

entre os indivíduos. O trabalho do moderador bem como o registro das interações 

ocorridas no grupo focal são auxiliadas pela presença de relatores. Os relatores são 

pessoas que não interferem na discussão e que têm por função fazer anotações dos 

aspectos gestuais e da fala dos participantes. 

As transcrições do grupo focal deste trabalho foram devidamente organizadas 

em um texto (ANEXO C). Esse material bruto constitui o todo da análise desta etapa da 

pesquisa. Para melhor apreciação, adotamos a Análise de conteúdo como técnica de 

análise do material que tem como principal referência Bardin (2009).   

Para Bardin (2009, p. 44) análise de conteúdo é definida de modo geral como: 

 

Um conjunto de técnicas de análise de comunicações visando obter 
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens indicadores (quantitativos ao não) que permitam a 

                                                           
9 GOMES e BARBOSA (1999); NETO, MOREIRA e SUCENA (2002); GATTI (2005); 
GUIMARÃES (2011); 
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inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

 

� Para a transcrição foi levado em consideração alguns critérios tais como:  

� Parênteses ( ) - palavras que não poderão ser corretamente entendidas e foram 

substituídas por hipóteses do que entendemos; 

� Parênteses duplo ((  )) - adotado para registrar comentários; 

� Colchetes [  ] - falas simultâneas; 

� Deslocamento _______ - quando houver interpretação das falas; 

� Reticências ... - pausa nas falas; 

� Interrogação ? - usado para perguntas; 

� Letras maiúsculas - entonações de voz. 

As diferentes fases de análise de conteúdo organizam-se em torno de quatro 

etapas, segundo Bardin (2009, p. 121). 

1- Pré-análise; 

2- Exploração do material; 

3- Tratamento dos resultados; 

4- Inferência e interpretação. 

A pré-análise, primeira etapa da análise de conteúdo, consistiu na organização 

sistemática do corpus da pesquisa. Por meio da leitura flutuante que consiste em 

estabelecer contato com primeiros documentos a analisar e ter as impressões do texto, 

possibilitando uma melhor organização das ideias iniciais quanto ao objeto investigado. 

As diversas leituras realizadas no decorrer da pesquisa foram também fundamentais 

para um conhecimento do material para que pudéssemos fazer o levantamento de 

algumas hipóteses relacionadas aos objetivos desta pesquisa. Antes da análise 

propriamente dita, preparamos o material (edição) para padronização e classificação. 

A segunda fase, exploração do material, segundo Bardin (2009) compreende 

essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função 

de regras previamente reformuladas, ou seja, tratamento do material bruto. Estes 

resultados são tratados de maneira a serem significativos e válidos que permitam 

estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e modelos, os quais condensam as 

informações fornecidas. 

Para maior rigor dos resultados, estes são submetidos a interpretações com o 

propósito de alcançar os objetivos. 
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Segundo Bardin (2009), a codificação é o processo pelo qual os dados brutos são 

transformados sistematicamente e agregados em unidades, as quais permitam uma 

descrição das características pertinentes ao conteúdo. 

A classificação dos elementos em categorias impõe a investigação do que cada 

um deles tem em comum com os outros, sendo este o que permitirá o agrupamento. É 

possível, contudo, que outros critérios apareçam em outros aspectos analógicos, talvez 

modificando a repartição anterior. O processo classificatório possui uma importância 

considerável em toda e qualquer atividade cientifica. A categorização tem por principal 

objetivo fornecer, por condensação, uma representação simplificada dos dados em 

bruto. 

Um conjunto de boas categorias apresentam algumas características: 

1. A exclusão mutua: as categorias devem ser construídas de tal maneira que um 

elemento não seja classificado em duas ou mais categorias. Mas caso isso ocorra 

orienta-se utilizar artifícios de modo a evitar multicodificação; 

2. A homogeneidade: auxilia a qualidade da exclusão mutua, dependendo da 

homogeneidade, atribui a cada categoria um principio de organização; 

3. A pertinência: a categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao 

material de análise escolhido, e quando pertence ao quadro teórico definido; o sistema 

de categoria deve refletir as intenções da investigação, as questões do analista e/ou 

corresponder as características das mensagens; 

4. A objetividade e a fidelidade: as diferentes partes do material devem ser codificadas 

de mesma maneira, mesmo quando submetidos a várias análises. Para isso, é preciso 

definir claramente as variáveis que estão sendo consideradas na análise e os índices que 

irão determinar a entrada daquele elemento na categoria; 

5. A produtividade: são os resultados férteis que podem ser alcançados através das 

categorias que possibilitem, por exemplo, o desenvolvimento de inferências e novas 

hipóteses. 

Foi embasado nessas características que elaboramos duas dimensões que 

atendessem aos objetivos de nossa pesquisa. A partir das dimensões, elaboramos as 

categorias e as falas dos sujeitos foram agrupadas em categorias, levando-se em 

consideração as características comuns ao conteúdo destas e procurando está atentos aos 

conceitos envolvidos para atingir os objetivos da pesquisa. Os resultados serão 

discutidos a seguir, iniciando a discussão dos resultados a partir da aplicação dos 

questionários. 
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CAPÍTULO 5: RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Os resultados a seguir são descritos inicialmente, a partir dos questionários 

analisados de 21 alunos concludentes do curso de Química Licenciatura do Campus 

Professor Alberto Carvalho, Itabaiana – SE. Destes, 50% terminaram o curso em quatro 

anos, de acordo como previsto pela Resolução nº 111/2006/CONEP. O curso possui 

duração mínima de 3 anos e máxima de 6 anos, com cargo horária obrigatória de 2820 

horas, sendo destas 144 créditos obrigatórios. 

Os entrevistados foram indagados com relação à escolha do curso, 32% 

mostraram que possuem afinidade com Química (Gráfico 1). Apesar de a Química ter 

uma grande importância na vida dos discentes, muitos atribuem pouca importância na 

vida cotidiana. Nota – se que um dos motivos para isso é o fato de que o ensino dessa 

matéria em nível superior, em muitos casos, é realizado de forma mecânica, o que 

desestimula o aprendizado e, consequentemente, o aproveitamento. Os futuros 

professores quando formados, tendem a reproduzir aquilo que aprenderam na 

Universidade. 

 

 
     Gráfico 1: Por que você escolheu o curso de Licenciatura em Química? 

 

A concorrência no curso de Química Licenciatura sempre foi baixa, facilitando 

assim o ingresso. Isso também é destaque na opção de escolha pelo curso, pois os 

ingressantes são jovens e no momento de escolha do curso eles visam uma vaga na 
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Universidade pública, levando-os a escolher os cursos de menor concorrência (Quadro 

6), como os de exatas. De acordo com os dados obtidos, 26% escolheram este curso 

justamente pela facilidade no ingresso. 

 

Quadro 6: Concorrência dos cursos oferecidos pelo Campus Professor Alberto Carvalho entre os seis 
primeiros vestibulares (2006 - 2011). 
Curso* Modali- 

dade/ 
Turno 

20 
06 

20 
07 

20 
08 

20 
09 

2010 2011 

A  B  C A B C 

S. I. 
 

Bac (M) 3.02 1.90 4.46 3.10 5,04 9,25 3,75 3,38 4,75 2,69 

Adm. 
 

Bac (N) 5.18 4.16 5.20 6.96 11,65 22,88 8,06 8,77 18,13 7,81 

C. B. 
 

Lic (V) 6.58 3.92 5.72 6.16 10,44 25,63 10,25 7,88 20,88 9,38 

C. C. 
 

Bac (N) 4.54 2.80 3.58 5.38 8,62 16,13 5,50 9,31 19,50 8,75 

Fís. 
 

Lic (N) 2.94 1.68 2.22 2.58 2,19 5,75 2,69 2,81 7,75 3,81 

Geo. 
 

Lic (V) 7.26 5.34 5.04 5.66 12,15 28,63 10,3 6,92 17,00 8,25 

L. P. 
 

Lic (N) 7.52 5.36 4.72 5.90 8,81 22,88 8,69 7,76 19,38 8,63 

Mat. 
 

Lic (V) 2.66 1.86 2.56 2.74 2,96 7,25 3,19 1,88 5,25 2,7 

Ped. 
 

Lic (N) 3.34 4.70 4.78 7.54 12,00 30,63 10,75 10,96 28,63 12,44 

Quí. 
 

Lic (V) 2.74 1.14 2.98 2.56 3,46 9,00 3,94 2,65 6,63 3,13 

Fonte: Coordenação de concurso vestibular (CCV) da UFS. Disponível em: http://www.ccv.ufs.br/. 
 
* S. I.  (Sistema de Informação), Adm. (Administração), C. B. (Ciências Biológica), C. C. (Ciências Contábeis), Fis. 
(Física), Geo. (Geografia), L. P. (Letras Português), Mat. (Matemática), Ped. (Pedagogia), Quim. (Química). 

 

É perceptível no Quadro 6 que das sete licenciaturas oferecidas pela instituição, 

o curso de Química Licenciatura é um dos menos concorrido. Levando em consideração 

que cada curso oferece 50 vagas, temos uma concorrência de pouco mais de dois 

estudantes para cada vaga oferecida. Ressaltamos que, os anos de 2010 e 2011 foram 

incluídos o sistema política de cotas10 que entrou em vigor a partir do vestibular 2010. 

Com esse sistema, a UFS passou a oferecer vagas destinadas aos portadores de 

deficiência, estudantes da rede pública, negros, pardos e índios. Em cumprimento a 

                                                           
10 A instituição da política de cota na UFS ocorreu por meio da aprovação do Programa de Ações 
Afirmativas (Paaf) em 13 de outubro de 2008 através do Conselho do Ensino, da Pesquisa e da Extensão 
(Conepe) da UFS. Com isso desde o PSS 2010, 50% das vagas oferecidas pela UFS são destinadas a 
estudantes de escolas públicas municipais, estaduais ou federais (A). Destas, 70% são reservadas a 
estudantes que se declararem pardos, índios ou afrodescendentes (B), correspondendo a 35% do total de 
vagas oferecidas pela instituição. Além disso, uma vaga de cada curso será destinada aos portadores de 
necessidades especiais (C). 
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essas exigências, os candidatos concorreram em grupos específicos, conforme as 

colunas dos anos de 2010 e 2011. 

De acordo com os estudos de Lessa (2011), o programa de ações afirmativas, 

conhecido como política de cotas vem tentar corrigir um desequilíbrio recorrente quanto 

a inserção dos estudantes oriundos da rede pública de ensino. Por ampliar as 

possibilidades de acesso, permite - se aos alunos a realização do sonho de ingressar em 

um de seus vários cursos superiores. A inclusão social é uma possibilidade real de 

inserção, por meio de reserva de vagas para estudantes com deficiência visual, motora, 

auditiva ou qualquer outra definida pela legislação.  

Ainda com relação à opção pelo curso de Química Licenciatura, alguns dos 

entrevistados (16%) destacaram como motivo de escolha, o incentivo que tiveram dos 

professores de Ensino médio. Para os entrevistados estes são ditos professores de 

memória.   

 
� Q11: Hoje estou me formando em Química Licenciatura graças ao 
incentivo que tive de meus professores do ensino médio. Tive um 
professor de química que a todo o momento ele dizia na sala que eu 
seria um futuro professor de exatas, pois tinha bom domínio com estas 
disciplinas como também em época de prova formávamos grupos para 
estudar essas matérias, relata o entrevistado 2. 
� Q: Fiz Licenciatura por que tive o incentivo de meus professores e 
lembro-me dos conselhos que eles me davam, relata o entrevistado 18. 

 

 Quadros (2005) afirma que cada um de nós carrega uma imagem ou modelo de 

professor que é formado durante o período de escolarização e que, com o acréscimo de 

outros saberes obtidos na Licenciatura construímos a nossa identidade como 

profissionais. De acordo com Brito (2011), em um de seus trabalhos, buscou identificar 

os professores de memória dos ingressantes no Curso de Química Licenciatura do 

Campus Professor Alberto Carvalho, sendo que os professores mais marcantes foram 

aqueles bem humorados, organizados, tranquilos, pacientes, que exerciam a profissão 

com entusiasmo e carinho, responsável e que possuíam domínio de sala e conteúdo. 

Destacou-se também o ser amigo, ou seja, o papel que ele exercia enquanto professor na 

unidade escolar. 

O campo de trabalho exige diariamente profissionais capacitados e habilitados. 

De acordo com os entrevistados, 16% (Gráfico 1), alegaram escolher Química 

Licenciatura pelo fato de que a região agreste de Sergipe ser carente em profissionais 

                                                           
11

 � Respostas referentes ao questionário aplicado. 
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nesta área, esse curso vem proporcionar uma facilidade de ingresso no mercado de 

trabalho. 

 

Q: Sei que a profissão não ganha muito dinheiro, mas quando estiver 
formado aqui na região não faltará emprego por que tem muitas 
escolas sem Professor de Química isso nos motiva, relata o 
entrevistado 2. 

 

Os entrevistados têm noção das precariedades que a profissão do magistério 

enfrenta, porém o que os motiva é o fato de fazer um curso em uma instituição Federal, 

próximo de suas residências bem como o curto intervalo de tempo para atingir o 

mercado de trabalho. 

