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Resumo

O presente artigo tem como objetivo geral refletir sobre a influência das disciplinas pedagógicas na
formação dos futuros professores do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal de
Sergipe (IFS). Para isso, realizamos uma pesquisa de cunho qualitativo, através da análise do Projeto
Pedagógico do Curso de Química, e de entrevistas semiestruturadas, com dois egressos e três
professores do respectivo curso. Os resultados apontam que as disciplinas pedagógicas apresentam
uma grande importância para a ampliação da capacidade dos licenciados. Já os estudantes, mesmo
concordando em relação a ótima estrutura das mesmas, concordam que essas não dispõem uma
aproximação clara entre realidade-teoria devido a forma de abordagem dos conteúdos e a
metodologia de atuação do docente.

Palavras-chave: Educação. Formação de Professores. Práticas Pedagógicas.

Abstract

The present work had as main objective the discipline of pedagogical disciplines in the formation of
future professors of graduation in chemistry of the Federal Institute of Sergipe (IFS). For this, we
conducted a qualitative research, through the analysis of the Pedagogical Project of the Chemistry
Course, and semi-structured interviews, with two graduates and three professors of the respective
course. The results point as pedagogical disciplines, according to the PPC and the students, as
disciplines of great importance for the expansion of the degree capacity. The students, however,
agreed on a good structure of the same, agreeing that they are not a clear reality between reality and
theory, being one cause: a way of approaching the indexes, a teacher&39;s action and a departure
with the quantitative aspect.

Keywords: Education. Teacher training. Pedagogical practices.

1. Introdução

Atualmente o Instituto Federal de Sergipe (IFS) oferece três cursos de Licenciatura: Matemática;
Química e Física. Com o intuito de criar uma identidade básica para seus cursos de formação de
professores, o IFS optou por criar uma padronização das disciplinas pedagógicas para esses cursos.
Assim, ele oferece disciplinas comuns como Metodologia Científica, Didática e Práxis Pedagógica,
Sociologia da Educação, História da Educação, entre outras, cujas turmas podem ser mistas, com
alunos de qualquer um desses cursos, pois possuem a mesma ementa, objetivos e carga horária.

Essa decisão beneficia os alunos de uma Licenciatura no momento de definir seus horários de
estudo, uma vez que possibilita um leque maior de opções de horários. No entanto, levantamos as
seguintes questões: segundo Oliveira e Oliver (2009) as disciplinas pedagógicas têm como objetivo
desenvolver e nortear práticas pedagógicas dos docentes nas aulas de sua área específica, mas
como isso ocorre nos cursos de licenciatura do IFS se temos alunos de até três licenciaturas
diferentes realizando as mesmas disciplinas pedagógicas Quais são os aspectos positivos e negativos
dessa prática pedagógica

A problemática da formação específica do Licenciado do IFS se torna mais complexa ao
observarmos, também, que as três licenciaturas apresentam, ainda em comum, uma divisão entre
seus professores das respectivas áreas específicas em duas grandes categorias: os professores da
teoria pura e os professores que trabalham a temática da educação. Assim, temos no curso de
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Licenciatura em Matemática, por exemplo, professores que pesquisam e se preocupam
prioritariamente com o ensino da Matemática Pura e professores que se preocupam com técnicas e
metodologias do ensino da Matemática.

Essa divisão ocorre da mesma forma com os cursos de Licenciatura em Física e Química, gerando,
aparentemente uma dissociação entre a teoria e a prática de ensino, que provocam conflitos internos
nos professores, pois um grupo concentra sua preocupação em ensinar para os alunos o
conhecimento específico do curso por entender, de modo geral, que isso é primordial e essencial. Já
o outro grupo foca a problemática do ensino do respectivo conhecimento específico, defendendo que
não é suficiente que o licenciando domine o conteúdo específico, uma vez que ele também deve
dominar técnicas e recursos para poder ensiná-lo da melhor forma possível.

