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RESUMO:

O presente trabalho faz parte de um estudo sobre a construção da identidade docente em Química e tem
como objetivo apresentar uma breve reflexão sobre as discussões presentes na literatura referentes aos
saberes docentes e formação de professores/as de Química. Nas discussões apresentadas foi possível
identificar e compreender quais os saberes necessários para a atuação do/a professor/a de Química, como
esses saberes são constituídos e como se desenvolvem as transformações na identidade dos/as
professores/as durante a sua formação e atuação profissional. Essas reflexões permitiram compreender dados
sobre os elementos da formação de professores/as de Química em investigações anteriores, ao mesmo tempo
em que contribuem para a continuidade dos estudos sobre os saberes da trajetória de formação docente.

Palavras-chaves: saberes docentes, identidade docente e formação de professores de química.

RESUMEN:

Este trabajo es parte de un estudio sobre la construcción de la identidad docente en Química y tiene por
objeto presentar una breve reflexión sobre los debates en la literatura en relación con el conocimiento y la
formación docente de los profesores / la química. En los debates presentados fue posible identificar y
comprender cuáles son los conocimientos necesarios para el desempeño del / a profesor / a de la química, ya
que este conocimiento se constituye y cómo desarrollar transformaciones en la identidad del / la profesor / la
durante su formación y actividad profesional. Estas reflexiones nos han permitido entender los elementos de
datos de los profesores / Química en la investigación anterior, al tiempo que contribuye a la continuación de
los estudios sobre el conocimiento de la trayectoria de la formación del profesorado.

Palabras-clave: conocimiento de los profesores, la identidad docente y formación del profesor química.

1 – Introdução

Discutir a formação de professores/as é fundamental para que a profissão seja entendida de acordo com a
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sua complexidade, tanto na prática pedagógica quanto no contexto de atuação desses/as professores/as. No
âmbito das pesquisas, observase que esta formação envolve os elementos da vivência escolar, o período
acadêmico, o desenvolvimento pessoal e profissional da atividade docente. É a partir desses elementos que é
constituída e modificada a identidade profissional, pois os/as professores/as, em geral, passam a atribuir
sentido a suas ações, face às diferentes atitudes e reflexões vivenciadas durante a sua trajetória de vida.

Sobre as reflexões da construção da identidade e dos saberes docentes, podese destacar que a formação é:

um movimento constante e contínuo de construção e reconstrução da aprendizagem
pessoal e profissional, envolvendo saberes, experiências e práticas. A formação
integra a construção da identidade social, da identidade pessoal e profissional, que
se interrelacionam e demarcam a autoconsciência, o sentimento de pertença
(SOUZA, 2006, p.36).

Ao buscar uma articulação entre o pessoal e o profissional de cada professor/a é possível configurar uma
trajetória de conhecimento das relações que são estabelecidas durante o processo de formação e
desenvolvimento profissional do indivíduo, no aspecto da sua subjetividade e experiências profissionais para a
reflexão da (trans)formação da identidade.

A partir das discussões sobre a formação de professores e professoras, em destaque, a formação de
professores/as de Química, e na busca por aprofundar a relação dos saberes que compõem a construção da
identidade docente, é que se têm desenvolvido alguns estudos em um curso de formação de professores/as
de Química. Esses estudos se inserem numa investigação que tem como objetivos identificar o perfil e
compreender a construção da identidade docente dos/as acadêmicos/as ingressos/as na primeira turma do
Curso de Licenciatura em Química (CLQ) da uma Universidade Pública do Agreste Sergipano. Em
investigações anteriores, realizadas também nas ações do PIBID e do PRODOCÊNCIA, foram desenvolvidos
estudos sobre as ideias acerca do ser professor/a de memória desses/as acadêmicos/as, durante o curso de
formação docente em Química.

Com esses estudos iniciais foi possível propor o aprofundamento de outros estudos com o intuito de trazer
reflexões para melhor compreender as questões que envolvem a (trans)formação das visões de alguns/mas
acadêmicos/as em um curso de formação inicial de professores/as, hoje como professores/as, sobre à
atividade docente, os saberes produzidos na sua profissão e as relações com os/as professores/as de
memória em sua influência ou não, nas visões e opções acerca da profissão docente.