Para Borges e Silva (2011), muitas vezes os professores trabalham desmotivados 

devido aos baixos salários, um número excessivo de alunos por sala, sem muito apoio 

da escola além de não terem boa infraestrutura para o ensino. Tudo isso só dificulta o 

seu melhor desempenho como um bom educador. Sabemos hoje que é muito raro um 

professor incentivar seus alunos para a docência. Vários são os fatores que levaram os 

professores passarem uma imagem de que as Licenciaturas é algo “ruim”, porém 

existem ainda aqueles professores que dialogam com seus alunos e mostram a 

importância do ser professor.  

Ao iniciar um curso superior, muitos alunos se confrontam com ritmos diários 

diferentes, com maiores exigências e cobranças de mobilização de suas capacidades 

cognitivas, maior autonomia de estudo além de compromissos e responsabilidades. Ao 

mesmo tempo, a faixa etária normal a esta fase corresponde um período de vida pautado 

por tarefas dinâmicas e altamente motivadoras, ao nível da autonomia, à construção da 

identidade, ao desenvolvimento das relações interpessoais e à definição do futuro 

profissional. Os desafios decorrentes são naturais e necessários. Estas mudanças de 

ambiente e de responsabilidades geram nos ingressantes expectativas referentes ao curso 

e à universidade. 

Quando os entrevistados foram indagados sobre o exercer da profissão antes da 

conclusão do curso, percebeu - se a importância que há na docência antes mesmo do 

término do curso. Isso porque ela propicia vários momentos de discussões no âmbito 

universitário, o acadêmico assume o papel de professor da disciplina. Isso permite que 

ele vivencie o momento passado e o presente na visão de seus professores de memória, 

podendo ele próprio ser um professor de memória para seus alunos e não somente um 
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transmissor de conhecimentos.  Do total de entrevistados, apenas 38% lecionou ou 

lecionava na área de Química, 62% só tinham vivenciado as realidades da sala de aula 

nos estágios. Para os que vivenciaram essa experiência, foi um momento ímpar na 

formação inicial do futuro professor. 

O que deve ser analisado é que a formação docente não se limita apenas ao 

processo de formação inicial, ela vai além. O profissional da educação deve buscar uma 

formação continuada, fazendo novos cursos que lhe proporcione outras práticas 

pedagógicas. A formação de professores é um processo contínuo, onde a formação 

inicial “pode ser considerada” insuficiente para oportunizar aos professores todos os 

elementos necessários a uma prática consistente, neste sentido, a formação continuada 

sem dúvida atualiza os conhecimentos, face às inovações diárias, bem como decodifica 

as práticas vivenciadas no cotidiano da sala de aula. 

De acordo com a análise do Gráfico 2, na visão dos entrevistados, futuros 

professores, 43% consideram que as disciplinas de Estágios são as que possuem maior 

fundamentação metodologia e pedagógica para formação inicial do futuro professor. O 

Estágio Supervisionado é um importante espaço no qual a identidade profissional 

constitui-se na dimensão do sujeito e por isso mesmo, se torna o autor de sua prática 

social, como produto da reflexão contextualizada na ação e sobre a ação num processo 

constante de reelaboração (SHÖN, 1995). 

 

 
     Gráfico 2: Quais disciplinas preparam o aluno de graduação para a realidade da sala de aula? 
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O Estágio Supervisionado no Ensino de Química (ESEQ) é um momento de 

aprendizagem que supõe uma relação pedagógica entre um profissional reconhecido em 

um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. O Estágio deve constituir-

se em ação desenvolvida enquanto vivência profissional prolongada, sistemática, 

intencional, acompanhada e construída de embasamento metodológico na formação do 

professor, na interface do projeto político pedagógico do curso e da unidade campo de 

estágio, conhecendo melhor a realidade, onde futuramente estará inserido (PIMENTA, 

2002).  

Observamos que 24% dos entrevistados indicam as disciplinas específicas do 

curso de Química Licenciatura como as que mais preparam os futuros professores para a 

realidade da sala de aula. Já 19% consideram serem as disciplinas de Ensino de 

Química e por fim 14% indicam as disciplina da área da psicologia, como as mais 

importantes na formação inicial. 

Nesta perspectiva, os pesquisados foram interrogados quanto as contribuições 

que os Estágios Supervisionados tiveram na formação destes (Gráfico 3), já que esta 

disciplina é considerada a que mais prepara o futuro professor para enfrentar os desafios 

da sala de aula. O Estágio Supervisionado para o Curso de Química Licenciatura é uma 

disciplina essencial na formação de professores da educação básica, e se caracteriza pela 

participação do licenciando em atividades que articulem ensino, pesquisa e extensão; 

tríade que privilegia a formação integral do profissional, consolidando em situações 

concretas o ambiente educacional e a articulação entre a teoria e a prática. 

 

 
     Gráfico 3: Quais as contribuições das disciplinas de ESEQ para a formação do futuro professor. 
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É através das disciplinas de Estágio Supervisionado que os futuros professores 

adquirem embasamento metodológico (42%) para o planejamento, desenvolvimento e 

excursão de suas aulas. 

Considerando o total de 21 entrevistados, 32% afirmam que é através das 

disciplinas de estágio que se conhece a realidade da sala de aula em que eles irão 

enfrentar. Considera-se também que as habilidades adquiridas (16%), enquanto 

professor inicia-se nas disciplinas de estágios, ainda na universidade. Estas habilidades 

englobam todo o conjunto de aula, desde uma aula teórica a uma aula experimental. 

Diante de uma problemática a partir de uma atividade experimental, habitualmente o 

professor espera que o aluno obtenha um resultado correto. E se acaso isso não 

aconteça, normalmente, o professor desconsidera todo processo de construção.  

Investigar quais as habilidades e razões pelas quais os resultados encontrados foram 

diferentes dos previstos pode ser uma alternativa tão rica quanto à de obtê-los (BIZZO, 

1998). Contudo percebemos que as aulas de estágios dão sentido no aspecto de que é 

preciso desenvolver habilidades durante todo o processo de ensino, bem como saber 

interpretar as habilidades usadas pelos alunos no momento das resoluções das 

atividades. 

Um percentual de (10%) afirmaam que as disciplinas de estágios não contribuem 

em nada com a formação profissional. 

No momento de realização dos estágios algumas metodologias são consideradas 

prioritárias para que o estagiário (futuro professor) possa usá-las como suporte para o 

desenvolvimento de suas aulas, não se apoiando somente no livro didático fornecido 

pela escola. Nesta perspectiva, os entrevistados foram indagados com relação às 

metodologias usadas nas aulas de estágios que pudessem proporcionar juntamente com 

o livro didático a aprendizagem dos alunos de educação básica. O Gráfico 4 apresenta 

que a Relação teoria versus prática (26%) foi a metodologia indicada pelos 

entrevistados como sendo a melhor, juntamente com a experimentação (26%) que está 

presente nas aulas de estágios. A relação teoria versus prática associa-se com as 

atividades experimentais demonstrativas que podem ser desenvolvidas em qualquer 

momento da aula. Monteiro (2002) conclui que as atividades demonstrativas constituem 

um meio eficaz para auxiliar o desenvolvimento de interações sociais, e, por 

consequência, da aprendizagem. Atx (1991) relata que para se alcançar tal finalidade 

uma proposta metodológica é a aproximação do aprendiz com o objeto de estudo 

químico, via experimentação. 
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Gráfico 4: Quais metodologias você considera mais importante para o processo de ensino e 

aprendizagem em Química? 

 

Na realização de uma atividade experimental deve-se valorizar o grau de 

problematização que este experimento possui. A esse respeito, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) ressaltam que: 

 

[…] é fundamental que as atividades experimentais tenham garantido 
o espaço de reflexão, desenvolvimento e construção de ideias, ao lado 
de conhecimentos de procedimentos e atitudes. [...], portanto, também 
durante a experimentação, a problematização é essencial para que os 
estudantes sejam guiados em suas observações (BRASIL, 1998, p. 
122). 

 

  Todos os estagiários realizaram seus estágios em escolas públicas da região 

agreste de Sergipe. Segundo Santos (2011), somente 3 Colégios (Colégio Estadual 

Murilo Braga/Itabaiana – SE, Colégio Emiliano Ribeiro/São Domingos – SE e Colégio 

Djenal Tavares de Queiroz/Moita Bonita – SE) possuem laboratório de ciências. E 

destes, somente o do Colégio Djenal Tavares de Queiroz estava em funcionamento, já 

que possui algumas parcerias com o Campus Professor Alberto Carvalho. 

Desta forma, reconhece-se o caráter particular que a experimentação traz 

consigo para alcançar o conhecimento. Assim, a experimentação exerce função não só 

de instrumento para o desenvolvimento das competências e habilidade dos discentes, 

mas também serve de veículo legitimador do conhecimento científico. 
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Com relação ao emprego de jogos didáticos nas aulas 15% dos entrevistados 

consideram de fundamental importância, pois buscam dinamizar o ambiente da sala de 

aula. Segundo Nardin (2008), o jogo pode ser uma oportunidade de entrosamento entre 

aluno-professor, Como forma de enriquecimento e motivação para a aprendizagem. É 

uma atividade em que se reconstroem as relações sociais e aplicadas com uma grande 

variedade de temas. Já 15% dos entrevistados consideram de suma impotência aulas 

interdisciplinares que promovam aprendizagem. Uma porcentagem de 11% 

descreveram o uso de textos nas aulas e 7% consideram o uso da informática como boa 

metodologia para promover aprendizagem. 

Quando solicitado que os mesmos relatassem o desenvolvimento das primeiras 

aulas durante o período de estágio (Gráfico 5), apresentam-se com 35% o emprego de 

aulas tradicionais. Para Demo (2002), pressupõe que o ensino tradicional de Química 

segue o modelo de aulas expositivas baseadas em apostilas e/ou livros clássicos no 

ensino da matéria. Neste modelo, a distribuição dos conteúdos é linear e a prática na 

maioria das vezes, é feita com exercícios e exemplos desses livros que mostram 

realidades distantes da experiência do aluno. Logo, não propicia um aprendizado que 

possibilite a compreensão dos processos químicos em si nem mesmo a construção de 

um conhecimento químico em estreita ligação com o meio cultural e natural.  

 

  
     Gráfico 5: Como foi sua primeira aula de Química enquanto estagiário ou Professor da classe?  
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A discussão de textos para introdução das aulas e o uso de atividades 

experimentais, ambas com 27%, mostraram-se presentes nas aulas de estágios segundo 

os entrevistados. De acordo com Maldaner (1999), a construção do conhecimento 

químico é feita por meio de manipulações orientadas e controladas pelo professor. Inicia 

- se os assuntos a partir de algum acontecimento recente ou do próprio cotidiano ou 

ainda adquirido através deste ou de outro  componente curricular, propiciando ao aluno 

acumular, organizar e relacionar as informações  necessárias na elaboração dos 

conceitos fundamentais da disciplina, isso acontece a partir do princípio da 

experimentação. Segundo Fonseca (2001), o trabalho experimental deve estimular o 

desenvolvimento conceitual, fazendo com que os estudantes explorem, elaborem e 

supervisionem suas ideias. Comparando - as com a ideia científica, pois só assim elas 

terão papel importante no desenvolvimento cognitivo. 

No ensino de Química, a vivência de situações reais é de grande importância 

para a compreensão e correlação dos diversos conteúdos. No entanto, é preciso ter 

alguns cuidados para que a experimentação não seja encarada apenas como um 

espetáculo de cores e efeitos (GUIMARÃES, 2010). 

De modo geral, alunos e professores tendem a possuir uma visão simplista e 

tradicional sobre experimentação, focando na demonstração de teorias estabelecidas. 

Isso faz com que o processo de aprendizagem se torne um fenômeno de demonstração 

ou comprovação de teorias. 

Segundo Galiazzi (2004), é grande a importância de realizar atividades 

experimentais, porém, é preciso que os professores analisem suas práticas pedagógicas e 

busquem associá-las a vivência do aluno, derrubando assim com a ideia simplista 

empregada para as atividades experimentais.  

 

Não é novidade afirmar que, em geral, professores e alunos de cursos 
de Química têm uma visão simplista sobre a experimentação. Muitas 
dessas visões pessoais estão cunhadas pelo empirismo do observar 
para teorizar e por isso não causou surpresa que muitos dos relatos de 
aulas com atividades experimentais estivessem alicerçados sobre essas 
compreensões. Parece-nos que isso aponta para uma questão 
importante a considerar no planejamento de atividades experimentais, 
que é a possibilidade de enriquecer o conhecimento sobre a natureza 
da ciência, pois esse conhecimento influencia a aprendizagem dos 
estudantes na atividade experimental (GALIAZZI, 2004, p.327). 
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De acordo com o gráfico 5, os entrevistados descreveram também que o uso de 

aulas contextualizadas (11%) teve foco nas aulas de estágios. De acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais, 1998, p. 91. 