Com isso, constatamos que nos três cursos de Licenciatura do IFS existe uma divisão de seus
professores em três categorias: 1. Professores das disciplinas pedagógicas comuns aos três cursos,
que trabalham com turmas mistas e não possuem formação específica em nenhuma das três
licenciaturas; 2. Professores das disciplinas específicas de cada curso, com formação específica na
área do curso em que atuam e centram seus objetivos em ensinar o fundamento dos conhecimentos
teóricos; 3. Professores das disciplinas específicas de cada curso, com formação específica na área
do curso em que atuam e centram seus objetivos em discutir a problemática do ensino da matéria
específica de seu curso.

Esse cenário gera um distanciamento entre os professores e pode dificultar o processo de formação
do futuro professor. Viana et. al. (2012) lembra que o papel das licenciaturas é a formação do docente
tanto para a compreensão dos conteúdos da ciência de referência específica, quanto o exercício do
magistério. Então levantamos mais uma questão: Como fica a visão do estudante em relação a sua
formação, o posicionamento dos docentes, as interações entre esses personagens e outras
abordagens

Com o intuito de buscar respostas a essas questões levantadas, lançamos mão dessa pesquisa que
tem como objetivo refletir sobre a influência das disciplinas pedagógicas na formação dos futuros
professores do curso de Licenciatura em Química do IFS. Optamos por analisar apenas a situação de
um curso de licenciatura por entender que apesar desses cursos, a priori, possuírem características
comuns, cada um pode ter explicações e respostas diferentes para essa mesma questão. Dessa
forma, escolhemos ao acaso trabalhar com o curso de Licenciatura em Química nesse momento.

1. Metodologia da Pesquisa

Enquanto preocupação instrumental, a pesquisa se caracteriza por uma investigação de abordagem
qualitativa que, segundo Richardson (1999, p. 90) “(...) pode ser caracterizada como a tentativa de
uma compreensão detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos
entrevistados, em lugar da produção de medidas quantitativas de características ou comportamento”.
Essa afirmação quer dizer que não ficamos prisioneiros a números, às estatísticas e às quantidades
de ocorrências, mas buscamos dados não quantificáveis que qualifiquem, considerem, caracterizem,
ou mesmo conceituem, os dados levantados na pesquisa.

Nessa perspectiva foi analisado o Projeto Pedagógico do curso do curso de Licenciatura em Química
do IFS e entrevistado dois estudantes egressos do curso de Licenciatura em Química e três
professores do curso, sendo, em nosso entendimento, um representante de cada um dos três grupos
de professores que descrevemos anteriormente.

O processo de escolha dos entrevistados ocorreu de forma aleatória, sendo realizado um sorteio com
o nome dos egressos e dos professores do curso divididos, em nosso entendimento, nas categorias
de professores que já descrevemos. O nome sorteado foi consultado sobre o interesse e
disponibilidade em participar da pesquisa. Quando o sorteado manifestava não ter interesse um novo

31/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/reflexoes_sobre_a_formacao_pedagogica_do_licenciado_em_quimica_do.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.3-13,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



nome era sorteado até conseguirmos compor a amostra dessa pesquisa.

A análise dos dados coletados foi realizada mediante a concepção da Análise do Discurso de Orlandi
(2008, p. 23): “(...) o objetivo da análise do discurso é descrever o funcionamento do texto. Em outras
palavras, sua finalidade é explicar como um texto produz sentido.” Apesar de parecer simples pela
forma que ela apresenta o objetivo da análise do discurso, essa se constitui em uma tarefa árdua e
complexa, por ser um método que não busca simplesmente comparar ou enumerar os dados, mas
sim compreender como eles fazem sentido, mediante interpretação subjetiva dos mesmos. Optar por
esse método de análise em detrimento de outros foi fruto de bastante reflexão, por implicar
diretamente no resultado final do trabalho. Isso ocorreu por considerarmos que uma análise técnica
dos dados coletados, interpretando apenas o que foi dito, sem um contexto, não seria o meio mais
adequado de alcançarmos as respostas que procurávamos na pesquisa, mas que também entrariam
em conflito com o caminho metodológico escolhido.