Nesta perspectiva, este estudo buscou identificar e compreender alguns elementos da trajetória de formação
desses/as professores/as iniciantes na atuação profissional para compreender o processo de construção de
suas identidades. Considerando as reflexões dessa investigação os principais elementos constituintes da
identidade e formação docentes identificados nesses/as professores/as estão: no campo da atuação
profissional, pelas atividades e reflexões da prática pedagógica, nas quais são expressas as relações
estabelecidas entre os alunos e demais colegas de profissão e as preocupações relacionadas à elaboração das
aulas de Química; no campo acadêmico foi expressivo nas histórias dos/as professores/as a elaboração das
atividades temáticas nas disciplinas de ensino de Química e, no período dos Estágios, as atividades de
extensão, as relações estabelecidas entre os/as professores/as desta etapa de formação, a participação de
eventos científicos e projetos de pesquisa e extensão que proporcionaram aos/as professores/as a
continuidade da sua formação; e no campo da Educação Básica destacaramse os elementos de participação
nas atividades experimentais, sejam elas desenvolvidas nos laboratórios de ciências ou em sala de aula, a
elaboração e execução das Feiras de Ciências e exposições e as relações estabelecidas com os/as
professores/as para o interesse pela área (BRITO, 2013).

A partir desses estudos algumas reflexões sobre a identidade, saberes e a formação de professores/as de
Químicas foram realizados para fundamentar e compreender os elementos identificados no estudo
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anteriormente realizado. Essas discussões ajudaram a identificar os diferentes saberes da formação de
professores/as, os desafios e demais questões que envolvem a construção da identidade dos/as
professores/as investigados. Assim, o presente trabalho faz parte de um recorte desse estudo e tem como
objetivo apresentar uma breve reflexão sobre as discussões presentes na literatura referentes aos saberes
docentes e formação de professores/as de Química.

2 - Saberes Docentes e Formação de Professores/as de Química: Questões e Desafios.

Várias dessas discussões podem ser encontradas em trabalhos que investigam sobre a construção da
identidade docente também na formação de professores/as de Química; neles podese identificar e
compreender quais os saberes necessários para a atuação do/a professor/a de Química, como esses saberes
são constituídos e como se desenvolvem as transformações na identidade dos/as professores/as durante a
sua formação e atuação profissional. A seguir trazemos algumas reflexões sobre essas temáticas.

As preocupações relacionadas à formação inicial de professores/professoras tiveram seu aprofundamento a
partir da homologação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a formação de professores/as e para
os cursos de Química. Essas discussões também ganharam destaque nos debates realizados nos Conselhos
Regionais e Federal de Química (CRGs e CFQ) e na Sociedade Brasileira de Química (SBQ), em relação aos
projetos políticos pedagógico dos cursos; a atualização curricular; os estágios curriculares; a valorização da
docência; entre outros. Atualmente, segundo alguns desses estudos, a formação de professores/as de
Química, nas instituições de ensino superior, está voltada a reflexões sobre os saberes escolares, à
construção dos saberes na experiência, à valorização da iniciação científica e discussões sobre a prática
docente, no sentido de repensar a formação inicial docente mais crítica e reflexiva, consciente de seus limites
e possibilidades no desenvolvimento da atividade no contexto escolar.

Por certo, que nos últimos anos, as crescentes mudanças no desenvolvimento do conhecimento e conteúdos
escolares têm proporcionado novas reflexões e preocupações na organização curricular e na formação de
habilidades e competências profissionais dos/as professores/as. Sendo assim, o/a futuro/a professor/a precisa
romper com as visões tecnicistas presentes antes dessas novas abordagens de ensino. Nessa perspectiva,
algumas mudanças foram indispensáveis para melhorar a formação inicial de professores/as, dotados pelo
Conselho Nacional de Educação e as novas Diretrizes para os Cursos de Formação de Professores da Educação
Básica (2002).