 

Contextualizar o conteúdo que se quer aprendido significa, em 
primeiro lugar, assumir que todo conhecimento envolve uma relação 
entre sujeito e objeto [...]. O tratamento contextualizado do 
conhecimento é o recurso que a escola tem para retirar o aluno da 
condição de espectador passivo. A contextualização visa dar 
significado ao que se pretende ensinar para o aluno [...], auxilia na 
problematização dos saberes a ensinar, fazendo com que o aluno sinta 
a necessidade de adquirir um conhecimento que ainda não tem 
(BRASIL; 1998). 

 

A metodologia usada nas aulas é influenciada pela escolha do livro didático.  

Nesta pesquisa buscamos identificar o livro didático (LD) utilizado para o preparo das 

aulas de estágios (Gráfico 6) e o livro didático mais usado (27%) foi o de Química de 

autoria de Eduardo Fleury Mortimer e Andréia Horta Machado (Figura 7). Este livro 

traz uma abordagem construtivista, onde o aluno é o centro da aprendizagem e, o 

mesmo busca resolver as problemáticas apresentadas nas abordagens dos conteúdos. 

Esse material se apresentou com muitas indicações pelo incentivo que foi dado nas 

aulas de estágios no decorrer do curso. 

 

 
      Gráfico 6: Qual o livro didático utilizados para preparar as aulas? 
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Figura 7: Imagem da capa do Livro de Eduardo Fleury Mortimer e Andréia Horta Machado. 

 

Este livro apresenta abordagens de atividades experimentais investigativas, onde 

é atribuído ao aluno resolver experimentalmente os problemas propostos. Um exemplo 

é o descrito na página 17, que apresenta a problemática da densidade como esta sendo 

uma propriedade geral ou especifica? 

Do mesmo modo, na página 41 apresenta a problemática da obtenção da água 

potável em estações de tratamento, a partir da água de rios e barragens, os quais 

possuem águas com resíduos sólidos.  Por isso, necessitam passar por uma série de 

processos para remoção dos sólidos, são os alunos que desenvolvem todo esse processo 

com o auxílio do professor.  

Este material está entre os indicados no Plano Nacional do Livro Didático 

(PNLD) – 2008/2011. O PNLD12 tem passado por inúmeras modificações desde sua 

implantação, em função dos diferentes paradigmas educacionais, das orientações dadas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, pelos Parâmetros Curriculares Nacionais e pela 

LDB. Isso evidencia uma busca constante para solucionar problemas e dar uma resposta 

adequada à complexa realidade do Livro Didático nos contextos editorial e educacional 

brasileiro. Desse modo, a avaliação feita pela equipe do PNLD objetiva uma ampla 

renovação da produção de material didático, o que faz com que as editoras,  inscritas no 

                                                           
11 O PNLD é uma iniciativa do MEC com o objetivo de adquirir e distribuir gratuitamente livros didáticos às escolas 
públicas do país. Esse programa foi criado em 1985, mas somente a partir de 1996 passa a desenvolver um processo 
de avaliação pedagógica das obras nele inscritas, resultado da preocupação do MEC com a qualidade dessas obras. 
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programa, tenham a preocupação constante de adequação dos livros didáticos às 

exigências estabelecidas, segundo Rojo e Batista (2003): 

 

[...] com livros de melhor qualidade nas escolas, o PNLD vem 
contribuindo para um ensino de melhor qualidade: é uma referência 
consensual de qualidade para a produção de livros didáticos e para sua 
escolha, por professores; vem possibilitando uma reformulação dos 
padrões do manual escolar brasileiro e criando condições adequadas 
para a renovação das práticas de ensino nas escolas (ROJO; 
BATISTA, 2003, p.41). 

 

Apesar das avaliações periódicas, o LD ainda apresenta problemas conceituais 

ou metodológicos, como comprovam Rojo e Batista (2003) em suas pesquisas, mas se 

constitui num instrumento bastante útil para o desenvolvimento das aulas de Química 

bem como para o aprendizado dos alunos. 

O segundo livro didático mais indicado pelos acadêmicos nas aulas de estágios 

em Química (14%) e o terceiro livro (12%) mais indicado na pesquisa pelos formandos, 

são ditos tradicionais, não sendo material indicado para a escolha do Plano Nacional do 

Livro Didático. Nestes materiais a abordagem de atividades experimentais exigem 

sofisticados laboratórios para a realização dos mesmos. No entanto, sabemos que a 

realidade da nossa região não é propícia a realização desse tipo de atividade, visto que 

as nossas escolas não possuem laboratório e quando possuem são laboratórios não 

estruturados, dando suporte apenas para atividades simples ou realização de atividades 

experimentais alternativas. O próximo livro, também 12%, Química e Sociedade autoria 

de Wildson Luiz Pereira dos Santos, Gerson de Souza Mól e colaboradores, bem como 

Aprendendo Química autoria de Lilavate Romanelli (8%) são oriundos de grupos de 

pesquisadores ditos como a segunda geração do ensino de Química no Brasil. Segundo 

Romanelli (2006, p. 11), o livro Aprendendo Química, de sua autoria, é fundamentado 

em experimentos e atividades planejadas de forma a favorecer aos alunos o exercício de 

observar, indagar e avaliar dados, tirar conclusões a respeito de fenômenos, dentre 

outras habilidades. Além disso, o emprego de atividades para serem desenvolvidas em 

equipe, todas estas assistidas e coordenadas pelo professor. Outro LD indicado foi o de 

Química, do autor Ricardo Feltre teve 8 % de indicações. 

Com os avanços tecnológicos e a enorme variedade de materiais curriculares, 

atualmente disponíveis no mercado, o LD, ainda continua sendo o recurso mais 

utilizado no ensino de Química. É através dele que o professor organiza, desenvolve e 

avalia seu trabalho pedagógico de sala de aula. Para o aluno, o livro de Química é um 
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dos elementos determinantes de sua relação com a disciplina e da disciplina com o meio 

histórico – social (NASCIMENTO et al, 2001). 

Mesmo com todas as discussões realizadas durante o período de graduação, 33% 

dos entrevistados não se sentem preparados para ministrar aulas na educação básica. 

Segundo eles, necessitam de uma continuação na formação para poder adquirir mais 

habilidades, bem como diminuir o medo e a insegurança. Os entrevistados alegam que a 

Universidade instrui, mas não prepara para a vivência da sala de aula/escola. 

Os principais pontos importantes e falhos durante a graduação são apresentados 

pelos entrevistados e descritos no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Descrição dos entrevistados com relação aos pontos importantes e falhos durante a graduação. 

PONTOS IMPORTANTES EXEMPLOS 

Professores aberto ao 

diálogo. 

“Professor atencioso, eficiente, aberto ao diálogo e a 

novas sugestões”; 

“A relação de diálogo que os professores mantinham 

com nós alunos favorece a aprendizagem”. 

Incentivo a pesquisa. “Bolsas de pesquisas oferecidas pelos professores”; 

“Incentivo que tive de uma professora para fazer 

pesquisa e crescer na minha pratica pedagógica”. 

Experiências adquiridas. “Troca de experiências e de materiais com os colegas 

de estágios”; 

“Conhecimentos importantes e essenciais para minha 

formação”. 

Dedicação à formação. “Sempre participei de projetos para ter uma boa 

formação”; 

“Conseguir me formar no tempo certo” 

Amizades. “Encontrei amigos de verdade na UFS”; 

“As reflexões de amizades que fizemos”. 

PONTOS FALHOS EXEMPLOS 

Criação de uma disciplina 

voltada para o uso de 

atividades práticas na 

Educação Básica. 

“Focar em uma disciplina atividades experimentais 

para as aulas do ensino médio”; 

“Pouca instrução de realizar experimentos no ensino 

médio por que não temos na grade essa disciplina”. 

Formação de Licenciatura “Professor com formação em outras áreas diferentes 
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com perfil de Bacharel. das licenciaturas”; 

“A formação dos professores, pois poucos eram 

licenciados”. 

Aulas de laboratório 

descontextualizadas. 

“Sobrecarga de disciplinas teórica e prática sem serem 

contextualizadas”; 

“Aulas de laboratório descontextualizadas”. 

Acesso restrito a pesquisa. “Acesso restrito a pesquisa por parte de alguns 

professores”; 

“Sempre tive vontade de fazer pesquisa, mas o 

professor me falou que só podia participar quem 

tivesse boas médias e a minha não era tão boa quanto 

ele exigia. 

Trabalho versus estudos “Ter que trabalhar quando deveria somente estudar”; 

“Eu trabalhava e não tinha tempo de me dedicar em 

tudo no meu curso de fazer pesquisa de ir para 

congressos”. 

 

Durante o período de graduação, os entrevistados desta pesquisa enfrentaram 

algumas problemáticas no curso, como a falta de infraestrutura adequada e o quadro de 

professores do campus. Problemas comuns a todos os campi que estão em fase de 

implantação, bem como ponderam em apontar pontos importantes para a formação, 

como o diálogo que tiveram com os professores do Núcleo de Química no decorrer do 

curso e estes contribuíram para que os alunos buscassem a pesquisa, sendo esta de 

fundamental importância na carreira acadêmica. As amizades adquiridas 

proporcionaram momentos de discussões para uma melhor aprendizagem. 

A criação de uma disciplina voltada para a discussão, elaboração e aplicação de 

atividades experimentais em nível básico ou a readaptação das metodologias e/ou 

ementas de algumas disciplinas já existentes, que buscassem atender a demanda é de 

fundamental importância para que os futuros professores desta instituição se 

familiarizem melhor com o uso de atividades experimentais na educação básica. As 

disciplinas de Estágio Supervisionado possibilitam ao futuro professor aplicar 

metodologias diversas, mas não é o suficiente para uma boa formação. Para os 

entrevistados, o perfil e a formação que alguns professores do Núcleo de Química 

possuem é bacharel e estes incentivam seus alunos a buscarem pesquisas no campo 
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científico, distanciando-os da sala de aula. Isso se reflete num curso de Licenciatura 

com perfil de Bacharel, para os entrevistados isto é destaque como ponto falho no curso. 

O caráter das aulas de laboratório desta instituição é baseado em atividades 

tradicionais, onde os graduandos recebem um roteiro e desenvolvem a prática no 

laboratório, podemos observar a fala do entrevistado. 

 

 “[...] no experimento não há uma discussão que promova uma 
aprendizagem significativa, visto que alguns dos resultados da prática 
já estão descritos no roteiro” relata entrevistado 1.  
 

Sendo assim, as aulas de laboratório poderão ser descontextualizadas, fator 

apontado como ponto falho neste curso, as aulas se baseiam no modelo tradicional de 

ensino. 

  A seguir será apresentada a segunda parte desta pesquisa, que trará como 

metodologia o grupo focal, o qual foi criado a partir das analises dos questionários. 

 

5.1. ANÁLISE DO GRUPO FOCAL 

 

A partir das análises dos gráficos foram selecionados 10 alunos para 

participarem de um grupo focal. Como os entrevistados eram conhecidos do 

pesquisador foi-se realizada uma seleção tomando como fundamento a participação em 

atividades de pesquisa diversas, oferecidas na época de graduação para os estudantes e 2 

alunos que nunca participaram de projetos durante este período. 

Tendo em vista o referencial teórico adotado para discutir relevâncias sobre o 

grupo focal e análises de conteúdo, foram construídas duas dimensões: Concepções de 

aulas experimentais e Estrutura Curricular (Quadros 8 e 9) que serão apresentadas e 

discutidas a seguir em oito categorias. 
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Quadro 8: Representações das categorias a partir da dimensão “Concepções de aulas 

experimentais”. 

DIMENSÃO CATEGORIAS (fi)* EXEMPLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções de 
aulas 
experimentais. 

Comprovar a teoria 
(08). 

E6: Eu acho que é uma mera comprovação da teoria 
eu acho isso nada mais que isso. 
E8: Eu também acho [...] por que nunca tive algo 
inovador. 
E2: Acho que e a comprovação da teoria. 

Aulas de/no 
laboratório (10). 

E6: Aula prática de laboratório. 
E6: Fazer experimentos. 
E7: É manusear Vidrarias. 

Articulação de 
conteúdos teóricos 
com práticos (12). 

E3: [...] articulação do conteúdo da teoria com o 
laboratório. 
E3: Articular conteúdo como laboratório essa é a 
ideia, porém aqui na universidade eu nunca vi uma 
aula de laboratório com esse caráter. 
E3: Entre conteúdo com laboratório isso [...] ver o 
experimento que se encaixe com o conteúdo. 
E5: Primeiro a experimentação depois uma aula 
teórica [...] que realizassem práticas [...] voltadas 
para o ensino médio. 
E8: [...] a maior disciplina de ensino que eu vi o 
maior uso de experimentação foi nos estágios. 

Formação e 
Habilidades do 
Professor (15). 

E4: Depende do Professor que vai fazer. 
E1: Isso depende do professor? 
E6: [...] a experimentação é uma ferramenta de ensino 
pra ser usada na educação básica e ai vai depender da 
prática pedagógica do professor em sala de aula pra 
que a experimentação, tenha ser feito agora ou possa 
ser utilizada pra auxilio [...], porém eu acho que a 
universidade deveria nos preparar mais para [...] 
experimentação na educação básica.  
E6: [...] nossos professores de ensino são de 
licenciaturas e pra isso deveria contribuir mais com a 
experimentação. 
E3: [...] O problema mais grave é professor formado a 
vinte anos e não busca de adequar as novidades. 