3. Análise dos documentos oficiais do IFS

O curso de Licenciatura em Química do IFS funciona desde 2009, já tendo formado trinta e seis
professores de química. Seu Projeto Pedagógico do Curso (PPC) oferece semestralmente 40 vagas
para o turno vespertino, sendo previsto sua realização em oito semestres (4 anos), totalizando 52
matérias, com carga horária teórica de duas mil cento e cinco horas, carga horária prática de mil e
noventa horas, carga horária Estágio Supervisionado de quatrocentas e cinco horas, carga horária de
Atividades Complementares de duzentas horas, sendo assim, carga horária total de três mil trezentos
e noventa e cinco horas.

Segundo o PPC do curso de Licenciatura em Química (2014), em relação às disciplinas da área de
educação, temos: no primeiro período, três disciplinas de cunho teórico; no segundo período, três
teóricas e uma prática; no terceiro período, duas de cunho teórico e uma de cunho prático; o quarto
período, duas teóricas e uma prática; no quinto período, uma teórica e uma prática; no sexto período,
uma teórica e uma prática; no sétimo período e no oitavo período, uma disciplina de cunho prático em
cada. Totalizando assim, doze disciplinas teóricas e sete práticas, incluindo os três estágios
supervisionados no sexto, sétimo e oitavo período. Então, pelo PPC do curso as disciplinas da área
de educação são trabalhadas tanto de forma teórica quanto de forma prática.

O PPC (2014, p. 5) do curso de Química justifica a importância do curso pela problemática do
decréscimo da quantidade de graduados nas licenciaturas exatas e biológicas no Brasil. Essa
realidade reflete em um baixo rendimento dos estudantes em exames nacionais e internacionais, que
tem como objetivo, avaliar o conhecimento desses nas áreas de leitura, matemática e ciências,
argumento confirmado também por Moraes (2017).

A problemática da formação dos licenciados na área de exatas é complexa e isso fica claro quando
comparamos o quantitativo de vagas ofertadas semestralmente nos três cursos de licenciaturas do
IFS (40 vagas por semestre) com o número médio de formandos em cada um desses cursos em
média geral 6 por semestre, ou seja, o IFS oferece 120 vagas para licenciatura em Matemática, Física
e Química todo semestre e forma aproximadamente 18 licenciados.

Em relação ao objetivo do curso de Licenciatura em Química, o PPC (2014, p. 5) traz que este
consiste em:

Formar professores de Química, para o ensino fundamental, médio e
profissionalizante, 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, desenvolvendo iniciativas
para atualização continua de seus conhecimentos integrados as mudanças
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tecnológicas e educacionais.

Pelo objetivo do curso não deveria existir uma divisão entre os professores do curso, como a que
descrevemos anteriormente, uma vez que ele prevê um trabalho interdisciplinar, que incentive a
reflexão, o trabalho em equipe. Com isso, não podemos nos prender a discussão do que é mais
importante ensinar: o conhecimento específico de química ou técnicas e metodologias de ensino Pelo
PPC do curso devem-se ensinar os conhecimentos específicos e as técnicas e metodologias de
ensino simultaneamente, pois os dois são importantes e essenciais, não podendo ser separados ou
trabalhados em momentos diferentes.

Ainda pelo PPC (2014) os professores que trabalham as disciplinas pedagógicas devem participar e
interagir com os demais professores do curso para conseguir realizar um trabalho interdisciplinar. A
questão é como fazer isso se esses professores atendem a cursos diferentes, então como eles vão
conseguir se envolver com tantos professores, alunos e cursos diferentes Encontramos aí um ponto
de dissonância entre o que o IFS propõe no PPC do curso de Licenciatura em Química e o que ele
realiza na prática de padronização das disciplinas pedagógicas dos cursos de licenciatura.

