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RESUMO O presente estudo contempla uma breve análise acerca da formação de professores de

Química, buscando investigar a presença e predominância do componente curricular Didática, que

faz parte do núcleo de educação dos respectivos cursos presenciais ofertados pelas instituições

públicas de ensino superior do Estado da Bahia. Para tal, fez-se necessária a análise documental

das matrizes curriculares dos cursos, realizando-se posteriormente uma comparação entre as

mesmas. Percebeu-se que os cursos de Licenciatura em Química buscam estar de acordo com o

proposto pelo parecer CNE/CP 9/2001, estimulando assim a valorização da disciplina didática,

como parte dos saberes pedagógicos, assim como os saberes específicos, oportunizando uma

formação docente crítica e reflexiva. Palavras-chave: Didática, Ensino de Ciências e matemática,

Formação de Professores ABSTRACT

This study includes a brief analysis about the training of Chemistry teachers in order to investigate

the presence and predominance of curricular component Didactic, which is part of the education

center of their classroom courses offered by public institutions of higher education in the State of

Bahia. To this end, it was necessary to document analysis curriculum matrices of course, later

making up a comparison between them. It was noticed that the Chemistry Degree courses seek to

comply with the proposed by Opinion CNE / CP 9/2001, thus stimulating the enhancement of

teaching discipline, as part of pedagogical knowledge, as well as the specific sabers, providing

opportunities for teacher training critical and reflective. Keywords: Didactics, science education
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and mathematics, Teacher Training

INTRODUÇÃO O ensino de ciências e matemática é um elemento fundamental no

desenvolvimento científico e tecnológico de um país que busca estar inserido em um mundo

globalizado e competitivo que requer dos indivíduos uma atuação crítica e reflexiva, isto para que

se possam acompanhar as constantes transformações características do processo de globalização.

Assim, evidencia-se a importante função social da escola na formação autônoma dos estudantes.

De acordo com a UNESCO (2003)

Para que um país tenha a capacidade de atender às necessidades básicas de

sua população, a educação em ciência e tecnologia é um imperativo

estratégico. Como parte dessa educação, os estudantes devem aprender a

solucionar problemas específicos e a tratar das necessidades da sociedade

através do uso de conhecimentos e técnicas científicas e tecnológicas.

(UNESCO, 2003, p.50) É a partir da educação em ciência e tecnologia que os

estudantes podem encontrar requisitos indispensáveis para atuar na

resolução de problemas que fazem parte do seu cotidiano, modificando suas

respectivas realidades, tornando-se assim sujeitos pensantes, capazes de

intervir na sociedade da qual faz parte. O ensino de ciências e matemática

no Brasil, de acordo com o Relatório do Programa Internacional de Avaliação

de Alunos (PISA), construído no ano de 2012, enfrenta uma situação

preocupante. No estado da Bahia, por exemplo, os estudantes que

participaram da avaliação do programa obtiveram resultados

correspondentes ao o Nível 1, isto numa Escala de Proficiência em Ciências

da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o

“conhecimento científico tão limitado que pode ser aplicado a algumas

poucas situações conhecidas.” (INEP, 2012. p.49), evidenciando assim

carência de ações que valorizem o ensino de ciências nas escolas baianas.

Para o enfrentamento deste cenário acima apresentado, destaca-se a

necessidade de professores de ciências e matemática autônomos, críticos e

reflexivos, capazes de aproximar sua práxis pedagógica às demandas

emergentes da atual situação do ensino de ciências. Para tal, o processo de

formação docente é uma etapa fundamental na consolidação deste

profissional. Contudo, conforme afirma Azevedo (2011)

[...] encontra-se enraizadas, nos professores, a crença de que o acesso ao

conhecimento cientifico é coisa apenas para algumas mentes privilegiadas e
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que o problema está na dificuldade que se tem para compreender aqueles

conhecimentos dado o alto nível cognitivo que exigem. Esta crença durante

décadas conduziu (e ainda conduz) a formação docente em posição

hierarquizada e vertical em que o professor é situado como detentor do

conhecimento e os estudantes são aqueles que passivamente recebem as

informações prontas, devendo apenas memorizá-las. (Azevedo, 2011, p. 67)