* Os valores representados dentro dos parênteses representam as frequências simples absolutas presente 

no grupo focal. 

 

Observando as quatro primeiras categorias é interessante ressaltar os temas dessa 

dimensão discutem as concepções da experimentação na formação inicial de Professores 

de Química, atrelando a experimentação dita tradicional empregada na maioria das 

Universidades brasileiras em paralelo com a formação dos professores. 

Alguns entrevistados têm a concepção de que a experimentação serve apenas 

para comprovar a teoria, o que para alguns autores está é uma visão errônea. Segundo 

Fagundes (2007), deve - se mostrar que a experimentação pode ser um meio, uma 

estratégia para aquilo que se deseja aprender ou formar, e não o fim. E isso iria 
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desmistificar a perspectiva errônea que muitos professores e alunos possuem, de que 

após o professor passar uma informação teórica, propõem aos seus alunos uma prática 

para comprovar o que foi dito na teoria. 

 

Para favorecer a superação de algumas das visões simplistas 
predominantes no ensino de química é necessário que as aulas de 
laboratório contemplem discussões teóricas que se estendam além de 
definições, fatos, conceitos ou generalizações, pois o ensino de 
química, a nosso ver, é uma área muito rica para se explorar diversas 
estratégias metodológicas, no qual a natureza e as transformações nela 
ocorridas estão à disposição como recursos didáticos, possibilitando a 
construção de conhecimentos científicos de modo significativo 
(RAMOS, et al, 2010, p. 8)  

 

Para Galiazzi e Gonçalves (2004) não é novidade afirmar que, em geral, 

professores e alunos de cursos de Química Licenciatura têm uma visão simplista sobre a 

experimentação. Muitas dessas visões pessoais estão cunhadas pelo empirismo do 

observar para teorizar. Para isso não causou surpresa, que muitos relatos de aulas com 

atividades experimentais estivessem alicerçados sobre essas compreensões de que a 

experimentação tem papel de comprovação. Abaixo alguns exemplos da fala dos 

entrevistados. 

 

E6: Eu acho que é uma mera comprovação da teoria eu acho isso nada 
mais que isso. 
E8: Eu também acho por que nunca tive algo inovador. 

  

A fala do E6 é reforçada pelo E8. Isso significa dizer que estes entrevistados 

possuem uma forte impressão do poder que a experimentação tem em comprovar as 

teorias.  

Os entrevistados participantes desta pesquisa entendem sobre as concepções de 

aulas experimentais que são aquelas realizadas somente no laboratório. Para tanto, 

Gaspar e Monteiro (2005) descrevem que as atividades experimentais de demonstração 

podem ser realizadas em sala de aula, no pátio da escola, na praça, possibilitando assim 

a realização de experimentos sem que haja uma sala de laboratório específico. Dessa 

forma, é utilizada em meio à apresentação teórica, sem quebra de continuidade da 

abordagem conceitual que está sendo trabalhada e, talvez, o fator mais importante, a 

motivação ou interesse que desperta e que pode predispor os alunos para a 

aprendizagem. 
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A articulação de conteúdos teóricos com os práticos é outra categoria elaborada 

a partir da dimensão da concepção de aulas experimentais. Assim, procura-se enfatizar a 

relação teoria-prática, buscando-se nas aulas articulações dinâmicas, permanentes e 

inclusive entre as três dimensões ou níveis de conhecimento, nunca dissociados entre si, 

que são: a) o fenomenológico ou empírico; b) o teórico ou de “modelos”; e c) o 

representacional ou da linguagem. Nesta categoria os entrevistados discutem e 

apresentam a importância da relação dos conteúdos para proporcionar aprendizagem. 

 

E3: Articular conteúdo como laboratório essa é a ideia porem aqui na 
universidade eu nunca vi uma aula de laboratório com esse caráter, os 
professores falam muito e fazem pouco. 
E5: [...] a experimentação depois uma aula teórica [...] tipo a 
disciplina de orgânica da universidade [...] a orgânica I e II e depois 
vem a experimental, só que na verdade a experimental deveria tá 
dentro da um como da dois [...] assim você estaria acompanhado o 
processo não ter fragmentado como e passado, acompanharia assim 
agente assimilaria bem melhor o conteúdo. 

 

Segundo Pimenta (2002) o saber docente não é formado apenas da prática, sendo 

também nutrido pela teoria. Mediante esta afirmação fica claro que, a teoria tem 

importância fundamental, pois ao nos apropriarmos de fundamentação teórica nos 

beneficiamos de variados pontos de vista para uma tomada de decisão dentro de uma 

ação contextualizada promovendo desta forma a aprendizagem. 

Os entrevistados mostraram a importância de uma maior relação da teoria com a 

prática durante as aulas, pois em alguns momentos do discurso eles apresentaram que 

algumas disciplinas do curso de Química Licenciatura são ministradas de forma que 

venham separar a teoria da prática, com isso dificulta a aprendizagem. Observamos 

assim falas dos entrevistados. 

 

E8: [...] não é essa sequência teórica que agente vê nas disciplinas de 
ensino até tentam [...] tem que ter mais relação da teoria com a prática 
aqui na universidade e que se relacione. 
E4: As unidades didáticas tentam contemplar uma articulação, mas na 
prática é diferente. 

 

Analisando, portanto, a consideração de que o conhecimento e a aprendizagem 

se configuram como processos de construção do conhecimento, as habilidades 

adquiridas pelos professores são partes integrantes no processo de aprendizagem. Sendo 

assim, é preciso pensar a formação docente (inicial) como momento de um processo 
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contínuo de construção de uma prática docente qualificada e de afirmação da 

identidade, da profissionalidade e da profissionalização do professor (Brasil, 2005). 

Formação e habilidade do professor é outra categoria apresentada nas 

discussões dos entrevistados como fundamental no momento de elaboração a 

desenvolvimento de uma atividade experimental. A formação do professor, 

especificamente o de Química, deve incorporar o desenvolvimento de competências e 

habilidades para a realização de reflexões sobre a prática a ser desenvolvida. Para Suart 

e Marcondes (2009) as atividades experimentais investigativas, portanto, podem 

contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas, desde que 

sejam planejadas e executadas de forma a privilegiar a participação do aluno. 

A dimensão Estrutura curricular (Quadro 9), surge dentre as várias discussões 

do grupo, visto que são os primeiros formandos do Campus. Estes percebem a 

necessidade de discutir a grade curricular do Curso de Química Licenciatura desta 

instituição, para que atenda e se adeque às necessidades do cotidiano regional. A 

implantação deste curso se encontra em fase inicial, observando-se uma grande 

preocupação com a formação dos futuros professores e uma adequação na grade 

curricular que possa contribuir com a formação inicial destes professores. 

Visando uma melhor formação inicial dos Professores de Química desta 

instituição, desde 2006, quando instalado o curso, já ocorreram mudança na grade 

curricular. Nesta perspectiva, os entrevistados apontam que a estrutura curricular do 

curso influencia na formação inicial, onde é preciso adequar algumas disciplinas para 

que as mesmas atendam a realidade em que eles estão inseridos.  

Esta pesquisa vem analisar o emprego das atividades experimentais no decorrer 

do curso de Química Licenciatura para a formação inicial dos professores. A dimensão a 

seguir discute quatro categorias que estão relacionadas com a grade curricular, deste 

curso no emprego de atividades experimentais. 
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Quadro 9: Representações das categorias a partir da dimensão “Estrutura curricular”. 
DIMENSÃO CATEGORIAS (fi)* EXEMPLOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrutura 
Curricular 

Relacionar teoria e 
prática na mesma 
disciplina (08). 

E1: [...] acho que você consegue assimilar bem 
melhor você tá acompanhado [...] só que antes de 
você ver aquilo você ver teoria e consegue assimilar 
com que o professor estava falando e consigo ver a 
experimentação o que foi que ele quis mostrar [...] a 
aulas de experimentos devem vir junto com as 
teóricas tanto aqui na universidade como também na 
escola. 
E5: Você tem a orgânica I e II e depois vem a 
experimental, só que na verdade a experimental 
deveria tá dentro da um como da dois. 
E1: Acho que a orgânica experimental deve está 
atrelada a orgânica 1 e 2, deveria acompanhar as aula 
teórica junto com a prática [...] ruim é quando você 
tem essa outra disciplina separada. 

Experimentação nas 
series iniciais (05). 

E5: Eu acho que experimentação deve [...] ser 
aplicada desde o primário, eu acho que a deficiência 
vem de início de muito antes tem que vir de nossa 
base. 
E5: [...] isso tem que vir de lá da base ate chegar no 
nível superior... a criança vir de lá do ensino infantil 
até descobrir. 

Contribuições dos 
Estágios (10). 

E6: Somente os estágios é onde aprendemos um 
pouco, isso por que discutimos entre si.. 
E5: Para mim o estágio foi a disciplina que mais me 
preparou para a educação básica. 
E4: Para me também, mas ainda não mim tenho 
preparo. 

 E7: Quando fizemos estágios sempre com conjunto 
com os outros colegas discutimos as atividades 
práticas, o que iríamos ou não fazer isso foi muito 
importante para me e para meus colegas que juntos 
discutimos essa vivencia, essa aplicação, sem dúvida 
nenhuma que as disciplinas de estágios foram as que 
mais contribuiu para minha e para a formação de 
vocês também, [...] mas as outras disciplinas também 
foi complemento. 

 Uso do livro didático 
nas aulas de Estágio 
(11). 

E4: No meu estágio eu seguir o livro didático de 
Mortimer ele é bom assim didático os alunos 
gostaram não usei o da escola não. 
E5: Também não usei não levava xerox. 
E1: O certo seria cada Professor escolher o seu livro 
didático, por que às vezes o que escolhi não vem para 
a minha escola e daí? Eu não uso e pronto. 
E7: Aqui na Universidade para os estágios usamos 
um livro quando vai ficar efetivo na escola é outro. 

* Os valores representados dentro dos parênteses representam as frequências simples absolutas presente 
no grupo focal. 
 

A categoria Relacionar teoria e prática na mesma disciplina se apresenta de 

suma importância para que promova aprendizagem, bem como não distanciar a teoria da 
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prática existente em algumas disciplinas do curso de Química Licenciatura. Isso pode 

ser observado através das falas dos entrevistados. 

 

E5: [...] orgânica I e II e depois vem a experimental, só que na 
verdade a experimental deveria tá dentro da um como da dois. 
E1: Acho que a orgânica experimental deve está atrelada a orgânica 1 
e 2, deveria acompanhar as aula teórica junto com a prática [...] ruim é 
quando você tem essa outra disciplina separada. 
 

É de suma importância que haja articulação entre os dois tipos de atividades, isto 

é, a teoria e a prática, os conteúdos não serão muito relevantes à formação do indivíduo 

ou contribuirão muito pouco ao desenvolvimento cognitivo caso sejam realizadas 

fragmentadas. Porém, ao que parece, o ensino de Química não tem oferecido condições 

para que o aluno a compreenda enquanto conceito e nem quanto a sua aplicação no 

cotidiano. 

Existe uma preocupação em relação à ineficiência na formação do professor no 

âmbito da Química (Ciência) ao longo do ensino fundamental. Sendo que no decorrer 

do percurso da prática pedagógica, estes profissionais não sabem lidar com conceitos 

vivenciados cotidianamente. Dessa forma, faz-se necessário que tais conceitos sejam 

repensados, a fim de serem capazes de facilitar e aprimorar a formação básica dos 

alunos (SANTOS, et al, 2012).  

A experimentação nas séries inicias é uma categoria discutida na grande 

dimensão Estrutura Curricular, onde a Química deve abranger todos os níveis da 

escolaridade, a começar pelas séries iniciais do ensino fundamental. Santos, et al, 

(2012), realizou uma pesquisa onde mostrou a inserção de conceitos Químicos em 

Livros didáticos bem como a importância de atividades experimentais nas séries iniciais 

do ensino fundamental. A partir das análises realizadas foi possível observar que os 

conceitos químicos, quando aparecem nos LD, são vistos de forma fragmentada, não 

contribuindo para uma aprendizagem significativa destes conceitos pelos alunos, isto é, 

os conteúdos propriamente da Química apesentam-se somente no ensino médio. O curso 

de Química Licenciatura desta instituição não oferece suporte necessário ao futuro 

professor para que se apropriem de conceitos químicos que devam ser aplicados nas 

séries iniciais do ensino fundamental. Constatamos a partir das falas dos entrevistados 

quando relatam que: 
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E5: Eu acho que experimentação deve [...] ser aplicada desde o 
primário, eu acho que a deficiência vem de início de muito antes tem 
que vir de nossa base. 
E5: [...] isso tem que vir de lá da base ate chegar no nível superior... a 
criança vir de lá do ensino infantil ate descobrir. 