As características estipuladas para o docente no PPC do curso de Licenciatura em Química
corroboram com Dassoler et. al. (2012, p. 1) quando este diz que “o ser professor, no contexto atual,
exige certa ousadia aliada a diferentes saberes”, exigindo um profissional que possa possibilitar e
dominar novas habilidades e competências para a sala de aula. Porém, o IFS deve viabilizar
condições para que esse profissional consiga cumprir tamanha exigência.

Em relação ao perfil profissional esperado do aluno ao concluir o curso o PPC (2014, p. 6) traz que
este deve ser um:

(...) educador e possuir uma sólida formação teórica, prática e metodológica
nos diversos campos da Química, em consonância com o mundo
globalizado, através de aplicação pedagógica do conhecimento e
experiências de Química e de áreas afins facilitando aos seus alunos a
compreensão integral da Química.

O perfil esperado para o licenciado em química novamente exige uma articulação, um trabalho em
conjunto, entre os três grupos de professores que observamos existir nos cursos de licenciatura do
IFS, pois assim o licenciado poderá associar teoria à realidade do aluno, ao mundo globalizado,
abrindo um universo de possibilidades metodológicas para o licenciado poder ensinar a química.
Bertrand (2001, pg. 89) destaca que o avanço tecnológico do século XX marcou as instituições
escolares tanto quanto as outras instituições sociais. Para tal a formação dos professores precisam
refletir essas e outras novas e antigas demandas em relação ao ensino e as ferramentas para tal
atividade.

1. Análise das entrevistas

As entrevistas foram realizadas no mês de dezembro de 2017, no espaço do Instituto Federal de
Sergipe, Campus Aracaju, e se basearam no modelo de entrevista semiaberta, com algumas
questões norteadoras e mediante as respostas apresentadas, poderiam ser formuladas outras. Todas
as perguntas tinham como propósito entender a opinião dos entrevistados sobre: a compreensão da
relação da importância das disciplinas do curso; qual a importância de cada disciplina para a
formação do licenciado em química; quais as dificuldades encontradas entre os assuntos abordados
por essas disciplinas e a ação na sala de aula; quais os problemas observados nessas disciplinas
tanto nos aspectos do conteúdo de química ou teóricos e práticos vivenciados pelos egressos ou
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professores na sala de aula; e o que deveria ser mudado na realização das disciplinas do curso, o que
e por quê.

O primeiro dado a ser destaco é a falta de diálogo que existe entre os professores das disciplinas de
cunho pedagógico e os professores da área de química, uma vez que tanto os egressos quanto os
dois professores da área de química demonstraram um desinteresse pelas matérias de educação,
não conseguindo exemplificar a importância das disciplinas pedagógicas para a formação dos
licenciados em química. O Professor Soares (2017) afirmou que:

(...) na minha época, quando eu fiz licenciatura em química, não dava muito
valor a essas disciplinas, achava essas disciplinas chatas, por que a gente
que é das exatas, tende a não gostar muito de psicologia, estruturação e
funcionamento do ensino, estudar a LDB (...)

A justificativa principal apresentada foi a de que o curso é voltado para a “área das exatas”.
Entretanto, todos afirmaram reconhecer a importância das mesmas para a formação de um
profissional capacitado e hábil para o ambiente profissional, só não souberam explicar como as
disciplinas pedagógicas podem ou fazem isso. Esse dado fica claro na fala abaixo do egresso Santos
(2017), que já atua como professor de química, e diz que “(...) é, muitos não gostam, às vezes a
pessoa faz licenciatura, pensa muito em se direcionar na parte da pesquisa, não como docente. Não
se preocupa em trabalhar em cima da dificuldade do aluno, que é isso que a disciplina de educação
mostra”.