Nas competências e habilidade para a formação pessoal, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Química
(DCNCQ) citam que o/a licenciado/a deve ter uma visão crítica com relação ao papel que a Ciência tem no
contexto social. Que esses/as educadores/as possam saber a importância da ciência como atividade humana
em construção e com isso, poder enfatizar nos conteúdos a compreensão dos significados dos modelos
científicos e a partir dessa relação, possam apropriarse de concepções amplas sobre os conceitos químicos e
seu papel social. Ressaltase, também, a importância da capacidade de construção de novas metodologias,
tanto na capacidade de preparação e desenvolvimento de recursos didáticos, quanto na elaboração de
projetos e propostas curriculares de ensino e avaliação de materiais didáticos, relacionando, assim, os
aspectos do ensino de química, à profissão e à busca de informação e à comunicação e expressão contida nas
diretrizes.

Outra questão em destaque é a formação do/a licenciando/a para atuar como pesquisador/a na área de
ensino de química, e que também possa ter atitude de incorporar, na sua prática, as investigações das
pesquisas realizadas nessa área, de forma que encontrem soluções para as questões encontradas no processo
de ensino e aprendizagem das suas futuras atividades como docente. Assim, a formação do/a licenciando/a
como professor/a pesquisador/a, pode ser um elemento desencadeador para o avanço dos conhecimentos
científicos e práticos dos/as futuros/as professores/as, pois ajudarão no desenvolvimento do processo de
tomada de decisões, possibilitando refletirem nas soluções para os problemas encontrados no
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desenvolvimento de suas práticas.

De tal maneira, percebese, a partir dessas discussões nas diretrizes curriculares, que as competências e
habilidades colocadas em cada aspecto se relacionam de forma que possam propiciar às instituições a
construção de currículos que enfatizem a formação reflexiva, continuada e contextualizada do licenciando.
Mas, para isso:

O estudante deve ter tempo e ser estimulado a buscar o conhecimento por si só,
deve participar de projetos de pesquisa e grupos transdisciplinares de trabalhos, de
discussões acadêmicas, de seminários, congressos e similares; deve realizar
estágios, desenvolver práticas extensionistas, escrever, apresentar e defender seus
achados. E mais: aprender a "ler" o mundo, aprender a questionar as situações,
sistematizar problemas e buscar criativamente soluções. Mais do que armazenar
informações, este novo profissional precisa saber onde e como rapidamente
buscálas, deve saber como "construir" o conhecimento necessário a cada situação
(BRASIL, 2001, p.2).

Nesse sentido, compreendese que a formação de professores/as deve perpassar por diferentes campos do
saber nas ações de ensino, pesquisa e extensão que caracterizam uma visão mais completa da complexidade
e riqueza de elementos presentes na construção de habilidades e competências para a atuação profissional de
um bom/boa professor/a. Assim, tornase importante refletir sobre a importância da formação inicial nos
cursos de formação de professores/as, pois para o/a licenciando/a é um momento de conhecer, refletir e
discutir sobre a diversidade de elementos que compõe essa formação. Os cursos de formação de
professores/as devem possibilitar aos/as licenciandos/as um contato com a diversidade de atividades de
existem no ambiente acadêmico e na atuação profissional, desde o início da sua inserção no curso até as
demais etapas de continuidade da formação desses/as futuros/as professores/as, na busca por orientálos em
uma concepção reflexiva da profissão.

Para reforçar esta reflexão, os autores Lima, Sussuchi e Jesus (2010), ao analisar as mudanças realizadas
nesses documentos, apresentam que houve uma ampliação na carga horária dos cursos de licenciatura e uma
incorporação de disciplinas relacionadas à prática pedagógica. Segundo eles, essas mudanças buscaram
trazer melhorias para a formação inicial dos/as futuros/as professores/as por meio do contato mais
aprofundado com as discussões da atividade docente, favorecendo a necessidade do/a professor/a refletir
sobre sua prática a partir da pesquisa.