 

Conforme Bachelard (1938), todo conhecimento é resposta a uma questão, o que 

nos permite ressaltar a importância para as séries iniciais das atividades experimentais 

no processo de construção/reconstrução de conhecimentos científicos. É a partir das 

experiências adquiridas na universidade que o futuro professor busca melhorar a sua 

prática pedagógica. 

Para planejar, desenvolver e executar aulas experimentais na universidade 

necessita-se de tempo, pesquisa, discussão, bem como adequação dos experimentos a 

realidade da escola. As contribuições dos estágios favoreceram os futuros professores a 

desenvolverem as aulas experimentais nas escolas em processo de formação inicial. Os 

estágios supervisionados em Química são visto como ambiente onde os acadêmicos 

usam para poder desenvolver suas práticas pedagógicas. De acordo com Pimenta 

(2004), o estágio necessita ser compreendido como um “campo de conhecimento” e de 

produção de saberes, e não como uma “atividade prática instrumental”. É um lugar de 

reflexão, construção, fortalecimento e reconstrução da identidade docente. Para tanto, os 

estágios supervisionados I, II, III e IV deveriam ser os eixos curriculares centrais no 

curso de formação inicial de professores de Química, promovendo uma superação entre 

a teoria e a prática, aproximando assim da realidade escolar. Os relatos desta pesquisa 

mostram a importância do momento de estágio para a formação inicial dos professores. 

 

E7: Quando fizemos estágios sempre com conjunto com os outros 
colegas discutimos as atividades práticas, o que iriamos ou não fazer 
isso foi muito importante para me e para meus colegas que juntos 
discutimos essa vivência, essa aplicação, sem dúvida nenhuma que as 
disciplinas de estágios foram as que mais contribuiu para minha e para 
a formação de vocês também, [...] mas as outras disciplinas também 
foi complemento. 
E5: Para mim o estágio foi a disciplina que mais me preparou para a 
educação básica. 
 

 O planejamento, desenvolvimento e execução das aulas de estágio são apoiadas 

a partir do emprego do livro didático nas aulas de estágios que se mostra importante 

para a formação inicial dos professores de Química. Saber usar e saber escolher o 
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“melhor” LD que busque promover aprendizagem é dever do professor, bem como 

saber usá-lo.  

Para De Deo e Duarte (2004, p. 4), descreve com relação a escolha do livro 

didático abordando que: 

 

[...] não é suficiente ter um bom material se o professor não tiver 
consciência da prática pedagógica e das limitações do livro didático.  
O professor deve estar atualizado, ser reflexivo e bem preparado para 
poder valer-se de um livro ruim e transformá-lo, tornando-o uma 
ferramenta útil e eficaz em suas aulas. Vemos professores e alunos 
tornarem-se escravos do LD, perdendo até mesmo sua autonomia e 
senso crítico, pois ficam condicionados e não aprendem nada 
efetivamente. Não há o desenvolvimento da autonomia, do 
pensamento crítico, da competência, mas sim de um processo de 
“alienação” constante. Tais colocações reforçam a necessidade de 
investimentos na formação do professor e na educação como um todo 
(DE DEO, 2004, p. 4). 
 

Várias são as questões que remetem ao uso ou não do LD. Existem aqueles 

professores que não adotam um livro didático ou ainda adotam outro diferente do usado 

pela escola, há aqueles professores que preferem um material que seja reproduzido em 

xérox e outros professores seguem diretamente o adotado pela escola. Independente da 

qualidade do LD é preciso que os professores analisem a abordagem conceitual, como 

também o nível de atividades experimentais que são abordados neste LD. Muitos destes 

LD não buscam, de fato, uma preocupação com a aprendizagem dos alunos. Os 

entrevistados que participaram desta pesquisa têm opiniões diversificadas com relação 

ao uso do livro didático. Nas aulas de estágios, uma diversidade de LD foram utilizados 

para o preparo de suas aulas com diferentes concepções. 

 

E1: O certo seria cada Professor escolher o seu livro didático, por que 
as vezes o que escolhi não vem para a minha escola e daí? Eu não uso 
e pronto. 
E7: Aqui na Universidade para os estágios usamos um livro quando 
vai ficar efetivo na escola é outro. 

 

Os futuros professores consideram importante o uso do LD nas aulas de 

Química, porém é preciso rever como estes são empregados e qual sua qualidade em 

nível de proporcionar aprendizagem. 

Por fim, consideramos que os objetivos desta pesquisa foram alcançados, uma 

vez que foram identificados os principais pontos que contribuem para a formação inicial 

dos alunos do curso de Química Licenciatura desta instituição.  Este grupo focal nos 
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mostrou a importância de termos aulas experimental na graduação, com o intuito de 

serem aplicadas na educação básica e não somente aulas experimentais 

descontextualizadas, ou seja, distantes da teoria. É preciso que haja uma relação entre a 

teoria e a prática de forma que possa promover aprendizagem significativa dos alunos e 

habilidade dos professores. 
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CAPÍTULO 6: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sabemos que a implantação de metodologias aptas a tornarem o processo de 

ensino e aprendizagem mais dinâmico e de fácil compreensão depende muito do 

desempenho e da formação inicial dos professores. Assim, este trabalho analisou a 

formação inicial dos Professores de Química Licenciatura da Universidade Federal de 

Sergipe Campus Professor Alberto Carvalho, e identificou as contribuições que as 

atividades experimentais proporcionaram. 

Percebemos que os professores em formação inicial cursaram uma grade que não 

prioriza por atividades experimentais na educação básica, críticas são apresentadas no 

decorrer da pesquisa por partes dos entrevistados sobre a forma como essas atividades 

são abordadas na Universidade. Para eles, estas atividades não apresentaram quase 

nenhuma influência positiva na formação inicial, dando-lhes suporte para desenvolver 

este tipo de atividade. Quando nos referimos às atividades desenvolvidas a nível 

superior algumas são descontextualizadas e distantes da teoria, o que dificulta a 

aprendizagem. Por outro lado, quando discutido sobre atividades experimentais com o 

propósito de serem aplicadas na educação básica percebemos que foram realizadas 

muitas discussões e poucos momentos de prática e este sendo vivenciado somente nos 

estágios.  

Os participantes desta pesquisa destacaram a importância do uso de atividades 

experimentais na educação básica. No entanto, pouca é a formação inicial oferecida pela 

universidade para utilizar essa metodologia, dita em algumas pesquisas, como 

motivadora e que desperta uma curiosidade do aprendiz e, consequentemente, a 

aprendizagem. Para tanto, são apresentadas algumas alternativas que viabilizam a 

melhoria na grade curricular, onde a mesma possa se adequar para que não fiquem 

somente na discussão o uso de atividades experimentais, mas que essas discussões 

sejam colocadas em prática antes mesmo dos momentos de estágios sendo estes os 

momentos únicos que o futuro professor encontra para poder executar as práticas 

aprendidas nas teorias no período da graduação. Outra sugestão de melhora na grade 

curricular do curso de Química Licenciatura desta instituição seria a criação de uma 

disciplina com esse foco. 

Os estágios supervisionados foram indicados como o momento de maior 

contribuição na formação dos futuros professores, pois foi neste conjunto de estágios 

que os graduando puderam discutir e atrelar a teoria e a prática em um só momento. 



94 
 

A partir da criação das duas dimensões e das categorias identificamos que os 

entrevistados sentem dificuldades em desenvolver atividades experimentais nas aulas da 

educação básica. Isso é decorrente da estrutura da grade curricular que o curso ofereceu. 

No entanto, os entrevistados apresentaram ainda a importância da relação que deve 

haver dos conteúdos no ensino superior, os quais darão maior suporte para a 

aprendizagem. Ao tempo que indicam a deficiência que existe na formação inicial, pois 

os entrevistados não sabem, muitas vezes, como lidar com esse tipo de metodologia que 

é apresentada em alguns livros didáticos presente nas escolas. 
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APÊNDECE A: QUESTIONÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

Núcleo de Pós Graduação em Ensino de Ciências e 
Matemática - NPGECIMA 

Orientando: Gladston dos Santos 
    Orientadora: Eliana Midori Sussuchi 

 

Prezados, 

Venho por meio deste questionário, tentar identificar o perfil dos mesmos com o propósito 
de dar início a uma pesquisa de Mestrado do NPGECIMA, para tanto peço que sejam o 
mais sincero e objetivo possível para facilitar nas análises dos dados.  Agradeço pela 
contribuição e informo que todos os dados serão mantidos em sigilo pelos pesquisadores. 

Nome (opcional):  

Idade (opcional): 

Telefone (opcional): 

E mail (opcional): 

 

QUESTIONÁRIO 

1- Por que você escolheu o curso de Licenciatura em Química? 
 
 
2- Em quantos anos  você conclui o curso de Licenciatura em Química? 

 
 
3- Você começou a dar aula antes de concluir o curso? Quanto tempo antes? 
 
 
4- Em sua opinião, quais as disciplinas preparam o aluno de graduação para a  realidade de 
sala de aula? Por que? 
 
 
5- Qual a contribuição das disciplinas de Estágios Supervisionados para sua formação 
enquanto professor? Por que? 
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6- Quais metodologias você considera mais importantes para o processo de ensino e 
aprendizagem em Química? 
 
7- Qual(is) livro(s) foi (ram) usado(s)  para preparar as aulas? O que o levou a essa 
escolha? 
 
 
8- Você sente-se preparado para ministrar aulas na Educação Básica? Caso a resposta seja 
negativa, cite considerações para melhorar sua formação? 
 
 
9- Descreva brevemente como foi sua primeira aula de Química enquanto professor ou 
estagiário de aulas da Educação Básica.  
 
 
10- Aponte os pontos importantes e deficientes do curso Licenciatura em Química para sua 
formação?  
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ANEXO A: TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu,______________________________________________ , RG _______________ e 

idade de ________ anos, declaro concordar em participar do grupo focal sobre " 

Experimentação na Formação do Professor de Química” a ser realizado na sala de reuniões 

do Departamento de Química pelo Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática 

(NPGECIMA – UFS) por Gladston dos Santos no intuito de obter informações para sua 

dissertação de mestrado. 

Declaro ainda estar ciente de que a discussão será gravada em áudio e declaro também 

estar ciente de poder desistir de participar das discussões do grupo a qualquer momento, se 

assim eu desejar. 

 

 

 

Itabaiana –SE, outubro de 2011 
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ANEXO B: ROTEIRO DO GRUPO FOCAL 

 

1. INÍCIO 

� Apresentação do moderador e relatores, e suas respectivas funções; 

� Apresentação dos alunos.  

� Apresentação dos objetivos da investigação e da escolha dos integrantes do grupo focal; 

� Divulgação das formas de registro do trabalho, bem como do anonimato dos envolvidos 

e preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido. 

� A proposta do grupo focal e a duração aproximada do encontro. 

� Defender a idéia de um debate, com o envolvimento de todos. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. SOBRE EXPERIEMNTAÇÃO. 

� Quando eu falo experimentação, o que vem à sua mente?  

� Aulas experimentais na Universidade 

� ... e nos estágios?  

� Na educação básica. 

 

2.2. SER PROFESSOR 

� Vocês se consideram preparados para enfrentar a educação básica? 

� O que contribui para que uma pessoa se torne professor e o que pode impedir. 

� Existe algo de negativo e positivo em ser professor. 

 

2.3. O PAPEL DO CURSO 

O que te levaram a escolha por um curso de licenciatura em Química? 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

� Informar aos integrantes que a discussão esta se aproximando do final. 

� Solicitar que exponham comentários ou observações de algo particular que se relaciona 

com a temática da discussão, que não estava na pauta do roteiro, mas que eles gostariam de 

abordar. 

� Agradecimentos pela participação. 
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ANEXO C: TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL 

 

MD: Bom dia pessoal, nós vamos dar início a um roteiro de trabalho de grupo focal onde 

tem como tema da pesquisa: Experimentação na Formação do Professor de Química, e... 

para darmos início a nossa discussão eu gostaria que cada um de livre e espontânea 

vontade pudesse estar fazendo uma apresentação... desde a sua carreira acadêmica até os 

dias atuais enquanto profissional da área da educação a começar pelo professor P1: 

P1: Bom dia pessoal, meu nome é { }... me formei agora no meio do ano 2011/1 quatro 

anos aqui na Universidade porém não exerço a profissão de professor... por enquanto 

trabalho no... com meu pai no momento... não é na área de educação não é... autônomo 

sabe? Aqui na Universidade eu nunca....  

MD____________ Você participou de alguma pesquisa enquanto acadêmico da 

graduação? 

P1: Não de nenhum projeto não nem... nem na área d educação nem também com pesquisa 

cientifica tive vontade 

MD _________Você se sente realizado na profissão que você foi formado? 

P1: Por uma parte estou realizado mas ainda não exerço a profissão de professor. 

P1: Moro aqui em Itabaiana e sempre estudei em escola pública. 

MD: Professor P2. 

P2: Peu nome é { }, formado em Química no momento... tanto exerço a função de 

professor como de coordenador de uma escola ((Silenciou por um instante))  projeto na 

minha graduação eu participexei com a Professora Edineia... já foi professor contratado foi 

uma boa experiência, e tenho o objetivo de futuramente fazer o mestrado na área de 

Química. Pronto ((pausa)) Ah! Estudei na rede particular e me formei com 5 anos de 

graduação o fato deeee... eu ter ido trabalhar fez com que eu me atrasasse aqui na 

auniversidade. 