Essas falas mostram que existe uma dicotomia no curso de Licenciatura em Química entre a pesquisa
teórica em química e a questão do ensino de química, não sendo trabalhadas de forma articulada
como descrito no PPC do curso. Essa situação leva o egresso a entender que compete às disciplinas
pedagógicas se preocupar com a questão do ensino, com a dificuldade do aluno, não entendendo,
como prevê o PPC, que isso deveria ser trabalhado em todas as disciplinas do curso, de forma
articulada, o que pela fala dos entrevistados não vem acontecendo.

Essa divisão entre os professores do curso gera a desarticulação no desenvolvimento das disciplinas
e é percebida pelo egresso Rocha (2017) que afirma: “alguns professores perderam o direcionamento
das disciplinas “(...) a gente ia para sala de aula a pulso mesmo, só para não perder a disciplina,
porque a educação é obrigatória, só por causa disso”. Ou seja, ele entende que no curso de
licenciatura em química tem disciplinas que trabalham outras coisas que ele gosta e disciplinas que
trabalham a questão da educação, o que remete a problemática da organização, pois as disciplinas,
ao contrário do que o prevê o PPC, não estão sendo trabalhadas de forma articulada.

O professor da disciplina pedagógica Freitas (2017) destacou que não consegue se envolver em
todos os cursos de licenciatura, não conhecendo a maioria dos professores desses cursos e nem o
seu PPC. Além disso, ele não vê problema em ter turmas compostas por alunos de diferentes
licenciaturas, pelo contrário, entende que trabalhar com uma turma multidisciplinar é algo desafiador e
muito enriquecedor devido à possibilidade de troca de experiências entre licenciados de diferentes
áreas.

No entanto, para o professor Costa (2017) da área de química pura ocorre o seguinte problema:

(...) as da área do ensino são disciplinas em comum com outros cursos e por
não serem os professores da Licenciatura em Química que ministram, são
professores que são pedagogos, que são professores de outras áreas, que
não estão lotados diretamente aqui a coordenação (...), ai eles precisam estar
atentos. Infelizmente a forma de abordagem de cada uma dessas disciplinas
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varia de acordo com o professor que ministra, entendeu

O que suscita a questão que como os professores das disciplinas pedagógicas não participam do
curso, não conhecem o curso, eles acabam se baseando apenas na ementa da disciplina que, por ser
comum a outros cursos, não está ligada a especificidade de cada curso, permitindo diversas
interpretações e encaminhamentos metodológicos que podem ou não estar alinhados ao PPC do
curso. Essa situação gera no professor Soares (2017), também da área de química, uma
inconformidade uma vez que:

Eu acho que a verdade, cabe, principalmente aos professores das disciplinas,
se eu pego uma turma de licenciatura em química, eu tenho que dar esse
conteúdo focado no licenciado, no professor de química. Vocês podem
aproveitar para isso, por exemplo, vamos ver a disciplina, educação e
diversidade, como a disciplina vai ajudar o licenciado em química, eu não sei,
mas com certeza, esse professor é quem tem propriedade para falar.

Mais uma vez vem à tona na fala desse professor à falta de diálogo entre os professores do curso,
uma vez que ele atribui a responsabilidade ao professor de uma disciplina pedagógica explicar a
importância da disciplina para o curso de licenciatura em química. Esse dado revela também o
problema da imposição que ocorre, tanto da legislação educacional, como da gestão do IFS, em
impor a existência no curso de licenciatura em química de disciplinas ministradas por professores não
lotados na respectiva coordenação, que no PPC do curso aparecem articuladas ao curso, mas que na
vivência do curso não são.