O novo currículo tem como função a formação de professores de Química que
busquem refletir sobre sua prática, além de pesquisar sobre esta, a fim de incentivar
o futuro docente a estar em permanente contato com uma formação críticareflexiva
que possibilite o ingresso em programas de formação continuada de professores e,
até mesmo, a implantação de grupos de estudo nas escolas de Educação Básica,
assim como em parceria com docentes da própria Instituição de Ensino Superior
(LIMA, SUSSUCHI e JESUS, 2010, p. 4)

Então, cabe ressaltar o papel das universidades nos cursos de formação de professores/as, ao fornecer
possibilidades dos/as futuros/as professores/as participarem de atividades como realização de eventos,
seminários, congressos, monitorias, pesquisas, entre outros. Além disso, disponibilizar programas de bolsas
de iniciação científica e monitoria no sentido de contribuir para a formação acadêmica. Chamase atenção
também, ao papel dos/as professores/as formadores/as desses/as acadêmicos/as, em incentivar esses/as
futuros/as professores/as na participação e orientação na busca desse conhecimento. Assim, o/a professor/a
pesquisador/a surge, a partir do estabelecimento da interação professor/a e aluno/a, pois novas ideias vão
aparecendo o e evoluindo à medida que novas situações são relacionadas ao contexto original.
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Para iniciar esta reflexão nos cursos de licenciatura, Paz (2011) faz um levantamento das pesquisas que
discutem a formação pedagógica no curso de licenciatura, e apresenta que estas discussões não são recentes,
pois os autores Pereira (1999) e Guimarães (2009) já traziam preocupações sobre a organização das
disciplinas de natureza pedagógica nos cursos de licenciaturas. Nestas investigações, destacavamse as
críticas à estrutura curricular dos cursos, em que as disciplinas pedagógicas encontravamse no final dos
cursos causando um distanciamento entre a formação teórica e a formação pedagógica. Discussões também,
sobre a formação e profissionalização docente, que abordam a perspectiva da formação tecnicista, em que
o/a professor/a é concebido como um técnico que domina aplicações do conhecimento científico produzido por
outros (PIMENTA, 2005 e GÓMEZ, 1998), e sobre a questão da supervalorização da área específica sobre a
área de formação, em que o ‘bom professor’ é aquele que domina a área do conhecimento como a Química
(PEREIRA, 1999).

Ao discutir sobre os conhecimentos necessários na formação inicial do/a professor/a de Química, Farias e
Ferreira (2011) faz uma reflexão acerca dos conhecimentos Químicos e dos saberes necessários para a
formação inicial de professores/as de Química, a partir das percepções de estudantes do Ensino Médio, diante
das vivências no cotidiano escolar. Em relação à percepção acerca dos conhecimentos químicos e
características do/a professor/a, os autores observaram que a maioria dos/as estudantes considera que os
conteúdos de Química são interessantes, principalmente, por gostarem dos conteúdos químicos, por causa
das aulas desenvolvidas, o compromisso do/a professor/a com o ensino, ou por alguns assuntos relacionados
ao cotidiano, entre outros. Além disso, os/as estudantes apresentaramse cientes de alguns fatores que
podem atrapalhar o desenvolvimento das aulas como, a falta de melhores condições na escola, a indisciplina e
as dificuldades de aprendizagem dos/as alunos/as. Os aspectos com maior frequência estavam relacionados
com a prática do/a professor/a, destacando também o compromisso ético e moral que os/as professores/as
devem ter na sua profissão.

Nas características dos/as professores/as, citadas por esses/as estudantes, apresentouse com maior
importância o/a professor/a que tem um bom conhecimento da matéria a ser ensinado, além de respostas
voltadas às relações do/a professor/a, às atividade de ensino e à relação professor/a com os/as alunos/as. E
ainda nesse contexto, ao investigar sobre as necessidades formativas para os professores/as de Química,
esses autores observam que os/as estudantes consideram como pontos mais importantes a serem ensinados
nas universidades os conhecimentos que permitam ao/a professor/a entender as dificuldades dos/as
alunos/as e, em seguida, ministrar aulas diferenciadas.