MD: Professor P3 

P3: Bom dia pessoal meu nome é { }, me formei agora em 2011.2 éé 4 anos e meio de 

curso, ee atuei na área (PIBIC) e estou atuando três anos e meio, tá terminando agora... 

prestei seleção para o mestrado eee... 

MD _________Você já lecionou? 

P3: infelizmente não vontade é o que não falta. Tenho muita vontade de voltar ao colégio 

que estudei ((toda minha vida)). Escola Pública. 
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MD: Professor P4 

P4: Meu nome é { }  eee me formai agora em 2011.1, 4 anos de curso eee não exerço a 

profissão de eee de professor... participei um ano de iniciação científica trabalhei por dois 

anos na pesquisa com PIBID eee fui... fui monitora do curso de nivelamento na UFS que é 

dado para alunos ingressantes nivelamento em Química eram três monitoras que davam as 

aulas para os alunos dos cursos de Química eeee Matemática por cerca de três meses 

assumindo o papel de ser professor, isso é um projeto do departamento de Química daqui 

daqui de Itabaiana, atualmente estou fazendo a seleção pro mestrado eee de ensino de 

ciências la da UFS de São Cristóvão. Fiz de tudo um pouco ((risos)) só ainda não dei aula. 

Sou de Itabaiana. 

MD Professor P5 

P5: Oi bom dia meu nome é { }, sou formanda em Química no período 2011.2, passei 4 

anos e meio na universidade... ham durante os quatro anos de graduação inicialmente eu 

trabalhei com pesquisa né na área de Química orgânica com produtos naturais também, 

depois ham trabalhei durante dois anos como professora de outras escolas aqui no 

município sendo que trabalhei com educação no ensino fundamental e no EJA e 

atualmente sou monitora do (Disciplina de Educação)... pretendo fazer o mestrado agora 

no final do ano pra área de Química e produtos naturais... estudei em escola publica aqui 

em Itabaiana mesmo. 

MD: Professor P6 

P6: Meu nome é { } eu também sou formanda em Química no período 2011.2, e desde 

2008 que eu atuo como aluna PIBIC trabalhando com (A técnica de Eletroforese capilar) é 

na área de Analítica, a Professora Ana Paula que sempre me orientou ((risos)) sabe ne... fiz 

a seleção do mestrado e quero seguir carreira... sempre estudei na escola pública e aqui na 

universidade já tive uma experiência como professora da educação básica... da rede 

estadual não me adaptei muito não. 

MD________Qual sua experiência em tão pouco tempo como professor? 

P6: assim eu me senti realizada eu acho que estou no curso certo, eu gosto de ensinar 

entendeu, agora assim não sei se eu quero, não quero ir, na verdade não quero ser 

professora de ensino médio... sabe como é? 

MD: Professor P7 

P7: Meu nome é { } me forme em 2010/1, 4 anos de curso atualmente trabalho como 

oficial administrativo na escola estadual onde moro... La na minha cidade... sobre a 

graduação eu participei duas vezes do projeto diferentes... ((uma vez risos)).... no segundo 
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momento fui monitor ((a primeira vez também mas não... risos)) já tive a experiência de 

lecionar durante três meses... minha vida escolar  se deu em escola publica. 

MD Professor P8 

P8:Meu nome é { }, ((aluna)) formanda 2011.2, passei cinco anos e meio aqui na 

universidade e durante aaaaa minha graduação na universidade trabalhei como Educadora 

Social pela secretaria da educação social já lecionei dois anos no ensino médio... 

atualmente ensinando a aluno pibid... e pretendo continuar minha carreira como professor 

e fazer mestrado na área de educação, sempre estudei em escola publica. 

MD:______Como foram suas experiências enquanto professora? 

P8: Muito satisfatórias é assim sabe... um desafio! Mas no final é muito gratificante muito 

bom mesmo. 

MD: Ok. Dando continuidade nos vamos partir agora afundo o nosso tema de pesquisa 

onde não necessariamente nos poderemos seguir a ordem de P1 a P8, a fala fica aleatória 

onde todos terão direito de falar e que todos possam expressar suas opiniões com relação 

aos temas e as discussões.     

MD: Então vamos falar um pouco sobre experimentação. Então, quando vocês ouvem falar 

experimentação, o que vem na cabeça de vocês? 

P6: Aula prática de laboratório  

MD____O que seria essa aula prática de laboratório? 

P6: Fazer experimentos 

MD____Como se dariam esses experimentos? 

P4: Depende do Professor que vai fazer... por que tem uns que meu Deus! 

P6: Eu acho que é uma mera comprovação da teoria eu acho isso nada mais que isso. 

P8: Eu também acho por que nunca tive algo inovador 

P7: É manusear Vidrarias 

P3: Eeee articulação do conteúdo da teoria com o laboratório. 

P4: Precisava haver mais articulação por parte dos professores daqui da UFS nas aulas de 

laboratório, temos aulas muitas das vezes descontextualizada. 

P3: ÉÉÉÉÉ devido a formação deles assim tem uns ai que é bacharel sei lá 

P4: Onde acontece essa articulação ((risos)) só não acontece aqui na universidade  

MD_____como se daria esse experimento? 

P1: Isso depende do professor? 

P4: Comprovar teoria? 

P2: Acho que e a comprovação da teoria em parte concordo com P4. 
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P3: Articular conteúdo como laboratório essa é a ideia porem aqui na universidade eu 

nunca vi uma aula de laboratório com esse caráter, os professores falam muito e fazem 

pouco. 

MD: De que forma deve ser essa articulação? 

P3: Entre conteúdo com laboratório isso (silencio) ver o experimento que se encaixe com o 

conteúdo. 

P8: Mais não é essa sequência teórica que agente vê as disciplinas de ensino até tentam 

mas... tem que ter mais relação da teoria com a prática aqui na universidade e que se 

relacione. 

P3: Na verdade é desfalcado a teoria com a prática... a verdade e essa acho que todos 

concordam ((silêncio)) 

P4: As unidades didáticas tentam contemplar uma articulação, mas na prática é diferente. 

MD: Mas na concepção de vocês como deveria ser empregada a experimentação? 

P5: Primeiro a experimentação depois uma aula teórica ((silencio curto)) tipo a disciplina 

de orgânica da universidade claro, você tem a orgânica I e II e depois vem a experimental, 

só que na verdade  a experimental deveria tá dentro da um como da dois e também que 

realizassem práticas de orgânicas voltadas para o ensino médio... eeee assim você estaria 

acompanhado o processo não ter fragmentado como e passado, acompanharia assim agente 

assimilaria bem melhor o conteúdo. 

P6: É assim na verdade em si na sociedade a experimentação em geral... a experimentação 

é uma ferramenta de ensino pra ser usada na educação básica e ai vai depender da pratica 

pedagógica do professor em sala de aula pra que a experimentação, tenha ser feito agora ou 

possa ser utilizada pra auxilio... ou ate mesmo o próprio professor... porem eu acho que a 

universidade deveria nos preparar mais para que nois pudesse realizar aulas de 

experimentação nooo na educação básica. 

MD: Então teremos uma experimentação tanto a nível de graduação como a nível de 

educação básica então no geral o que significa a palavra experimentação. 

P8: Éééé isso na sua concepção experimentação na universidade tem um e no ensino 

médio tem outro... agente e formado temos experimentação de uma forma e como 

professor temos experimentação de uma outra forma e como professor temos que aplicar a 

experimentação de forma diferente((silêncio)) porque a experimentação a meu ver tem que 

ser da mesma forma independente da forma que passe... só que aqui... aqui na universidade 

agente só vê mais experimentação de graduação, alguns livros que fizemos estágios aborda 

uma experimentação para nível médio, mas nem sempre eu.. eu me sinto preparado. 
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P7: Discutimos um pouco concepção de experimentação tanto na graduação como no 

ensino outro ponto que estávamos discutindo e no momento e relação ao laboratório 

querendo ou não busca se trabalhar com a experimentação mais de forma diferente então 

muitas vezes vamos trabalhar com experimentação na graduação de uma maneira... 

maneira dificil dificuldade do laboratório... já na sala de aula trabalhar com discussão 

((silêncio))questionamentos isso é complicado. 

P3: Na verdade agente tem uma pratica e mais no ensino médio, vamos adquirir outras 

coisas agente tem um tipo de experimento e que essa experimentação do ensino médio ta 

incorreto quee pro construir o conhecimento não abordar o conhecimento visto na 

graduação é importante a experimentação, promove aprendizado eu vi no estágios. 

P6: No meu ponto de vista de ensino superior e o ensino médio hoje quando você faz é 

uma, experimento na graduação e você aprende a fazer e uma mais quando você vai fazer 

dentro da escola e outra se você quer trabalhar com experimentação no ensino médio, você  

deveria aprender na universidade como fazer essa experimentação correta que não e o caso 

((muitos falam ao mesmo tempo)) na verdade aqui na universidade não temos um 

momento destinado a experimentação para o ensino médio... a experimentação é antiga ou 

você acha que ela surgiu ontem? 

P1: Seria interessante uma disciplina um momento para debater somete isso ((Silêncio)) 

tipo criar uma disciplina para discutir experimentos de nível médio. 

P2: É uma boa sugestão. 

P8: Também acho mas tem que ir para a prática. 

P5: E porque assim quando você vai trabalhar com experimentação o aluno vai entender 

tem que ter uma conduta saber passar o experimento que e pra ele entender o conceito por 

trás do experimento muitas vezes o experimento vem comprovar o que o professor 

explicou fica mais fácil de entender. 

P4: Se bem que a experimentação do ensino do nosso ensino superior ela bem.. e 

construtivo você aprende mais com ele com certeza por em o que e que to dizendo ele, ele 

e desfavorável ao curso ou qualquer ensino não a intenção do ensino médio ((silêncio)) a 

disciplina de educação deveria saber utilizar a experimentação que nem em muitos casos se 

forma mais não da o conteúdo a possibilidade da pessoa trabalhar nas aulas. 

P2: Assim acho que os professores que os professores do ensino... do curso deveria ser 

mais claros... 

P6: Mas os nossos professores de ensino são de licenciaturas e pra isso deveria contribuir 

mais com a experimentação... 
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P8: Tem professores que na sua formação tiveram uma visão negativa... ((vários falam ao 

mesmo tempo sobre a formação do professores)) 

P4: Isso ai logico o professor tem que entender por exemplo: De orgânica aplicada ele não 

vai ser formado em educação, ele vai ser formado em orgânica, de ele vai dar inorgânica, o 

professor de educação, (...) trabalhou em sala de aula((silêncio)) 

P5: Só que também, não pode julgar um professor de uma área que não é licenciado e da 

aula de experimentação, tem que permanecer na formação, já que ele vai começar a dar 

aula o fato da formação independe da experimentação. 

Cada um aplica como aprendeu... Ate porque experimentação é muito relativo... concepção 

o que é experimentação para é uma forma diferente de dar aula, faz quem quer... Não 

devemos pensar dessa forma julgar a formação... ééé uma questão particular. 

MD: Então dentro dessa discursão vocês teriam que atrelar como a experimentação... a 

grade curricular que vocês foram formados em paralelo com a experimentação que vocês 

têm. Qual a visão de experimentação na educação básica? 

P2: Nossa grade é uma loucura. 

P1: Acho que a orgânica experimental deve está atrelada a orgânica 1 e 2, deveria 

acompanhar as aula teórica junto com a prática assim você consegui assimilar uma coisa 

com a outra, ruim é quando você tem essa outra disciplina separada.  

P4: Acho que deveria haver uma mudança na grade curricular do nosso curso tem muita 

coisa fora do local a os prejudicados seremos nós. 

MD______Como se da o aproveitamento dentro de uma disciplina que trabalha teoria e 

pratica atrelada 

P1: Assim acho que você consegue assimilar bem melhor você tá acompanhado...  mesmo 

sem laboratório você faz acompanhar aquele roteiro junto com a pratica busca entender o 

que é aquilo, só que antes de você ver aquilo você ver teoria e consegue assimilar com que 

o professor tava falando e consigo ver a experimentação o que foi que ele quis mostrar... a 

aulas de experimentos devem vir junto com as teóricas tanto aqui na universidade como 

também na escola 

P5: Eu acho que experimentação deve servir e ser aplicada desde o primário, eu acho que a 

deficiência vem de inicio de muito antes tem que vir de nossa base, e o que é 

experimentação e só laboratório? eu acho que é você que buscar coisas novas 

conhecimento novo [vários falam ao mesmo tempo]. 

P7: Tudo deve começar da base seeee não tiver uma boa base já era a formação eu acho. 
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P2: Concordo... totalmente diferente de antigamente principalmente numa rede particular o 

educador atrapalha se não saber da aula experimental. 

P6: seria muito interessante se os professores da educação infantil discutissem mais sobre 

ciências com seus pequenininhos. 

P7: isso poderia ser a partir de coisas simples. 

P1: Mas como se eles não foram formados para isso. 