Assim, evidencia-se a demanda de professores que busquem atribuir novas

perspectivas na relação ensino-aprendizagem em ciências e matemática,

rompendo com crenças limitantes e carregadas de preconceitos dentro da

sala de aula. O docente então deve buscar abandonar a condição hierárquica

de “detentor do conhecimento” e estimular o aprendizado dos estudantes,

mobilizando-os, buscando despertar nestes o desejo de aprender (CHARLOT,

2000). A mobilização é então uma etapa fundamental para que os

estudantes possam realizar a “atividade intelectual” característica da relação

ensino-aprendizagem, uma vez que “[...] recusando-se a entrar na atividade

intelectual, não aprenderá, seja qual for o método pedagógico da

professora” (CHARLOT, 2008. p. 23). A formação inicial de professores de

química, por meio dos cursos de Licenciatura em Química, é um importante

processo para capacitação de profissionais capazes de aproximar a ciência

química do cotidiano dos estudantes. Silva e Oliveira (2009) apontam que:

Tal formação deve contemplar inúmeros aspectos inerentes à formação do

bom professor, tais como conhecimento do conteúdo a ser ensinado,

conhecimento curricular, conhecimento pedagógico sobre a disciplina escolar

Química, conhecimentos sobre a construção do conhecimento científico,

especificidades sobre o ensino e a aprendizagem da ciência Química, dentre

outros. (SILVA; OLIVEIRA, 2009, p.43) Desta maneira, de acordo com Silva

e Oliveira (2009), a Licenciatura em Química contempla não apenas o

domínio das especificidades da ciência química, mas também, o domínio de

práticas que envolvam os conhecimentos pedagógicos, que são essenciais

para a formação de um bom professor de química. Estes conhecimentos

pedagógicos estão dispostos por meio de componentes curriculares, dentre

eles a disciplina de Didática, que é responsável por inserir o licenciando em

discussões pertinentes a prática docente. A valorização da didática em

diferentes currículos do Curso de Licenciatura em Química A evolução

histórica dos formatos dos cursos de licenciatura em ciência tem chamado

atenção para a importância dos conhecimentos pedagógicos necessários na
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formação docente. O modelo “3+1”, lançado em 1939, conforme

apresentado por (LIBÂNEO, 2015, p.634) correspondia a um “curso de

bacharelado em três anos para os conteúdos específicos e de licenciatura no

último ano (chamado 3+1), com o que se acentua a dissociação entre

conteúdos específicos e formação pedagógica”, sendo este modelo

amplamente adotado nas instituições responsáveis pela formação de

professores de ciências e matemática. No ano de 2001, por meio do no

parecer CNE/CP 9/2001, publicado no Diário Oficial da União de 18/1/2002,

Seção 1, p. 31, novas determinações foram atribuídas aos cursos de

licenciatura, tanto paras séries iniciais quanto para as demais licenciaturas,

estimulando a valorização dos componentes pedagógicos, dentre eles, a

Didática, no processo de formação docente. De acordo com o texto do

parecer “o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à

quinta parte da carga horária total.” (BRASIL, 2002, p.63) A nova proposta

apresentada pelo parecer em questão contemplava a valorização das

dimensões pedagógicas, promovendo a mudança no cenário nas

licenciaturas, uma vez que as instituições de ensino superior foram

convidadas a adequarem seus currículos, assim, contribuindo para a

formação crítica e reflexiva de professores de ciências e matemática.

Embora os currículos das licenciaturas tenham passado por reformulações,

os desafios da formação inicial de professores nos cursos de licenciaturas

em áreas especificas do conhecimento fazem parte da rotina de discentes.

Um exemplo recorrente são os cursos de Licenciatura em Química, onde

dilemas ganham espaço no processo formativo de licenciandos, de acordo

Silva e Oliveira (2009, p.44), neste curso “[...] o que ganha importância é a

formação do químico e não do professor de química ou educador químico”,

assim, podendo comprometer, em parte, a formação de professores de

química. Fonseca (2010) afirma que os saberes pedagógicos ganham status

de saberes “complementares, de segunda ordem, de menor importância na

hierarquia disciplinar do currículo acadêmico.”, evidenciando dessa forma o

descaso das dimensões pedagógicas envolvidas no processo de formação

inicial de professores. De acordo a CANDAU (1999)