As expectativas dos estudantes do Ensino Médio em relação aos futuros professores
de Química são que esses sejam capazes de: desenvolver atividades diferentes, em
que os estudantes possam ser mais ativos; apresentar boa explicação dos
conteúdos; ter boa interação com aluno; ter domínio do conteúdo; saiba mostrar a
relação do conteúdo com o cotidiano; realizar aulas experimentais; relacionar a
Química com assuntos atuais e, ser comprometido eticamente com a sua profissão
(FARIAS e FERREIRA, 2011, p. 6)

Nessa reflexão, compreendese que a formação de professor/as deve possibilitar ao/a profissional a
possibilidade de ter um compromisso consigo mesmo, com a sociedade e com a educação. Saber
relacionarse de maneira positiva com seus/as alunos/as, identificando e orientando nas suas dificuldades,
orientandoos para superálos, além perseguir uma constante atualização com a sua prática, no
desenvolvimento de aulas diferenciadas, em que a Química possa ser trabalhada com o contexto, que tenha
significado para o aluno e para isso é importante que o/a professor/a tenha um bom conhecimento sobre os
conceitos químicos.

O autor Maldaner (1999), ao trazer reflexões sobre a formação de professores/as de Química no campo da
formação inicial e continuada através da pesquisa, destaca que essa formação se inicia na formação escolar

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/reflexoes_sobre_os_saberes_docentes_e_a_formacao_de_professoresas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.5-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



elementar quando o indivíduo está em contato com o primeiro/a professor/a, formando as primeiras ideias
muito simples sobre a profissão essa formação, apenas na vivência, acaba gerando ideias muito simples de
ser professor/a, para qual, basta o/a professor/a apenas ter o conhecimento da matéria, um pouco de prática
e alguns complementos psicopedagógicos. Em especial na Química, de alguma forma, isso marca o sujeito
que deseja ser professor/a ou acaba rejeitando a profissão.

Nessa perspectiva, a pesquisa, como princípio formativo, mostrase como propostas pedagógicas mais
recentes para a formação de professores/as de Química, como a função das instituições em construir pessoas
mais ativas na produção de uma melhor qualidade de vida. O/a acadêmico/a na universidade desenvolve
atividades de pesquisa, extensão, alguns serviços administrativos, além das atividades relacionadas ao ensino
e sua integração possibilita na formação mais completa desse/a indivíduo. E nesse sentido, ele comenta que
algo semelhante possa ser feito nas escolas, pois passam a contribuir para formação dos/as estudantes, os/as
alunos/as do Ensino Médio, que começam a conviver com as diversas atividades da escola, o que os permite
pensar e agir sobre algumas questões, tornandose, também, cidadãos mais críticos e participativos em
sociedade.

[...] permitir que se pense um professor em constante atualização, capaz de interagir
positivamente com os seus alunos, problematizar as suas vivências e contêlas em
material de reflexão com base nas construções das ciências e outras formas de
cultura e, assim, contribuir para a transformação e recriação social e cultural de meio
(MALDANER, 1999, p.2 e 3).

Em especial aos/as professores/as do Ensino Médio, observase uma dificuldade em relacionar a pesquisa com
o ensino, pois, nas suas mentes a pesquisa é como algo superior, algo para ser trabalhado nos cursos de
graduação, porque, eles/as não conviveram com essa atividade na sua formação anterior, no Ensino Médio.
Assim, compete aos cursos de formação inicial e continuada de professores/as ajudar na superação dessa
dificuldade, pois a junção da pesquisa com o ensino nas práticas tanto na universidade como nas escolas
contribuem para uma nova organização dos/as professores/as da educação, que passaram a discutir os novos
conhecimentos ou saberes produzidos, em suas salas de aula, com seus/suas alunos/as, seus/suas colegas/as
de trabalho e em encontros de debates na área.

De tal modo, Wenzel, Zanon e Maldaner (2010) destacam que o fazer pesquisa requer a aquisição de
instrumentos culturais para os/as acadêmicos/as terem atitude em inserir a pesquisa nas suas ações
cotidianas, como a escrita, a fala, a leitura e a linguagem, sendo acompanhadas e mediadas nos cursos de
formação por um/a professor/a orientador/a que possa ajudar a constituir um/a profissional pesquisador/a.
Essa prática, na formação inicial e continuada de professores/as, contribui também para o processo de
aprendizagem dos/as alunos/as, quando usada no ambiente escolar:

[...] a constituição de um professor que se torne capaz de pesquisar a sua prática,
que saiba no âmbito escolar delimitar questões que realmente necessitem da
pesquisa, e que saiba orientar as pesquisas de seus alunos, não aceitando trabalhos
copiados diretamente da Internet ou de livros, mas que consiga incentivar o
estudante a realizar leituras significativas para que ele possa se posicionar e debater
sobre um determinado assunto, superando a prática da cópia (WENZEL, ZANON e
MALDANER, 2010, p.88).

Com isso, é importante entender o papel da universidade como campo de articulação entre o ensino, a
pesquisa e a extensão para a promoção das ações e reflexões da atividade docente, no aspecto da
possibilidade de aquisição de conhecimento, de transformar e dialogar sobre a realidade, na oportunidade de
vivenciar experiências profissionais e poder refletir sobre as questões que envolvem essas ações, além de ter
contato com as condições que orientam esse caminho da profissão de professor.
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Nas visões de Lopes, Souza e Pino (2004) discutese a constituição de identidades docentes, realizada junto a
um grupo de professores/as de Química e Ciências Naturais, em atuação na escola básica, participantes de
um grupo de formação continuada sobre algumas questões voltadas à caracterização desses/as
professores/as e suas representações sobre Ciências e a Química e as representações que têm de si mesmos
como professores/as dessas áreas para a construção da identidade docente.

Nas representações, os autores perceberam que sobre Ciências Naturais, os/as professores/as apresentam,
em sua maioria, uma visão muito generalizada, na qual a Ciência e a Química representam tudo no meio
ambiente e a relação com a Química está voltada a conceitos mais próximos dos formais como, “química é um
ramo da ciência que estuda as transformações da matéria, ou química é a ciência que estuda as substâncias
suas propriedades, estrutura e transformações” (LOPES, SOUZA E PINO 2004, p. 4).

Através do entendimento das representações dos/as professores/as sobre Ciências Naturais/Química,
procurouse identificar estruturas que fornecessem indícios da identidade destes/as professores/as. Nesse
aspecto, foi possível perceber representações que identificam a valorização da Ciência e da Química como
forma de entendimento da realidade cotidiana e que os/as professores/as assumem um discurso de utilidade
da Ciência e da Química que valoriza a sua formação docente e a interação com a comunidade escolar. As
questões relacionadas ao conteúdo e à forma de “transmissão” do conhecimento foram apresentadas como
determinantes de um ensino de qualidade. “O apelo ao cotidiano produz uma necessidade de atualização,
desta forma, os/as professores/as passam a se preocupar não apenas com a forma de ensinar, mas, também,
com a atualização dos conteúdos ensinados e sua relação com a sociedade” (LOPES et al, 2004, p. 8). Foi
destacado, ainda, o medo de estar ensinando coisas ultrapassadas, devido à velocidade com que os novos
conhecimentos vão surgindo. Na visão, principalmente, dos/as professores/as mais jovens, somente quando
se começa a conviver com os alunos é que se passa a verificar que se tem muito a conhecer.

Apesar dessas observações, alguns/mas professores/as assumem postura mais recente advinda da teoria
sóciocrítica e pósestruturalista, no campo da educação em Ciências, na qual apresentam a importância
destes debates nas suas formações e na atuação do ensino de Ciências, salientando a necessidade de sua
atuação política, apresentando crítica ao posicionamento “tradicional” de alguns/mas professores/as. Ainda foi
observado que os/as professores/as tendem a assumir uma postura protetora em relação aos/as alunos/as, o
que configura uma dispersão do ensino conteúdista de Química ou Ciências. Assim, segundo os autores, a
dedicação dos/as professores/as está colocada no ser professor/a que assume uma posição de controle frente
às demais dimensões da vida, da família, dos amigos e outros. “Representações que procuram promover a
atuação docente em oposição às condições materiais e de reconhecimento promovidos pelos poderes públicos
e disseminados no meio social” (LOPES, SOUZA E PINO, 2004).

Quadros (2005) reflete que, quando falamos sobre concepção de ensino, estamos nos referindo à concepção
de ser professor/a, no papel do/a professor/a, no papel do/a aluno/a, no processo de ensino e aprendizagem
e na natureza do que se ensina em sala de aula. Para a autora, têmse observado várias propostas de
mudança para as práticas de ensino na forma de transmissão em sala de aula, propostas essas discutidas nos
cursos de formação de professores/as e nos encontros relacionados à área. Mas, mesmo assim, observase
que alguns/mas estudantes, mesmo passando por cursos que debatam essas novas posturas, continuam
possuindo as mesmas ideias e posturas que seus/suas professores/as preconizavam. “Parece que se criou um
processo de continuísmo na educação, no que se refere ao modelo de professor/a e às concepções que se tem
sobre a prática de sala” (QUADROS, 2005, p.2).

Em relação aos cursos de licenciatura, destaca que:

Mesmo estudando teorias de aprendizagem, o egresso da licenciatura assume,
muitas vezes, uma postura de transmissão de conceitos. Isso pode estar
acontecendo, também, por que ele tem uma concepção de professor já formada
durante toda a sua vida escolar e, uma vez que, na sua escolarização, esteve

01/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/reflexoes_sobre_os_saberes_docentes_e_a_formacao_de_professoresas.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-11,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



presente a transmissão/recepção, a imagem de professor como transmissor de
conhecimento está presente de forma muito significativa (QUADROS, 2005, p.7).

Em relação a esse fato, a autora sugere que, estudando esse modelo de professor/a  concepção formada na
mente dos estudantes, em sua vida escolar , podese conhecer e trabalhar suas concepções e a memória de
cada um, no sentido de contribuir para que essas concepções evoluam e estes/as estudantes percebam que
pode existir para cada nova realidade um novo modelo de professor/a (QUADROS, 2005).

Ainda enriquecendo essas discussões, os estudos de Gonçalves e Fernandes (2010) também sobre a formação
de professores/as de Química, ao analisarem as narrativas de licenciados em Química em relação a
componente curricular Prática de Ensino de Química, com vista à problematização dos conhecimentos acerca
da docência, observaram que esses/as licenciados/as, ao estagiarem, apresentaram, nas suas atividades,
características voltadas a uma desarticulação da teoria educacional e reduzida a técnicas de ensino
descontextualizada, incentivando, de certa forma, a reprodução de modelos de ensino vivenciados durante a
trajetória escolar. Entretanto, os/as licenciando/as destacaram como aspecto importante a interação entre os
sujeitos envolvidos no desenvolvimento das práticas, ou seja, a possibilidade de socialização da experiência
docente dos próprios licenciandos/asestagiários/as foi significativa no desenvolvimento do trabalho. De outra
parte, os autores também destacaram as resistências que os mesmos apresentaram no desenvolvimento das
atividades como aspectos importantes e que têm origens históricas em um cenário educacional fortemente
influenciado por uma racionalidade técnica vivenciada durante suas formações.

Essas reflexões sobre as experiências vivenciadas durante as práticas dos/as professores/as possibilitam
conhecer as relações estabelecidas por eles/as com as ações de sala de aula e contexto escolar, dos
conteúdos trabalhados, das atividades utilizadas, do contato com os/as alunos/as e demais sujeitos da escola.
Com essas relações podemse compreender os saberes que são constituídos durante a formação docente e
como é formada a identidade de cada indivíduo ao longo da experiência profissional.

Penso na educação como um processo de autotransformação do sujeito que envolve
e provoca aprendizagens em diferentes domínios da existência, evidenciando o
processo que acontece em cada sujeito, traduzindose na dinâmica que estrutura ou
é estruturada por cada um no seu modo de ser, estar, sentir, refletir e agir. Sendo
assim, a educação e a formação não se esbarram na transmissão e aquisição de
saberes, na transferência de competências técnicas e profissionais e tampouco na
assertiva das potencialidades individuais. Filiome à perspectiva epistemológica da
formação experiencial, por entender que a noção de processo de formação que ela
implica possibilita o centramento no sujeito da globalidade da vida. Entendida como
interação da existência com as diversas esferas da convivência como perspectiva
educativa e formativa (SOUZA, 2006, p. 37).