P3: Um dos problemas é o colégio... o problema mais grave é professor formado a vinte 

anos  e não busca de adequar as novidades. 

P7: Não é uma mudança de imediato naõ vai ser a longo prazo, agora que somos novos 

formados  ou bem formados ou mal formados parcialmente sei lá devemos tentar mudar as 

concepções de experimentação que existe nas escolas. 

P6: Agora tem a oportunidade... mas acho que a experimentação num resolve muita coisa 

não... forma de decorar mesmo. 

MD ____ Então como a experimentação poderia contribuir na aprendizagem? 

P3: Exemplo feira de ciências mas o principal que era o principal que era o professor de 

química não tava em uma feira de ciências ((risos)). 

P5: Isso não tem... olha eu acho que é uma desculpa... não tem desculpa para ele ((risos)) 

P7: O papel da... o trabalho de experimentação em sala de aula éééé que seu aluno 

exponha suas ideias, opiniões e curiosidades que se você não preparar você não ter 

produtivo é preciso um planejamento de aula, principalmente... 

[vários discutem como elaborar essas aulas] 

MD: O que vocês sugerem em relação a experimentação aqui na universidade? Quais 

seriam as possíveis mudanças que vocês consideravam importantes para a experimentação 

que vocês realizam aqui na universidade? 

P5: Novas descobertas, só que isso tem que vir de lá da base ate chegar no nível superior... 

a criança vir de lá do ensino infantil ate descobrir. 

P1: Acho que o problema disso... O aluno... ele não consegue articular todos os problemas, 

ele não tem conteúdo de química e física ou de outra disciplina. 

P7: Na verdade tem que ter a capacidade de formular as metodologias que você pensa 

atribuir ... isso é você enquanto professor. 

P6: Como já foi falado ai por (( Silêncio)) seria interessante ciar uma disciplina voltada 

para a educação básica. 

P1: Nessa disciplina discutir também os experimentos que os livros didáticos trazem. 

P8: Seguir o livro didático? 
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P4: No meu estágio eu seguir o livro didático de Mortimer ele é bom assim didático os 

alunos gostaram não usei o da escola não. 

P5: Também não usei não levava xerox. 

P1: O certo seria cada Professor escolher o seu livro didático, por que as vezes o que 

escolhi não vem para a minha escola e daí? Eu não uso e pronto esperdício de dinheiro. 

P2: Mas é importante seguir um referencial. 

P7: Aqui na Universidade para os estágios usamos um livro quando vai ficar efetivo na 

escola é outro. 

P1: Por isso que seria bom cada um o seu. 

P6: Também não daria certo por que, assim quando um aluno mudansse de escola não 

acompanharia. 

P1: E quando dai de escola particular e vai para um pública ele num acompanha? 

P2: Verdade, nesse sentido tem razão. 

P3: ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ complicado livro didático. Eu não sei usar (Risos) 

P8: A universidade instrui mas ela num mostra erros não. As aulas de universidades 

poderiam ser de forma mais diferente, ensinar mesmo o aluno a dar aula, aqui as coisas é 

tão diferente, pensei uma coisa e é outra meu Deus que universo é esse em? 

P6: Somente os estágios é onde aprendemos um pouco, isso por que discutimos entre si. 

P1: É mesmo, nos estágios deveríamos mesmos ser avaliados, mas nem o Professor da 

disciplina vai na escola para saber a real situação. 

P7: Quando fizemos estágios sempre com conjunto com os outros colegas discutimos as 

atividades práticas, o que iriamos ou não fazer isso foi muito importante para me e para 

meus colegas que juntos discutimos essa vivencia, essa aplicação, sem dúvida nenhuma 

que as  disciplinas de estágios foram as que mais contribuiu para minha e para a formação 

de vocês também, não temos outro momento de aplicação nem de conhecer a realidade da 

sala de aula, mas as outras disciplinas também foi complemento. 

P8: Verdade isso me ajudou bastante, deveria ter feito mais momentos daquele. 

P7: Isso poderá ser possível se tivéssemos uma disciplina especifica para a experimentação 

na educação básica, as as as aulas de temas, de metodologias de instrumentação tinha 

pouco momento para isso, trabalha nessas mutos textos. 

P1: Alguns desses muitos ruins por sinal. 

P3: Outros cursos vão. 

P5: Para mim o estágio foi a disciplina que mais me preparou para a educação básica. 

P4: Para me também mas ainda não mim tenho preparo. 
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P8: Foi a que mais contribuiu. 

P1: Tiveram algumas ai que num sei para que na grade ((Silêncio)). 

P5: Também acho. 

P6: Alguns de nossos colegas num tem perfil de Professores não e sim de bacharéis 

viveram o tempo todo no laboratório. Nada contra ((Risos)). 

P3: Eu acho assim como nos na universidade tem aquela visão de construção do 

conhecimento de usar a experimentação. Então eu acho que nos quer na teoria sanemos 

como isso tudo deve ser aplicado cabe a nos futuros professores saber como lidar com isso 

na experimentação requer tempo... uso da experimentação em sala de aula. 

P7: Já que nos somos novos professores e sabemos o que e certo eu acho que agente deve 

o aceitar. O desafio se e pra fazer licenciatura se agente gosta, gosto de ensinar, eu acho 

que agente tem a capacidade de planejar uma aula e possível... 

P6: Nem sempre estou preparada 

P5: Eu também (risos) 

P7: Trabalhar temas geradores do cotidiano e você testa a possibilidade de aplicar, você 

tenha um tema, por exemplo, temas específicos voltados pro ensino médio, tema lá 

qualquer como eu poderia né fazer discussão aaaaasim material de experimentação aborda 

o conteúdo do ensino médio voltado para o ensino médio mesmo é apenas o conteúdo...  

pro ensino médio tem que se voltado ... 

P1: Eu concordo... essas possibilidades na disciplina de ensino médio por que assim, claro 

que a disciplina de química no ensino... é diferente.... assim do jeito que foi trabalhado em 

química orgânica aqui na universidade e a química ambiental... o certo é... do cotidiano da 

gente que uma questão muito perdida... na química orgânica tem coisas que... aprendeu 

coisa que é fundamental em química ambiental isso é bom pra gente, aprendeu solução. 

P4: Precisa aprender a química em si, o que... leva em consideração o ensino de... de como 

trabalhar... problemas forma de melhorar a aprendizagem mas o que vimos é pouco. 

MD: Quando vocês dizem que os temas devem criar alternativas pela construção que possa 

ser usado na educação básica, né isso? Quando você vê na universidade temas 

estruturadores para o ensino de química I, II e III, e IV...  num foi aberto o leque junto com 

o seu professor para está elaborando esse material alternativo de experimentação para a 

educação básica? A construção dessa e outras metodologias? 

P4: trabalhar um tema social como a problemática do sabão seria interessante mas isso de 

forma experimental, as disciplinas... as disciplinas dão ideias mas não fazemos... assim... 

não fazemos na prática aqui na universidade. 
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P1: Ficou tudo na teoria se fosse pra elabora de fato seria bom. 

P8: Articulação de química foi no meu estagio... (elaborei uma pratica diferenciada 

daquela adotada pelo professor da escola em que eu estagiei)... a maior disciplina de ensino 

que eu vi o maior uso de experimentação foi no estágios. 

P6: Os temas ficaram muito na conversa nada de ação... as que tiveram foram tão poucas 

que nem recordo. 

P1: Verdade... 

P5: Isso deve ser da ementa ((risos)) 

MD: Como você gostaria e queria... como essas disciplinas que você pode usar um tema 

social para criar aspecto de experimentação poderiam se desenvolvidas? 

P1: No meu ponto de vista, a professora P4 comentou que trabalhar com sabão, 

realmente... realmente fazer sabão ele e fácil agora explicar quimicamente ai ta... requer 

preparo do professor e também conhecimento... isso deveria ser apresentado aqui na 

universidade principalmente nas aulas de orgânica e ambiental mas os professores não 

pensam assim... será que o aluno tem o conhecimento de química sobre isso? o 

entendimento... 

P6: De jeito nenhum ((risos)) 

P7: Teremos aulas praticas que auxiliaram a gente a conhecer o processo que nos rodeiam, 

então a gente facilitou o aprendizado e o conhecimento na graduação. 

P8: Porque o conceito... falar e muito bom porem quando você chega na sala de aula o 

aluno não quer saber se a experimentação vai dar certo ou não... o professor saber trabalhar 

perto do assunto certa quantidade  de assunto que vai ser bom...o aluno tem que trabalhar 

esse assunto e poder o conhecimento do aluno... a preocupação do aluno na verdade, 

muitas das vezes... é a nota da prova... quer saber se a prova foi boa ou ruim, muitas das 

vezes ele não tão ligando se o experimento dele deram certo ele só quer saber... saber de 

nota... temos que saber elaborar e aplicar um experimento. 

P1: São problemas que tende acabar do aluno só se preocupar com nota, o aluno só se 

preocupar em passar [vários falando ao mesmo tempo]. 

P6: Eu acho que a prova escrita deve sempre haver. 

P4: Mas deve avaliar o aluno por sua aprendizagem em si... Construir com eles. 

P8: Isso é só beleza... 

P7:  A depender do que o professor use... Pode ser uma aula muito produtiva. 

P5: Se nos chegarmos numa escola desenvolver um experimento bem elaborado bem 

trabalhado e o aluno não ver bem esse experimento e você for lá no diário e colocar um 
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três, qual foi a prova que você passou, cadê a prova agente avalia pela aprendizagem 

assim... aprendeu... não aprendeu. 

P4: E porque assim nas escolas [existe nas escolas aspectos políticos]... parâmetros 

curriculares do ensino de química... mais agente sabe que uma das coisas que ta lá é que 

seja utilizado a experimentação ferramenta outro tipo de ferramenta que avalie que a nota 

do aluno não deve ser apenas uma prova e sim por diversas formas de avaliação pra que 

você possa identificar ou não... é isso que se diz. 

P3: mas nem sempre isso é feito 

P1: Realmente eu vi isso na escola do meu estágio... 

P4: Devemos seguir os parâmetros... Mais se a nota fica pura... é o professor que da porque 

assim no meu estagio eu fiquei ate a 1º avaliação que é o estagio dois que é onde agente 

tem mesmo o contato com os alunos... a primeira coisa a avaliação foi feita com uma prova 

com apresentação de trabalho (seminários) com relação com o conteúdo que tava sendo 

visto foi feito um avaliatório constantemente eu fiz assim dessa maneira é mais difícil e 

complicado acaba sendo mais trabalho se eu não tivesse feito a prova em si pra é dizer por 

que a nota e aluno aprendeu ou não... 

MD: Como vocês já passaram por estagio já tiveram essas experiências de ser professor de 

realizar atividades experimentais sendo bem elaborada ou não e como foi que se procedeu 

as atividades experimentais nas aulas de estagio quando vocês estavam lá estagiário?  

P1: Foi legal, mais dá trabalho... por que pra trabalhar material alternativo e tal, mais de 

vez em quando... da para fazer... tinha essa ponte... articulação... ate hoje alguns colegas tá 

mangando de mim... tentei. 

P5: No meu caso tinha que começar pela teoria por que se começo pelo experimento 

quando fosse pra teoria ninguém queria mais, ai ficavam ansioso na verdade tinha toda 

uma paciência de eu da o conteúdo e explicar pra depois da o experimento eu acho, o ponto 

falho foi eu ter feito os experimentos e eles não te feito... não tinha não disponibilizavam 

uma sala um laboratório muito experimento não precisava do laboratório que eu aplicava, 

mais uma grande parte precisava, trabalhava energia precisava de uma maquina pra 

aquecer. Conceito de gás ou físico química matéria e energia ai ficava complicado 

trabalhar isso em sala de aula levava para o laboratório, mas meus experimentos forma 

todos de demonstração eles não realizava não... 

MD ______ Qual sua concepção de realizar experimentos demonstrativos? 

P5: Quando planejados e aplicados na hora certa dá resultado. 
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P6: Não tinha aulas praticas um dos experimentos que eu levei... foi com matérias 

alternativos e... foi muito complicado. 

P2: Eu levei uns experimentos que não são difíceis de construir [discussão entre eles para 

identificação de experimentos ditos como fácies de aplicar]. 

P3: Acho que o que falta aqui, por exemplo, no campus... tem turma formada acho melhor 

agente que vai se formando que não consegue ou tem dificuldade de elaborar essas aulas... 

da pra formar esse... um grupo de elaboração de materiais alternativos eeee para se reunir 

em grupo... e produzindo materiais para nois...bom crescer o grupo. 

P4: Legal é uma forma de você conseguir... tanto para obter materiais como também 

discutir questões de ensino. 

P2: Até mesmo resolver algumas questões de química mesmo que são um pouco 

complicadas. 

P4: E uma formação continuada... pra mim formação continuada é isso é você discutir... 

Discutir aquilo que foi fraco durante a graduação. 

P5: Não só discutir mais também ir pra pratica, disponibilizar novos materiais... por que 

muitos não tem tempo de elaborar novos materiais... 