A discussão em torno a estas questões tem se refletido fortemente no

questionamento da atual estrutura dos Cursos de Pedagogia, orientada

basicamente para a formação de especialistas com acentuado caráter
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técnico, e dos Cursos de Licenciatura em geral, centrados nas áreas do

conteúdo específico e onde a formação pedagógica é justaposta, havendo

um autêntico paralelismo na própria organização curricular dos cursos

(CANDAU, 1999. p. 50) Dessa forma, os licenciandos em química enfrentam

um grande obstáculo a frente, que é a superação de uma imagem negativa

oriunda de um processo de desvalorização dos saberes pedagógicos, tal

como a disciplina de Didática, por partes dos currículos dos cursos de

licenciatura em química. Freire (1996) destaca a necessidade de uma

postura epistêmica por parte dos professores, onde estes sujeitos devem

estar conscientes acerca da importância da construção de prática

pedagógica crítica e reflexiva, capaz de contemplar novas possibilidades no

ensino de ciências e matemática. Ainda de acordo com o autor, alguns

aspectos são indispensáveis para a consolidação desse processo, sendo eles:

Rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos saberes dos educandos,

criticidade, ética e estética, corporificar as palavras pelo exemplo, assumir

riscos, aceitar o novo, rejeitar qualquer forma de discriminação, reflexão

crítica sobre a prática, reconhecimento e assunção da identidade cultural,

ter consciência do inacabamento, reconhecer-se como um ser condicionado,

respeitar a autonomia do ser educando, bom senso, humildade, tolerância,

convicção de que mudar é possível, curiosidade, competência profissional

(FREIRE, 1996). Diante do exposto, a formação de um docente em um curso

de licenciatura em química é um processo que envolve a construção da

identidade de um profissional capaz de reconhecer a sua função social

dentro da sua prática docente e capaz de lidar com os diferentes contextos

emergentes nos ambientes escolares. Compete as instituições de ensino

superior, a oferta de cursos que valorizem os saberes específicos e também

os saberes pedagógicos, garantindo uma formação adequada, autônoma

crítica e reflexiva, que habilite os licenciandos a exercerem a docência em

química de forma eficaz. Diante do exposto, o presente estudo tem como

objetivo realizar um mapeamento do componente curricular Didática nos

cursos de licenciatura em química em instituições públicas de ensino

superior do estado da Bahia, no intuito de realizar uma análise comparativa

entre as matrizes curriculares, buscando ainda destacar a importância desse

componente na formação iniciação de professores de química. PERCURSO

METODOLÓGICO Esta pesquisa qualitativa é de caráter
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exploratório-descritivo, conforme apresenta Gil (1999, p.43) “[...] pesquisas

exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e

modificar conceitos e ideias, tendo em vista, a formulação de problemas

mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”, e para

consecução do objetivo proposto foram definidas as seguintes etapas:

Etapa 1 – Levantamento de informações por meio de uma revisão

bibliográfica em sítios, manuais e periódicos acerca da temática. Etapa 2 –

Coleta das matrizes curriculares dos cursos de Licenciatura em Química

ofertado pelas instituições de ensino superior públicas do estado da Bahia.

Etapa 3 – Realizar a análise documental das matrizes curriculares buscando

realizar o mapeamento de disciplinas cujo título seja DIDÁTICA, ou

variações que contenham essa palavra. Etapa 4 – Realizar análise

comparativa entre as matrizes curriculares encontradas no intuito de

destacar os pontos divergentes e em comum dentre elas. RESULTADO E

DISCUSSÃO Sobre os Cursos de Licenciatura em Química ofertados

no estado da Bahia Durante a implementação da ETAPA 2, foram

encontradas cerca de 9 (nove) instituições públicas de ensino superior, que

ofertam o curso de Licenciatura em Química, sendo elas: Universidade

Federal da Bahia – UFBA, Universidade Federal do Recôncavo Baiano– UFRB,

Universidade Federal do Oeste Baiano – UFOB, Universidade Estadual de

Feira de Santana – UEFS, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia –

UESB, Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Universidade do Estado

da Bahia – UNEB, Instituto Federal de Educação Ciência Tecnologia Baiano –

IFBAIANO, e o Instituto Federal de Educação Ciência Tecnologia Bahia –

IFBA, alguma delas ofertando o curso em mais de um campus, coma

formatação semelhante. Os cursos localizados possuem duração mínima

entre 7 (sete) e 9 (nove) semestres e, no geral, são ofertados em diversas

regiões do estado, tanto em turno diurno quanto em noturno. De acordo

com as matrizes curriculares os cursos em questão possuem formatação

compatível com o previsto no parecer CNE/CP 9/2001, algo que pode ser

considerado de grande valia para a formação de professores de química que

possivelmente irão atuar em instituições que ofertem a educação básica. De

acordo ao parecer

Atuar com profissionalismo exige do professor, não só o domínio dos

conhecimentos específicos em torno dos quais deverá agir, mas, também,

compreensão das questões envolvidas em seu trabalho, sua identificação e
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resolução, autonomia para tomar decisões, responsabilidade pelas opções

feitas. Requer ainda, que o professor saiba avaliar criticamente a própria

atuação e o contexto em que atua e que saiba, também, interagir

cooperativamente com a comunidade profissional a que pertence e com a

sociedade (CNE/CP 9/2001, p.29). Ao se aproximar do proposto pelo parecer

do CNE/CP 9/2001, espera-se que esses cursos possam oferecer aos

discentes uma formação sólida, que os aproxime das atuais demandas da

educação, onde o professor constrói sua identidade e atua criticamente e

reflexivamente sobre a sua prática, cientes da sua função social em uma

sociedade de constantes transformações, demandando um profissional que

acompanhe essas transformações. Vale salientar que esta aproximação,

sobretudo da disposição dos saberes pedagógicos, com a legislação proposta

do CNE, não significa a garantia de que os presentes cursos de licenciatura

em química investigados tenham superado as dificuldades, principalmente

no que se refere à formação de professores de química (FRANCISCO

JUNIOR. Et. al., 2009). Os presentes cursos devem buscar valorizar não

apenas os saberes específicos, mas também os saberes pedagógicos, que

são de suma importância para a formação autônoma de um professor.

Dentre os cursos investigados, o curso de Licenciatura em Química, ofertado

na Universidade Federal da Bahia, diurno, é o que possui o maior número de

disciplinas com a palavra Didática em seus respectivos nomes, sendo elas:

“Didática e prática pedagógica” e “DIDÁTICA E PRAXIS PEDAGÓGICA I e II”,

cada uma com 68 horas de duração, ofertadas no quinto e sexto semestres,

respectivamente, e “DIDÁTICA E PRÁXIS PEDAGÓGICA DE QUÍMICA I e II”,

cada uma com 136 horas de duração, ofertadas no sétimo e no oitavo

semestres, respectivamente. No curso ofertado no noturno o número de

disciplinas com o nome didática é inferior, “DIDÁTICA E PRAXIS

PEDAGÓGICA I”, ofertada no 7º semestre, e “DIDÁTICA E PRÁXIS

PEDAGÓGICA DE QUÍMICA I”, ofertada no oitavo semestre, cada uma delas

com 102 horas. A diferença de carga horária das disciplinas apresentadas

entre o diurno e o noturno é relevante, o estudante do noturno tem 34

horas a menos da disciplina “DIDÁTICA E PRAXIS PEDAGÓGICA”, e 170

horas a menos da disciplina “DIDÁTICA E PRÁXIS PEDAGÓGICA DE

QUÍMICA”. A discrepância de carga horária nas disciplinas voltadas para a

área da didática entre o Curso de Licenciatura em Química diurno e no

noturno da Universidade Federal da Bahia, do ponto de vista da formação de
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professores, é um fator bastante intrigante, uma vez que o professor

formado pelo curso noturno tem consideravelmente menor contato com os

saberes pedagógicos do que os do diurno. Essa diferença de carga horária

pode representar uma situação eminente de precarização, uma vez que os

cursos noturnos em sua maioria são compostos por trabalhadores que vão a

universidade posterior a sua rotina de trabalho em busca de formação.

Conforme Vianna, Aydos e Siqueira (1997)