Essa questão interfere diretamente na construção de uma identidade do curso de licenciatura em
química, uma vez que o professor Costa (2017) da área de química destaca que “(...) os alunos
precisam ter consciência de que eles estão sendo formados para serem professores e não para ser
só químicos”. A falta de articulação entre as disciplinas pode ser um dos fatores responsáveis para
isso acontecer ou será que os alunos ingressam no curso esperando a profissionalização para
Bacharelado, não para um licenciado

Nessas observações, percebe-se um encadeamento de situações que podem impactar tanto na
formação do discente quanto em sua atuação futura em sala de aula. Essa afirmação é confirmada na
fala do egresso Rocha (2017):

Eu acho que sim, por que tudo que ele não gosta, não tem experiência
alguma, acaba sendo uma influência para ele não querer mais estar em sala
de aula, a não ser que ele desperte o interesse, tendo um contato direto com
os alunos. Então, pode ser que depois disso, ele queira trabalhar mais essa
parte das disciplinas pedagógicas durante o curso, para que ele possa
melhorar cada vez mais. Por que dentro da sala de aula, ele está em contato
com o aluno, ele tá gostando.

Podendo da mesma forma, observar, quanto o estímulo do próprio estudante é fundamental para a
formação do mesmo, pois, o gostar e o não gostar, estão ligados a prática docente. Além do quanto, o
contato com a sala de aula é uma forma de confirmar o curso que está sendo vivenciado, segundo a
fala da entrevistada.

Acarretando da mesma forma, o questionamento de quais profissionais estão sendo formados, pois
Massena (2015) demonstra que na formação inicial de professores, considera-se importante a
experiência vivida enquanto aluno ao longo de sua trajetória escolar e que esta constitui um elemento
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que irá exercer significativa influência na atividade que desempenhará futuramente como professor.
Sendo a compreensão do ‘ser professor’ consolidada ao longo do curso de Licenciatura.

Esse comentário reforça falas destacadas anteriormente dos professores em relação a importância
das disciplinas pedagógicas, e fica mais evidente na fala do professor Soares (2017):

As disciplinas pedagógicas são importantes para a execução, assim, como eu
falei, quando eu fui a campo, eu realmente vi que elas eram importantes, só
que não se dá valor, eu mesmo, particularmente, nunca gostei de psicologia
(...) filosofia, sociologia, política. Mas eu acho que essas disciplinas, elas
ajudam muito a formar o aluno, o senso crítico, vocês hoje são mais de
debater, são mais de opinar, são mais de dizer não, quando é não e
argumentam bem, e essas disciplinas favorecem muito, essa questão de
argumento, de vocês brigarem pelo que é certo, dá subsídios, dá base,
conteúdo, para vocês falarem.

Ressaltando um aspecto não observado nas demais falas, que é a influência no modo de agir e
pensar do docente com tais disciplinas. Demonstrando que o professor é um ser humano e que além
dos conhecimentos e práticas adquiridas no curso para a execução profissional, há o
desenvolvimento da pessoa. Esse processo de desenvolvimento fica conturbado porque os
estudantes preferem cursar primeiro as disciplinas específicas de química e só no final do curso as
disciplinas pedagógicas. Assim, o projeto de desenvolvimento de formação do licenciado exposto no
PPC do curso novamente não ocorre, agora por opção do licenciado.

Essa situação é confirmada pelo egresso Santos (2017) que hoje entende a importância do licenciado
seguir o projeto pedagógico do curso:

Justamente, por não darem tanto valor, por que são alunos de exatas, não
passa na cabecinha que eles podem utilizar essas disciplinas nos estágios,
que são no sexto, sétimo e oitavo período. Nada é por acaso, se o MEC diz
que tem que ter tantas horas de disciplinas pedagógicas, existe uma
necessidade. Nada está por acaso, ninguém vai colocar disciplina que não
precisa, por que ai é retrocesso.

Especificando a importância do papel do discente na sua própria formação, além de que, o Estágio
Supervisionado surge como atividade para, como demonstrado Nardi (2009), e Kasseboehmer (2008)
promover novas práticas e novos instrumentos de formação, como estudos de caso e práticas,
estágios de longa duração, memória profissional, análise reflexiva, problematizações etc.”

Entretanto, a pequena quantidade de matérias práticas em um curso de licenciatura, inviabiliza o
desenvolvimento do futuro docente. Pois, mais matérias de cunho prático poderão proporcionar uma
maior interação entre teoria e prática, não no sentido dicotômico anteriormente atribuído a elas no
qual na prática aplicava-se à teoria aprendida. Sendo a nova concepção atribuída a essas atividades,
que conduz a uma interação mútua em que uma fornece subsídios à outra com a finalidade de
promover a aprendizagem da atuação docente pelos licenciados.

O professor Costa (2017) corrobora com a opinião do egresso e complementa explicando que:

Veja, as disciplinas da área de educação, elas têm um papel que é de dar um
embasamento para os alunos, de onde devem buscar as informações que
envolvam a relação ensino-aprendizagem. Eu acho que o mais importante do
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curso de licenciatura, em termos dessa parte pedagógica, é de que a gente
tinha um consenso com o que o aluno aprende com essa relação ensino
aprendizagem, e ai, tem todo um aspecto histórico, que os alunos vêem na
História da Educação, por isso vocês têm que ver Sociologia, para entender
como se dá essas relações. Professor-aluno, essas coisas todas e quando os
alunos chegam no Estágio, esse conhecimento acaba sendo útil de formas
diferentes. Por que vai da experiência de cada aluno.

Destacando que há uma grande importância nas disciplinas de cunho teórico, pois, sem essas, os
estudantes podem apresentar deficiências quanto o embasamento para as atividades práticas. Sendo
então, o repositório dos conhecimentos que permitem fundamentar a ação pedagógica. Sendo
demonstrado por Silva (2013, p. 1):

A disciplina História da Educação esteve desde sempre ligada à formação de
professores, pois através da história podemos voltar ao passado - por
resquícios que permaneceram no tempo - ainda presente da educação para
compreendermos a experiência educativa e escolar que persistem em nossos
dias.

O egresso Rocha (2017) suscita novamente a dicotomia teoria x prática e levanta questões sobre a
metodologia de desenvolvimento das disciplinas pedagógicas:

Eu acho que tudo na teoria é muito bonito quando vai praticar não é bem
assim. Não é tão fácil quanto demonstram ser, como falam ser, e a realidade é
totalmente diferente. Desde o início deveria enxergar essa questão, da
praticidade de como que é que eu faço. Eu acho que só na teoria fica muito
vago. E aí a gente vai para Estágio, a gente vai pra sala lá de aula, a gente só
sabe a teoria, só temos um norteamento de como pôr em prática. Fica um
pouco longe da realidade de tudo que a gente vê na teoria, e tudo que a gente
vê na teoria fica meio distante.

Essa fala além de evidenciar a problema da dissociação da teoria e prática no curso, também
contradiz a opinião do professor Freitas em relação aos aspectos positivos de trabalhar com turmas
compostas por diferentes cursos de licenciatura, uma vez que ele critica exatamente o não
aprofundamento da relação teoria e prática, que só é possível quando trabalhado de forma específica,
para uma realidade e situação específica, pois caso contrário podem gerar obstáculos para a
discussão de metodologias aplicadas na sala de aula.

Segundo Petronilo (2007) algumas linhas ideológicas vêem o docente com a função de auxiliar os
discentes, a partir dos conhecimentos desses, desenvolvendo as suas habilidades, compreendendo
as suas dificuldades e/ ou facilidades relacionadas ao conteúdo. Tal aspecto foi ressaltado quando
questionamos os problemas nas disciplinas educacionais. Nas entrevistas realizadas, três delas
apontaram que o docente tem um importante papel, como demonstrado de forma positiva, na fala do
egresso Santos (2017):

Foi mais o jeito do professor em sala de aula, porque a medidas que ele dava
o assunto não chamava tanta atenção, tanto porque a gente é da área de
exatas, quer ver a química de fato como a galera de matemática, vai com esse
sentimento meio que obrigado, além disso, o professor não tinha o que
estimular o aluno a gostar da disciplina por que ele não era da área de
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química.