P6: Encontrar um tempo que todos possam também é meio complicado por que depois 

de... quando eu sair daqui eu num volto mais... eu não moro aqui até queira mas... 

P5: Mostrar pra sociedade... para os professores que estão ai... Que temos um grupo que 

discute experimentação... [foi um campo para se abrir pra pesquisa de emprego]. 

P2: Pra mim é o ponto principal... a realidade é que muitos alunos se formam... muitoS 

fazem o curso só pra ter uma formação, não fazem o que gostam... 

P1: Vão perder tempo com esse curso de experimentação pra que?  

P6: É por isso que assim, eu tenho uma afinidade muito grande pela área de pesquisa... 

mais eu não abro mão de querer saber de querer entender, por que minha função é ser 

professora, independente de querer ser professora de ensino médio ou superior, eu vou ser 

professora... 

P3: Então nós somos futuros professores, precisamos tanto de formação com de 

atualização... 

P8: Valorização também... Acho que acima de tudo gostar do que faz... triste seriam dos 

outros sem professores. O que seriam dos médicos, os advogados não existiriam, acho que 

a gente tem que se valorizar. 

P3: Trabalhar com experimentação é trabalhar ao máximo. 
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P4: A experimentação anima as aulas, os alunos se acham... Gosta de sua aula quando 

você leva um experimento... Pode ser o mais simples que for. 

P7: Uma outra alternativa... por que a colega professora colocou a dificuldade de nos 

reunirmos... seria interessante que na grade de química... na grade aqui da universidade do 

nosso curso tivesse uma matéria... assim... uma disciplina que trabalhasse somente a 

experimentação, discutisse mais a fundo... poderia incluir outras metodologias diferentes 

também... mas como principal... na ementa tivesse uso de experimentação. 

P1: que tipo de experimentação? 

P7: Experimentos que pudesse ser trabalhados na educação básica, coisa diferente do que 

agente ver aqui na universidade. 

P6: Isso poderia muito bem ser feito nas disciplinas que já existe... mas os professores só 

ficam falando e falando... 

P2: Interessante a ideia... deee P7 por que alguns experimentos nas aulas práticas eu 

mesmo... eu num lembro de nada... não tem fundamento. 

MD: Vocês falaram em formação continuada, certo? Vocês se sentem preparados hoje 

para enfrentar a educação básica? 

P7: Acho que preparado... acho que preparado nunca ta... tá engatinhando... 

P4: É um desafio chegar na sala e dizer sou um bom professor essa é a diferença 

[discussão sobre ser um bom professor, vários falam ao mesmo tempo] 

P8: Não vai ser fácil... eu via os jovens cada vez mais afastados da educação, não veem a 

importância... importância dos estudos em sua vida. 

P2: Além de ser professor, ser pai, mãe, psicólogo... devemos também está preparados 

para estas coisas. 

P5: Acho que a experiência nos leva... a estar preparados. 

P6: Se for para realizar aulas experimentais não... eu acho que a educação em si ela... 

precisa tirar esses demagogos, essas pragas ((risos)) e entrar de fato na psicopedagógico 

que é que faz a diferença ((vários concordam)). 

P2: Eu me sinto preparado... eu tenho uma concepção diferente do que esta lá com certeza 

eu tenho o dever de fazer a diferença pelo que eu já vivenciei pelo que eu passei e pelo que 

eu entendo... 

P5: Ao um ver a experimentação é uma forma de você ver... o que não quer dizer que uma 

aula tradicional não seja produtiva... a experimentação é uma forma de auxiliar para que o 

aluno entenda o que ele quer passar. 
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P3: Outra coisa... hoje em dia todo mundo tem uma afinidade com a tecnologia... você tem 

que ter uma forma de atrair... 

P1: Você tem que mostra ao aluno que tem coisa mais interessante... 

MD: Vocês falaram em relação a um é grupo dentro da formação continuada... a formação 

de um grupo para a produção de materiais e discussão dessas alternativas para uma 

melhora na educação em química. Como vocês sugeriam como proposta para a formação 

desse grupo? 

P6:  Eu acho assim... é a vontade de cada um  ne... mas é muito complexo essa ideia... 

P4: Seria interessante que os professores já existentes nas educação básica tambem 

participassem. 

P3: Seria bom... mas acho difícil eles querer. 

MD_____E como seria a entrada desses profissionais, como era que iríamos desenvolver a 

proposta? Dentro dessa discussão caso conseguíssemos trazer esse professores que estão 

afastados para a criação desse grupo como se daria ao desenvolvimento desse grupo desse 

projeto dessa proposta? 

P3: Eu acho assim a questão do grupo de pesquisa... assim gente poderia ate começar sem 

eles [ inicia o grupos com discussões e sugestão para melhora no ensino de química e 

quando o grupo tivesse consolidado convidaria professores da educação básica]. 

P7: Deveria chamar professores na ativa que já estão na ativa, nos já estamos formados 

estamos... a gente precisa de quem já esta atuando, pro que a gente conhece melhor a 

situação da sala de aula... 

P1: Os que se formaram agora e que estão desempregados também podem ser 

convidados... acho que todos daqui poderia ser convidados 

P7: Por que assim...o grupo de pesquisa montar isso e outra pessoa usar... aplicar e ter 

resultados. 

P8: E demonstrar isso na pratica [varias pessoas falam ao mesmo tempo sobre as 

dificuldades de conquistar os professores que estão na ativa a participarem do grupo, visto 

que precisam desses professores para que os materiais possam ser aplicados]. 

MD: Como é que vocês conseguem avaliar a aprendizagem dos alunos que vocês fizeram 

o estagio em comparação a uma aula experimental que você realizou e uma aula puramente 

teórica que vocês realizaram? 

P2: Em minhas aulas... nas aulas que eu dei... bem mais produtivo por que eles pesquisam, 

correm atrás, buscam... fui diferente do professore deles. 

P3: Tiveram bom desenvolvimento... procurei sempre atrelar a teoria a prática. 
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P4: Sempre buscava em minhas aulas trabalhar experimentos... por que os experimentos 

mostram os fenômenos... o que os alunos gostam é disso... 

MD_____Com relação a aprendizagem? 

P4: No meu ponto de vista... quando eles pesquisam, correm atrás eles aprendem mais do 

que eu chegar e falar... e o experimento buscava isso... mandava eles deduzirem os 

fenômenos... o professor não pode da o assunto pronto... ele deve ensinar como chegar na 

resposta... as vezes era complicado. 

P7: Nos meus estágios quando levava um experimento eles conseguem explicar o que eles 

viram. 

P2: Trabalhei também textos... coisa importante. 

P6: Minha aulas forma normal... trabalhei de tudo... mas não abandonei o tradicional não... 

é com o tradicional que vou preparar eles para uma prova futura. 

P1: Concordo com P6... enquanto professora não podemos em todas as aulas ser 

construtivista... o tradicional impera em algumas aulas. 

P5: Até os bons profissionais usam disso ((rissos)) 

MD: Dentro dessa gama de atividades que vocês realizaram e conhecem... quais foram ou 

qual foi a maior dificuldade enfrentada por vocês para a realização de uma atividade 

experimental? 

P4: Quando eu cheguei pra estagiar, tinha 53 alunos em uma sala de aula, então eu fui 

trabalhar experimentação em sala de aula... eu tive boa vontade de procurar o experimento, 

fiz o experimento... todo mundo quis falar... uma bagunça entre eles... O professor da 

turma mesmo colocou você faz o experimento e não tem lugar para se trabalhar, o 

experimento foi demonstrativo. 

P8: Bom no meu ponto de vista a maior dificuldade que eu tive infelizmente foi com o 

segundo ano ... os assuntos. 

P1: Comigo eu aço que foi tranqüilo. 

P2: Ter domínio da turma e... é complicado. 

P3: Montar as minhas aulas... ficava perdida... achar um experimento que eu soubesse 

explicar e que tivesse condições de realizar foi... 

P8: Contextualizar os experimentos é muito complicado... 

MD: Na verdade são coisas que andam atreladas experimentação e contextualização. Você 

não pode realizar sem contextualizar essa experimentação eee a ideia... quando você 

contextualiza você tem uma maior aproximação desse tema social com seu tema prático do 

que você vai utilizar. 
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 P1: Pra associar com esse tema que esta acontecendo com a atividade pratica é difícil... 

P4: Eu acho que seja assim... os alunos vão pesquisar, vão testar os experimentos e depois 

vão apresentar para a turma a aprendizagem e bem significativa por que eles correm atrás... 

E depois... no final eu pedi eles fizeram um relatório do que foi feito... foi assim que fiz no 

estágio. 

P5: A gente poderia pedir um experimento sobre separação de mistura no caso agua e 

óleo... por exemplo... e contextualizar... 

P6: Será que isso num ficaria muito jogado não? Se o professor não estiver preparado em 

vez de facilitar vai dificultar a aprendizagem.. contextualizar é... ((silêncio)) 

P3: Olha, e outra coisa, muitas vezes a situação favorece o professor. Um exemplo quando 

cheguei no estagio três... Eu fiz um apanhado do que seria era mais importante no ano, fiz 

um trabalho e uma discussão sobre aquilo ali por que o que eu vou trabalhar ... assim o que 

trabalhei foi coisa da vida do aluno. 

P8: Mas nem sempre tudo vai esta favravel ao professor não. Será que o professor deles 

trabalham a contextualização? 

P7: Mas não podemos pensar assim não... eu acho. 

P7: Minha maior dificuldade foi a duração das aulas, eu acho que foi pouco tempo para 

trabalhar experimentação ((vários pessoas falando)). 

P2: Realmente o horário complica quando é quebrado... por que todo experimento você 

pode trabalhar muitos conceitos, muito conteúdo não só o que esta atrelado ((varias 

pessoas falam ao mesmo tempo)).  Assim em um horário eu falei... não da... a aula fica 

corrida... e deve ver a apendizagem. 

P4: Pra mim a minha maior dificuldade foi dar a nota ((risos)) é por que de todo jeito tem 

que avaliar ((barulho)) nem sempre aquele aluno estava na sala de aula ai ficava difícil de 

fazer avaliação ((varias pessoas falando)). 

P5: Eu acho que também, a depender do conteúdo, as vezes tem conteúdo que da pra 

trabalhar com experimentação por que ((varias pessoas falando)). 

MD: Como nos já estamos chegando ao fim de nossas discussões, eu queria que vocês 

pudessem esclarecer quais foram as contribuições que a experimentação na graduação de 

vocês e a experimentação no estagio puderam favorecer para a formação enquanto pessoas. 

Enquanto Professores? Quais foram essas contribuições? 

P8: Pra mim foi saber o que é experimentação que ate então eu não sabia, saber o que é 

experimentação já foi uma grande coisa... para me até então era uma comprovação... mas 

nos estágios mostrou-se que não somente isso. 
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P3: Eu acho que eu tirei aquela ideia de que experimentação era laboratório, tem que ir pro 

laboratório fazer experimento e na verdade não é isso, a experimentação ela é algo mais. 

P6: Meu questionamento ééé... então no ensino médio e ensino fundamental nos não vimos 

nada de experimentação por que até então não sabíamos o que é ciência mas como realizar 

um experimento seja ele contextualizado ou não aqui na universidade não mostrou detalhes 

disso não... 

P1: É verdade precisa aqui na universidade não só as discussões para partir para a prática 

mesmo do que seja experimentação e como realizar... de que forma realizar... qual o 

momento. 

P5: Em relação a experimentação que eu vi aqui na universidade foi sim muito importante 

por que ela ajuda a você ter um embasamento químico, uma base forte em química que é o 

que você precisa pra dar aula no ensino médio em relação a experimentação que eu fiz no 

ensino médio eu nunca tive, eu nunca tive professor de química... 

P2: A experimentação pra min foi uma novidade, acho que aqui ninguém no ensino médio 

teve experimentação no ensino médio... 

P1: A experimentação é uma questão que tem um pouco de empatia é muito pessoal, a 

pessoa e o experimente... eeee algo que faz diferença também é você falar sobre o 

experimento relacionando com o aluno... 

P4: Por que eu mesma não só fui apresentada a experimentação na graduação mais minha 

ideia é que uma parte do que é trabalha com experimentação seja... eu acredito que nós 

temos muito o que aprender a reproduzir isso nas aulas com o uso da experimentação. 

P7: A experimentação é fundamental... mas fica claro que não somos devidamente 

preparado para executá-la... aqui na universidade se discute muito sobre metodologias mas 

muitas dessas não vemos na prática... estamos formados pra da aula na educação básica e 

não no ensino superior... por que a experimentação que vimos trabalhamos discutimos e 

fizemos foi a nível de graduação... os temas todos que vimos ficou muito na discussão... é 

preciso rever essas ementas ou a forma de da aula dos professores de ensino que são os 

mais responsáveis eu acho. 

P4: Eu não acho (risos)). 

MD: Vocês querem contribuir com mais alguma coisa? (silêncio) Então eu só tenho a 

agradecer a vocês professores pelo empenho e a boa vontade de estarem aqui contribuindo 

com minha pesquisa de mestrado. Quero desejar meu forte abraço e sucesso a vocês.  

((Obrigado)) todos falam ao mesmo tempo. 