A criação de cursos noturnos tem sido apontada como alternativa para gerar

uma procura maior nos vestibulares dos cursos de Licenciatura por ser uma

opção viável de curso universitário para o aluno trabalhador. Entretanto, há

uma série de dificuldades que estes alunos enfrentam estudando à noite e

que são apontadas como causa do baixo rendimento escolar (VIANNA,

AYDOS, SIQUEIRA. 1997. p. 213) Acredita-se que essa desigualdade de

carga horária impacte diretamente no padrão de qualidade do curso de

licenciatura noturno, sendo que o público alvo deste curso, em sua maioria

composto por trabalhadores, demanda uma atenção maior, isso devido ao

baixo rendimento destes no curso, logo, são os principais prejudicados. A

presente situação vai de encontro ao previsto na Lei Nº 9.394, de 20 de

dezembro de 1996

§ 4º As instituições de educação superior oferecerão, no período noturno,

cursos de graduação nos mesmos padrões de qualidade mantidos no período

diurno, sendo obrigatória a oferta noturna nas instituições públicas,

garantida a necessária previsão orçamentária. (BRASIL, 1996) Desta

maneira, percebe-se que os cursos de Licenciatura em Química diurno e

noturno da Universidade Federal da Bahia deveriam manter os “mesmos

padrões de qualidade”, dando oportunidade aos cursistas do noturno ao

contato maior com os saberes pedagógicos característicos das disciplinas

“DIDÁTICA E PRAXIS PEDAGÓGICA” e “DIDÁTICA E PRÁXIS PEDAGÓGICA

DE QUÍMICA”. O Curso de Licenciatura em Química da Universidade Estadual

de Feira de Santana oferta dois componentes curriculares que faz referência

ao nome Didática. A disciplina “DIDÁTICA”, no sexto semestre, com carga

horária de 60 horas, e “METODOLOGIA E DIDÁTICA DO ENSINO DE

QUÍMICA”, ofertada no sétimo semestre, duração de 45 horas. O Instituto

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, possui duas disciplinas,

“DIDÁTICA I e II”, com carga horária de 30 horas cada uma delas, sendo

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_didatica_e_a_formacao_inicial_de_professores_um_olhar_sobre_cur.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.8-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



ofertadas no quarto e no quinto semestre, respectivamente. Já na

Universidade Federal do Oeste Baiano o curso de Licenciatura em Química

dispõe da disciplina “MATERIAIS DIDÁTICOS NO ENSINO DE QUÍMICA”,

ofertada no terceiro semestre, carga horária de 90 horas, e da disciplina

“DIDÁTICA PARA O ENSINO DE QUÍMICA”, ofertada no quarto semestre. O

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, a Universidade

Estadual do Sudoeste Baiano, a Universidade Estadual da Bahia, a

Universidade Federal do Recôncavo Baiano e a Universidade Estadual de

Santa Cruz, em suas respectivas matrizes curriculares do curso de

Licenciatura em Química ofertam uma disciplina com o nome de

“DIDÁTICA”, com carga horária de 60 horas, ofertadas no intervalo entre o

terceiro e sétimo semestres. Todavia, a Universidade Estadual de Santa Cruz

disponibiliza a disciplina de DIDÁTICA como parte do núcleo de optativas.

Quando se trata da diferença de carga horária atribuída as disciplinas

voltadas para a didática, percebe-se que os cursos presenciais de formação

de professores de química das instituições públicas da Bahia possuem certa

diferença na valorização dos saberes pedagógicos, sendo estes essenciais

para a formação eficiente de um profissional do ensino de química, que seja

capaz de atuar de forma autônoma sobre as atuais perspectivas da

educação. De acordo Francisco Junior (2009)

O conhecimento químico é aspecto irrevogável, visto que ninguém ensina o

que não sabe, mas, ao mesmo tempo, perpassar pelas bases filosóficas,

sociológicas, psicológicas, dentre outras, é imprescindível para quem atua

como docente (FRANCISCO JUNIOR et.al, 2009. p.116).

Assim, os cursos devem estimular a articulação entre os saberes relativos da

didática envolvida na formação de um professor que irá para a sala de aula

ensinar química, desafiado a elaborar uma prática pedagógica atrativa,

capaz de estimular os estudantes a aprenderem os conceitos químicos e

interpretá-los no seu cotidiano. É de responsabilidade das instituições

voltadas para a formação de professores de Licenciatura em Química,

buscarem dentro dos seus cursos ofertar tanto os saberes pedagógicos

quanto saberes específicos de forma, buscando em suas propostas

curriculares formar um professor que saiba ensinar química crítica e

reflexivamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS O presente estudo nos permitiu

fazer o mapeamento de como a disciplina Didática está disposta nas
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matrizes curriculares dos cursos presenciais de Licenciatura em Química

ofertado pelas instituições públicas de ensino superior do estado da Bahia

(UFBA, UFRB, UFOB, UEFS, UESB, UESC, UNEB, IFBAIANO e IFBA),

enfatizando a importância desse mapeamento para a formação de

professores de química. Percebeu-se que uma das características marcantes

acerca dos cursos de Licenciatura em Química investigados foi a busca pela

adequação ao que foi proposto pelo CNE/CP 9/2001, uma importante

iniciativa por parte das IES, visto que estimula a formação de um

profissional do ensino de química. Este estudo também nos permitiu

perceber que há certa diferença na valorização dos saberes pedagógicos

referente a disciplina Didática nos cursos de Licenciatura em Química

investigados e, consequentemente, que isso afetará diretamente a formação

do aluno no que diz respeito ao envolvimento desses licenciandos com

temas referentes ao saber-ensinar química.