Temse, nessa perspectiva, que a formação de professores/as é algo que se configura em um processo
permanente que começa quando o indivíduo tem contato com as primeiras atividades educacionais, sejam
elas formais ou informais nas primeiras vivências em casa e, em seguida, como alunos/as do contexto
escolar, e que continua indefinidamente no percurso da sua atuação profissional. Sendo assim, é durante essa
atuação e/ou continuidade da sua formação acadêmica que os/as professores/as vão desenvolvendo
experiências e saberes, a partir das interações constituídas e das singularidades pessoais, como também, a
busca de um investimento na direção de um melhor rendimento do seu trabalho. É a partir do contato inicial
com as ações docentes e as reflexões pessoais realizadas nesta etapa que são adquiridos os saberes e
construída a identidade profissional.

Nessas reflexões percebese que as discussões sobre a formação de professores/as têm evoluído para a
compreensão das questões que envolvem a trajetória de formação pessoal e profissional e que as
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preocupações com essa atuação estão voltadas a um/a professor/a reflexivo/apesquisador/a.
Compreendese também, que a docência envolve diferentes saberes, oriundo dos aspectos pessoais, da
formação acadêmica e das experiências profissionais. Durante a experiência profissional o/a professor/a
estabelece relações mais significativas com a sua prática a partir dos enfrentamentos cotidianos, as relações
sociais e reflexões sobre as atividades profissionais que os/as possibilitam a aprofundar as visões sobre as
ações da profissão.

Quando esse contato inicial com os elementos da profissão pode ser antecipado durante o curso de formação,
ou seja, já nas primeiras atividades da formação inicial este/a professor/a é possibilitado a refletir sobre as
visões que trazem sobre o papel do/a professor/a, do processo de ensino e aprendizagem e das questões que
envolvem o contexto escolar, esse/a profissional é capaz de refletir e aprofundar já no curso de formação seu
papel enquanto professor reflexivo e pesquisador. De tal modo, quando eles/as saem dos cursos de formação
apresentam uma compreensão melhor para trabalhar com as ações da atividade profissional. Assim, cabe
destacar a importância dos cursos de formação de professores e professoras em reforçar a formação de
profissionais mais preocupados com as questões metodológicas, refletindo e pesquisando sobre a sua atuação
profissional.

Durante o desenvolvimento dos estudos anteriores relacionados a visões sobre ser professor/a e os elementos
da construção da identidade docente, citados brevemente no início desse texto, foi possível perceber a
evolução das visões de um grupo de professores/as de Química sobre a atuação profissional, a partir do
contato com elementos importantes durante a formação inicial, continuada e experiência profissional. Eles/as
puderam refletir sobre as visões que traziam sobre ser professor/a e aprofundar suas expectativas
profissionais a partir do momento que foram orientados a conhecer e refletir sobre as ações e questões que
envolvem a profissão docente. Nesse sentido, essas discussões presentes na literatura ajudaram a
compreender as reflexões trazidas durante as investigações iniciais e, neste momento, nos possibilita
conhecer as discussões presentes sobre formação de professores/as e favorecer o aprofundamento de tais
estudos para o crescimento dessa formação, nas questões relacionadas aos saberes, a identidade, o papel
dos/as professores, em destaque, na docência em Química.

3 - Algumas Considerações

Nas reflexões sobre a formação de professores/as observouse nessa breve investigação na literatura que as
discussões sobre a formação de professores/as estão crescendo numa perspectiva produtiva em torno das
questões da atividade profissional para a subjetividade do/a professor/a. Buscase entender que é uma
formação que está sempre em (trans)formação, pois, no decorrer da trajetória profissional, os/as
professores/as vão aprofundandose em outros saberes. Também, essas reflexões ajudam a compreender a
importância da atualização profissional, pois à medida que o/a professor/a busca aprofundar as questões que
envolvem o processo de ensino e aprendizagem, e passa a refletir e pesquisar sobre a sua formação, pode
contribuir cada vez mais para a formação de cidadãos e para a formação de outros/as professores/as,
também preocupados/as com a sua atividade profissional.

Nesta perspectiva, consideramos que a formação e atuação dos/as professores/as envolvem diversas
questões, o que nos ajuda a refletir sobre a complexidade da profissão docente. Nesse estudo foi possível
refletir algumas questões da formação de professores/as, em destaque na docência em Química. Ao mesmo
tempo, essas questões levamnos a buscar aprofundar cada vez mais sobre a formação de professores/as, a
atuação profissional, a construção da identidade docente e os saberes que envolvem essa formação.
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