A entrevistada apresenta a importância do professor da disciplina da disciplina conhecer a realidade
daquele grupo, pois parafraseando Bránez (2013), o PCN (1998: 23), demonstra que os
conhecimentos fatuais, conceituais, procedimentais e atitudinais, necessitam envolver os
conhecimentos de naturezas diversas, o que exige do observador (discente) aprofundada articulação
entre teoria e prática.

Outro aspecto que ressalta na fala, é o papel do mesmo para a visão do estudante em relação a
disciplina. Nesse aspecto, um professor que não observa as práticas realizadas causa uma dicotomia
entre conteúdo apresentado e as ações práticas. Esse ponto foi apresentado pela mesma durante a
entrevista, Bulgraen (2010, p. 1) ressalta que o educador deve atuar como mediador do
conhecimento, permitindo a interação entre o assunto, além de proporcionar o estudante possa ser
ativo no processo.

O professor Soares (2017) ressaltou a importância dessas para os estudantes, e quanto o papel do
mesmo é fundamental para a formação de um ideal contemplativo das disciplinas:

E a gente vê muito isso nas disciplinas da área de ensino e as
instrumentações próprias da química mesmo, a gente sempre bate na mesma
tecla, é importante o aluno entender a importância do que está estudando, é
importante ele perceber o sentido daquele conhecimento, e ai, cabe muito
também, aos professores da área pedagógica, escolher melhor a forma que
eles ministram esses conteúdos evidenciando as vivências que os alunos vão
ter na sala de aula, é o que é importante, eles precisam ter esse
conhecimento, os professores precisam ter esse olhar e os alunos precisam
ter esse conhecimento de que eles estão sendo formados para ser
professores, muitos fazem química, por que tem uma afinidade pela área de
exatas, mas esquece que está vindo para um curso de licenciatura. E daí, não
estabelece, vamos dizer assim, uma boa relação com as disciplinas da área
pedagógica.

No comentário apresentado, sobressai o papel do docente, ao informar a importância nas disciplinas
na área da educação, sendo considerada inferior por muitos estudantes, como demonstrado
anteriormente. Entretanto, o mesmo ressalta o papel do docente na formação do estudante quanto as
disciplinas pedagógicas, sendo então, similarmente indispensável, considerar a formação dos
mesmos implica na visão dos futuros professores.

5. Considerações Finais

Observou-se que a visão dos egressos do curso de Licenciatura em Química, Campus Aracaju, em
relação as disciplinas pedagógicas estruturam-se a partir do aspecto de importância, porém,
demonstram da mesma forma que há lacunas que inviabiliza o aprimoramento da prática educacional
e de uma visão mais ampla do docente formado.

Os egressos atestaram que as problemáticas advêm da pouca aproximação das teorias apresentadas
com a realidade escolar, a forma de abordagem dos conteúdos das mesmas disciplinas pelos
docentes, a atuação do mesmo e o afastamento do aspecto quantitativo, tão presente na realidade da
Química.

O PPC e a visão dos professores foram concordantes, mesmo que esses demonstrassem a
importância da visão e da atuação do estudante para o desenvolvimento do curso, além de possibilitar
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um maior aproveitamento dessas disciplinas e ampliação da capacidade intelectiva e prática dos
licenciados.

Portanto, a pesquisa conclui que as disciplinas de cunho educacional teórico do curso podem
possibilitar ao futuro docente uma visão teórica, porém, capacitando-o para uma perspectiva mais
ampla da realidade das escolas e dos estudantes, ampliando conceitos, além de uma abordagem
mais prática para os conteúdos abordados. Assim também, observou-se algumas lacunas, tais como:
qual a relação entre os assuntos abordados e a realidade da sala de aula, o quanto o licenciando
pode utilizar esses conhecimentos tanto nas matérias futuras, quanto na sua atuação como
profissional. Sendo outro ponto a relevância da metodologia abordada com o estudo realizado e
quanto a mesma implica na interação estudante-conteúdo-ação.
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