REFERÊNCIAS AZEVEDO, R.O.M. Educação em Ciência na Formação de

Professores e o Ensino com Pesquisa. In: GONZAGA, A.M.; FACHÍN-TERÁN,

A.; BARBOSA, I.S.; SEGURA, E. A. das C.; AZEVEDO, R.O.M. Temas para o

Observatório da Educação na Amazônia. Curitiba-PR: CVR, 2011.

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Lei de Diretrizes e Bases da

Educação Nacional – LDBEN. 1996. BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO. Parecer 09/2001. BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE

EDUCAÇÃO. Resoluções 01/2002 e 02/2002. CANDAU, V. M. (ORG.).

Rumo a uma nova didática. Petrópolis/RJ: Vozes, 1999. CHARLOT, B. Da

relação com o saber: elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed,

2000. ___________. O Professor hoje: um 'trabalhador da contradição.

Revista da FAEEBA: Educação e contemporaneidade. Salvador: UNEB,

2008. FONSECA, S. G. O trabalho do professor na sala de aula: relações

entre sujeitos, saberes e práticas. R. Est. pedag., Brasília, v. 91, n. 228,

2010. FRANCISCO JUNIOR, W. E., PETERNELE, W. S.; YAMASHITA, M. A.

Formação de Professores de Química no Estado de Rondônia: Necessidades

e Apontamentos. Química Nova na Escola, v.31, n.2, pp.113-122, maio

2009. FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática

educativa. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. GIL, Antônio Carlos.

Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999, p. 43.

INEP: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_didatica_e_a_formacao_inicial_de_professores_um_olhar_sobre_cur.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.10-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Teixeira. Relatório Nacional PISA 2012: Resultados brasileiros. Brasília,

dez. 2013. LIBÂNEO, J. C. Formação de professores e Didática para

Desenvolvimento Humano. Educação & Realidade: Porto Alegre, 2015.

LIBANEO, J. C. Formação de Professores e Didática para Desenvolvimento

Humano. Educ. Real. vol.40 no.2 Porto Alegre, 2015 SILVA, C. S;

OLIVEIRA, OL. A. de. Formação inicial de professores: Formação específica e

pedagógica. In NARDI, R. org. Ensino de ciências e matemática, I:

temas sobre a formação de professores. São Paulo: Editora UNESP; São

Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. Disponível em <http://

books.scielo.org>. UNESCO. A ciência para o século XXI: uma nova

visão e uma base de ação. Brasília: UNESCO, ABIPTI, 2003. VIANNA, A.

F.; AYDOS, M. C. R.; SIRQUEIRA, O. S. Curso noturno de Licenciatura em

Química – Uma década de experiência da UFMS. Química Nova, Campo

Grande – MS, [i]1997.

Disponível em:

<http://

www.

scielo.br

/pdf/qn/v20n2/4937.pdf

>

* Mestrando em Ensino de Ciências e Matemática – Universidade Federal de Sergipe. E-mail:

henrique_cardoso@hotmail.com

.br

** Profa. Doutora, vinculada ao Núcleo de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática –

Universidade Federal de Sergipe. E-mail: samisiamachado@yahoo.com

.br

*** Profa. Doutora, vinculada ao Núcleo de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática –

Universidade Federal de Sergipe. E-mail: vcharlot@terra.com

.br

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_didatica_e_a_formacao_inicial_de_professores_um_olhar_sobre_cur.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.11-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



Recebido em: 07/08/2016

Aprovado em: 08/08/2016

Editor Responsável: Veleida Anahi / Bernard Charlort

Metodo de Avaliação: Double Blind Review

E-ISSN:1982-3657

Doi:

14/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_didatica_e_a_formacao_inicial_de_professores_um_olhar_sobre_cur.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.12-12,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio


