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RESUMO

O presente trabalho apresenta resultados de atividades realizadas junto aos programas PIBID e
PRODOCÊNCIA, da área de Química do Campus Professor Alberto Carvalho da Universidade Federal de
Sergipe (UFS). Tem como objetivo realizar uma análise acerca da relação entre as necessidades
formativas de professores de Ciências/Química apontadas por Carvalho e Gil-Pérez (1998) e as atividades
desenvolvidas em um colégio localizado na cidade de Moita Bonita/SE. Constata-se que a prática docente
desenvolvida apresentou aproximações e distanciamentos das necessidades formativas apontadas.
Destaca-se a pesquisa como parte da formação docente.
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SUMMARY

This work presents the results about activities that were accomplished, close to the PIBID and
PRODOCÊNCIA programs, the area of Chemistry, of the Teacher Alberto Carvalho Campus, Federal
University of Sergipe (UFS). It has the objective to accomplish an analyse about the relationship between
formative needs of teachers of Science/ Chemistry Cited by. Carvalho and Gil-Pérez (1998) and the
developed activities in a school located in Moita Bonita-Se. It verifies that the developed educational
practice has presented similarities and distances about pointed formative needs. It stands out the research
as a part of educational formation.

Keywords: The teacher background, need formative, Basic Education.

1. INTRODUÇÃO

É consenso entre os estudiosos da educação que a visão simplista e a dicotomia ainda estão presentes nos
diversos cursos de formação de professores/as e, particularmente, na formação dos futuros docentes que
atuarão na área das Ciências da Natureza. Trabalhos, como os de Pereira (2000), Maldaner (1999 e 2006)
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e Zanon, Oliveira e Queiroz (2009), afirmam que não se tem constituído reflexões sobre uma prática
criativa e transformadora, nem possibilitado a reconstrução de teorias que sustentem o trabalho docente.

Desta perspectiva é imprescindível considerar que a formação de todo educador se inicia pelo contato com
o primeiro professor, como, aliás, acontece com alunos de qualquer grau de ensino; além disso, este
profissional atua em situação prática complexa e seu processo formativo é inerente a esta complexidade
(PEREIRA, 2000; MALDANER, 2001; QUADROS, 2005; LOGUERCIO, 2006).

Nesta formação, o lugar do/a professor/a é o de produtor/a de conhecimentos sobre sua profissão, numa
constante construção e (re)construção de sua identidade, inserida num processo coletivo de pensar e
repensar a prática, num processo de ação-reflexão-ação, no qual a investigação é indissociável da
formação e da ação docente (MALDANER, 2000).

Considerando estes aspectos, as Diretrizes Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica
e suas resoluções destacam a necessidade da articulação entre o projeto de formação de professores/as, o
projeto para a Educação Básica, a aproximação da instituição formadora, as novas dinâmicas culturais da
sociedade e a diminuição do distanciamento entre as instituições formadoras de professores e os sistemas
de ensino na Educação Básica. No campo curricular são apontadas as necessidades de, entre outros,
possibilitar uma sólida e ampla formação cultural, considerar as especificidades próprias das etapas e das
áreas do conhecimento que compõem o quadro curricular da Educação Básica e valorizar a prática
investigativa (BRASIL, 1998).

Estas preocupações apontam várias perspectivas de reflexão nos cursos de formação de professores.
Neste contexto, as ações formativas propostas pelo PIBID e PRODOCÊNCIA trazem elementos
fundamentais para a reflexão e a ação deste processo. Assim, são desenvolvidas, pelos projetos do PIBID
e PRODOCÊNCIA do curso de Licenciatura em Química do Campus Professor Alberto Carvalho (Campus
Itabaiana) da Universidade Federal de Sergipe (UFS), ações que buscam articular, ainda que inicialmente,
o ensino, a pesquisa e a extensão, e têm eixos norteadores como:

1) A (re)construção da identidade docente;

2) A investigação como ação indissociável da formação e prática docente;

3) Necessidade da articulação do projeto de formação de professores/as e o projeto da/para a Educação
Básica;

4) A constituição de um espaço formativo que articule ensino, pesquisa e extensão.

Deste entendimento, as atividades desenvolvidas no âmbito dos projetos Licenciatura em Química do
Campus Itabaiana/UFS visam problematizar a futura realidade profissional dos acadêmicos. O estudo e a
reflexão desta(s) realidade(s) é uma perspectiva, que ao ser utilizada num processo de formação inicial,
podem conferir, a este processo, outros significados por meio de sua (des)(re)construção, apontando
novos elementos para o processo formativo do qual são alunos. Assim, buscam-se alternativas para os
desafios que o/a professor/a enfrenta em sua realidade profissional cotidiana, além do diálogo crítico entre
o processo formativo do qual fazem parte e a realidade ora estudada. Com isso, já surgiram alguns
trabalhos acerca do “ser” professor e sobre a identidade docente, a exemplo do autor Brito e Lopes
(2011), que relata as concepções sobre o ser professor com os primeiros formandos do curso de Química
da UFS de Itabaiana; Brito, Lima e Lopes (2012) fala sobre o bom/boa professor/a de Química; Um estudo
de Jesus e Lopes (2012a) tenta compreender o perfil acadêmico e motivos pela opção do curso com alunos
do período 2012/2 da UFS e em Jesus e Lopes (2012b) que procura compreender as ideias sobre ser
professor com os mesmos discentes do trabalho anterior.

Assim, junto ao PIBID-QUÍMICA/PRODOCÊNCIA, realizamos atividades a partir das ações desenvolvidas no
Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiroz (CEDTQ), localizado na cidade de Moita Bonita/SE. Desse
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modo, tomando como referencial teórico as necessidades formativas apontadas por Carvalho e Gil-Pérez
(1998), propomos realizar, neste trabalho, uma análise das atividades desenvolvidas neste colégio,
balizada pela ótica e proposta deste projeto. Desta forma, este trabalho tem como objetivo realizar uma
análise acerca da relação entre as necessidades formativas de professores de Ciências/Química e as
atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID-QUÍMICA no colégio em questão.

Carvalho e Gil-Pérez apontam que, desde muitos anos, há uma preocupação com o professor como um dos
fatores essenciais no processo ensino/aprendizagem; porém, até recentemente, os estudos centravam-se
nas características do bom professor ou nas “diferenças entre bons ou maus professores” (Ausubel, 1978
apud Carvalho e Gil-Perez 1998, p. 17), ao passo que hoje a questão se coloca acerca de quais são os
conhecimentos que os profissionais do ensino precisam adquirir (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998). Para
isso, faz-se necessário diversos saberes docentes capazes de romper a visão simplista de que, para ser
professor, só é necessário um bom conhecimento do conteúdo, algumas práticas pedagógicas e que

ensinar é fácil. Nesse sentido, tem-se que a [...] formação dos professores deveria assim incluir

experiências de tratamento de novos domínios, para os quais não se possui logo de entrada a formação

científica requerida [...] (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998).

Por conseguinte, Carvalho e Gil-Pérez (1998) apontam as necessidades que os professores precisam
“saber” e “saber fazer”, quais sejam:

1. A ruptura com visões simplistas;
2. Conhecer a matéria a ser ensinada;
3. Questionar as ideias docentes de “senso comum”;
4. Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências;
5. Saber analisar criticamente o “ensino tradicional”;
6. Saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva;
7. Saber dirigir o trabalho dos alunos;
8. Saber avaliar;
9. Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática.

Portanto, a partir destes apontamentos sobre o que os professores de Ciências devem “saber” e “saber
fazer” - ou seja, suas necessidades formativas-, analisaremos, a seguir, as atividades desenvolvidas no
Colégio em estudo.

2. METODOLOGIA

No primeiro momento, a partir de discussões entre supervisor, orientadora do PIBID e bolsistas, decidiu-se
que seriam desenvolvidas ações que suprissem as necessidades da escola a partir da realidade escolar.
Com isso, foi sugerido pela comunidade diretiva do colégio e supervisor do PIBID que inicialmente
fizéssemos um levantamento dos dados do CEDTQ e, posteriormente, desenvolvêssemos atividades para
aplicação do projeto existente no colégio identificado como “Química e o Meio Ambiente”.

Os dados foram obtidos pelo EDUCACENSO (2012), referentes ao Colégio. Foram utilizados os dados da
quantidade de alunos, de quantos residem na zona urbana e rural, divididos em cidade e povoados. Estas
observações inseriu os meios quantitativos (espaço físico e equipamentos), o que permitiu às bolsistas um
maior conhecimento dos recursos existentes na escola e o que isso poderia contribuir para a execução das
atividades, sendo estes conhecimentos fundamentais, considerando sua capacidade de ajudar a
desenvolver a prática pedagógica do professor, imunizando-o do tradicionalismo da sala de aula e
fornecendo argumentos para utilizar outros recursos, como sala de informática ou multimídia.

O projeto “Química e Meio Ambiente” visa analisar a água e o solo dos açudes públicos da região (Moita
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Bonita e Lagoa Seca) e tem como objetivo estimular e incentivar a pesquisa aos discentes, por meio de
prática educativa em sala de aula e em laboratório (QUEIROZ, 2012). É um projeto contínuo que abrange
o primeiro e segundo ano do ensino médio, sendo que no primeiro ano o tema gerador é a água e, no
segundo ano, o tema gerador é o solo. Foi decidido que as ações do PIBID seriam desenvolvidas com os
alunos do primeiro ano. Foram coletadas amostras de água dos açudes e realizadas as seguintes análises:
oxigênio dissolvido, amônia, cloro livre, cloretos, ferro, ortofosfato, turbidez, entre outros. A partir dos
dados obtidos, foi feito uma comparação destes com os valores recomendados pelo Conselho Nacional do
Meio Ambiente (CONAMA, 2006). Por fim, a partir dos resultados obtidos, os alunos elaboraram um
relatório sobre a qualidade da água destes açudes.

A partir da experiência obtida ao longo do desenvolvimento do projeto, realizamos uma análise sobre as
necessidades formativas, apontadas por Carvalho e Gil-Pérez (1998), conforme expostos nos itens a
seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Optamos por organizar os resultados e as discussões em três tópicos, sejam eles: 1) A escola, os projetos
e o ensino de Química; 2) A proposta do PIBID/Química Itabaiana; e 3) As atividades desenvolvidas e as
necessidades formativas do professor de Ciências/Química. A seguir, apresentamos esses resultados e
discussão.

3.1 A escola, os projetos e o ensino de Química.

Em 2012, foram matriculados no CEDTQ 427 alunos, dentre os quais 240 são oriundos da zona rural
(EDUCACENSO 2012). Em relação ao IDEB, a escola apresentou um aumento significativo, passando de
2,6, em 2007, para 4,1 em 2011(IDEB, 2012).

Em relação ao espaço físico, constatamos que o colégio tem uma estrutura que atende as necessidades
dos alunos de modo satisfatório, pois, além de contar com estrutura padrão das escolas estaduais, dispõe
também de uma biblioteca, um laboratório de informática e um laboratório de ciências. A biblioteca
contém um acervo básico que oferece alternativas de escolhas, para os alunos, em livros e vídeos. No
laboratório de informática, há 27 computadores com acesso à internet. O laboratório de ciências possui
uma estrutura que atende as especificidades do ensino médio e do ensino fundamental.

O colégio desenvolve diversos projetos durante o ano letivo, como: Gincana Literária (Português e
Literatura), Music Festival (Inglês), Alimentação Saudável (Biologia) e Consciência Negra (História e
Sociologia). No mês de outubro de 2012, foi iniciado o Projeto “Química e Meio Ambiente”, desenvolvido
pelos professores de Química e Geografia, e tem como objetivo estudar a qualidade da água e do solo da
região. Segundo nosso parecer, esse projeto é importante, já que, nos povoados, onde a maioria dos
alunos mora é comum haver o consumo de água dos açudes. Esse consumo pode trazer riscos à saúde das
pessoas que consomem esta água, pois nestas fontes há a lavagem de animais e o escoamento
indiscriminado de agrotóxicos e fertilizantes, utilizados nas lavouras circunvizinhas. Esta realidade da
comunidade do município de Moita Bonita é discutida no trabalho de BOMFIM (2008):

Nesse contexto voltamos nosso olhar ao município de Moita Bonita, Estado de
Sergipe, que tem como base econômica a agricultura familiar, parte de
subsistência e outra voltada ao abastecimento do comércio do entorno e, da
capital do estado da Bahia. Sendo assim, a maioria da comunidade escolar
trabalha ou depende da atividade agrícola. (BOMFIM. 2008, p. 4).

Bomfim (2008), em seu trabalho, fixa seu olhar no tema agrotóxico no ensino/aprendizagem nesse
município e afirma que:
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Focalizamos nosso olhar no tema agrotóxico no processo de ensino-aprendizagem
nesse município [...]. Os agrotóxicos podem também contaminar as águas, pois,
com a utilização da irrigação ou até mesmo a chuva, os produtos fixados nas
folhas ou nos caules podem escorrer e se infiltrarem no solo e contaminar o lençol
freático. (BOMFIM, 2008, p. 14).

O autor ainda discute três principais vetores de poluição das águas pela agricultura:

Existem três principais vetores de poluição das águas pela agricultura: A poluição
das águas por ‘agroquímicos’, a presença de partículas em suspensão, a poluição
e a contaminação dos cursos de água devido à grande liberação de excrementos
e resíduos dos criadouros de animais confinados (ROSA, 1998 apud BOMFIM,
2008, p. 14, grifo do autor).

Sobre o ensino de Química, constatamos que a escola conta com dois docentes. Um destes é professor
licenciado em Química com especialização em Metodologias para a Educação Básica (área das Ciências da
Natureza e Matemática), com graduação e especialização cursados na Universidade Federal de Sergipe
(UFS). Das dez turmas do ensino médio do colégio, esse professor ministra aulas de Química em nove
delas. Desse modo, uma professora é responsável pela décima turma. Esta é licenciada em Física pela
Universidade Federal de Sergipe, com especialização em Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, pela
Universidade Potiguar, além de Mídias em Educação, pela UFS.

O professor foi selecionado como supervisor PIBID no Colégio e está atuando no projeto desde agosto de
2012.

3.2 A proposta do PIBID-QUÍMICA/ITA (estudo da realidade escolar e intervenção)

Como exposto na introdução deste trabalho, um dos eixos norteadores do PIBID-QUÍMICA/ITA é a
necessária articulação entre o projeto de formação de professores e o projeto da/para a Educação Básica.
Desta visão, as ações a serem desenvolvidas são definidas junto aos sujeitos da escola: professores,
diretor e coordenação.

Assim sendo, a partir do diálogo com a equipe diretiva, supervisor PIBID (professor de Química da Escola),
coordenadora do PIBID-QUI/ITA e bolsistas, foram definidas as atividades a serem desenvolvidas no
âmbito do projeto PIBID-QUI/ITA neste ano letivo. Conforme dito, as atividades escolhidas foram às
vinculadas ao Projeto “Química e o Meio Ambiente”. Esta opção baseou-se, sobretudo, no fato de mais da
metade dos alunos matriculados na escola serem oriundo da zona rural e, conforme exposto
anteriormente, nos povoados é comum haver o consumo de água dos açudes, que podem trazer riscos à
saúde.

O projeto “Química e o Meio Ambiente” foi proposto e desenvolvido pelos professores de Química e de
Geografia, nos três anos do Ensino Médio. É um projeto da escola e está relacionado com análises de
alguns parâmetros da qualidade de amostras de água e de solo dos açudes da região. O principal objetivo
é inserir os alunos em atividades de cunho investigativo e familiarizá-los à pesquisa (Queiroz, 2012).

Portanto, a equipe do PIBID assumiu o desafio de, juntamente com o professor da disciplina, supervisor do
PIBID-QUI/ITA, executar o projeto “Química e o meio Ambiente”. Compreendemos que, por um lado, seja
possível contribuir no desenvolvimento do projeto e, por outro, o desafio de desenvolver uma proposta
didática integradora é muito significativa para a formação inicial docente. Destarte, a vivência numa
realidade escolar – com suas possiblidades, limitações e desafios reais, constitui-se, de fato, em um
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espaço privilegiado para a formação docente.

O desenvolvimento das atividades constou inicialmente com uma apostila na qual abordamos as teorias
que dariam suporte às analises a serem realizadas. Tanto na elaboração da apostila e no desenvolvimento
das aulas (teóricas, práticas e de campo), procuramos problematizar as concepções prévias e o
conhecimento científico sobre os diferentes tipos de água e suas propriedades.

A seguir, apresentaremos nossas análises acerca da relação entre as necessidades formativas e as
atividades desenvolvidas no âmbito do PIBID nesse colégio.

3.3 As atividades desenvolvidas e as necessidades formativas do professor de
Ciências/Química

Como dito, analisamos as atividades desenvolvidas a partir das reflexões sobre o que Carvalho e Gil-Pérez
(1998) apontam em relação às necessidades formativas do professor.

Em relação à superação das “visões simplistas sobre o ensino”, constatamos que a necessidade de se
desenvolver um trabalho coletivo de ensino/aprendizagem, fez com que refletíssemos nossas visões sobre
o que é ensinar. Tal reflexão nos levou também a pensar sobre: O que ensinar em Química Por que
ensinar Para que ensinar Assim, vale lembrar: “preciso preparar meus alunos para a vida”. (Chassot,
1995, p.85)

Deste modo, a investigação a ser desenvolvida junto aos alunos no projeto nos levou a pensar num ensino
mais abrangente, mais integrador. Com isso, a reflexão sobre o que é ensinar foi considerada fundamental
para a construção da identidade docente. Como diz Carvalho e Gil-Pérez (1998):

Dessa forma, a complexidade da atividade docente deixa de ser vista como um
obstáculo à eficácia e um fator de desânimo, para tornar-se um convite a romper
com a inércia de um ensino monótono e sem perspectivas, e assim, aproveitar a
enorme criatividade potencial da atividade docente. Trata-se, enfim, de orientar
tal tarefa docente como um trabalho coletivo de inovação, pesquisa e formação
permanente. (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998, p. 18).

Esta visão mais ampla do que seria a atividade docente e suas potencialidades – como a oportunidade de
proporcionar um ensino dinâmico, interativo e, principalmente, socialmente relevante –, fez com que a
ação se tornasse de grande importância para nossa formação. Isto gerou uma expectativa para seu
desenvolvimento e empenho para colocá-la em prática, rompendo a visão simplista do ensino, de que
seria algo comum e/ou que não necessitaria de preparo pedagógico.

No planejamento e desenvolvimento das atividades do projeto contatamos a necessidade de estudar os
conteúdos químicos relacionados às análises (“conhecer a matéria a ser ensinada”), além de buscar
conhecimentos para subsidiar a prática pedagógica, de modo a proporcionar uma aprendizagem
significativa, a partir de uma metodologia que possibilite uma construção de conhecimentos científicos
relacionadas às interações sociais, culturais e ambientais, numa abordagem Ciência/Tecnologia/Sociedade
(CTS).

Deste modo, propusemos, nessas atividades, romper com o modelo tradicional de ensino baseado na
transmissão de conhecimento, no professor como único detentor do saber e na característica disciplinar da
abordagem dos conteúdos (“saber analisar criticamente o ensino tradicional”). A esse respeito Zanon,
Oliveira e Queiroz (2009) afirmam que:
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A ênfase no conhecimento do conteúdo da disciplina pode ser visto como um
reflexo do tradicional modelo de ensino baseado na transmissão do
conhecimento, ou seja, muito centrado na figura do professor como detentor do
conhecimento e pouco preocupado com a aprendizagem do aluno (ZANON,
OLIVEIRA e QUEIROZ, 2009, p. 9).

Sobre a necessidade formativa “saber preparar atividades capazes de gerar aprendizagem efetiva”,
Carvalho e Gil-Pérez (1998) afirmam que:

O essencial, entretanto, é que os alunos adquiram uma primeira concepção da
tarefa a realizar, tarefa esta que deve ser colocada funcionalmente, ou seja, como
tratamento de situações problemáticas de interesse; situações que se liguem ao
fio condutor estabelecido para o conjunto das disciplinas que proporcionem
sentido ao trabalho a ser feito, adquirindo assim o caráter estruturante da tarefa.
(CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998, p. 43).

Concordamos, assim, que “saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva”
apresenta uma estreita relação com o conhecimento da disciplina (“conhecer a matéria a ser ensinada”),
pois, como dito, é necessário “saber” e “saber fazer” (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998). Deste pressuposto,
buscamos propor situações problemáticas que permitissem a construção do conhecimento por parte dos
alunos bem como tomada de decisões frente aos assuntos discutidos.

A partir da necessidade de rever as práticas pedagógicas inicialmente consideradas simplistas, fez-se
necessário “questionar as ideias docentes de senso comum” sobre o ensino e a aprendizagem de Ciências,
pois nossa única experiência de prática docente era do período em que éramos alunas. Assim, afirma
Carvalho e Gil-Pérez (1998) que:

Os professores têm ideias, atitudes e comportamentos sobre o ensino, devidos a
uma longa formação “ambiental” durante o período em que foram alunos. A
influência desta formação incidental é enorme porque responde a experiências
reiteradas e se adquire de forma não reflexiva como algo natural, óbvio, o
chamado “senso comum”, escapando assim à crítica e transformando-se em um
verdadeiro obstáculo. (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998, p. 26).

Para superar essas ideias do senso comum, realizamos estudos teóricos acerca das temáticas voltadas aos
estudos sobre o ensino e aprendizagem de Ciências. Como Lüdke e Boing (2004), Ogo e Laburú (2011),
Zanon, Oliveira e Queiroz (2009), entre outros.

A partir disso, relacionando com a leitura e reflexão das ideias de Carvalho e Gil-Pérez (1998),
concordamos que:

Em qualquer caso, insistimos, é preciso romper com tratamentos ateóricos e
defender a formação dos professores como aquisição, ou melhor, (re)construção
de conhecimentos específicos em torno do processo ensino/aprendizagem das
Ciências, que deverão integrar-se em um todo coerente. (CARVALHO e
GIL-PÉREZ, 1998, p. 32).

A partir destas reflexões, podemos apontar possibilidades para uma mudança didática consciente para a
formação docente.

Pág.7/11



De fato, a proposta de uma formação docente como mudança didática exige, não
apenas mostrar as insuficiências da formação ambiental recebida, mas oferecer,
ao mesmo tempo, alternativas realmente viáveis (CARVALHO e GIL-PÉREZ,1998,
p. 40).

Assim, a escola ou o ambiente proporcionou diversas alternativas para a re(des)construção da formação
docente. Isto porque, em nossa opinião, a instituição de ensino supracitada procura romper com a visão
tradicional do ensino. E isso facilitou a execução do projeto, pois os alunos já estavam habituados a “aulas
diferentes”, permitindo uma maior interação e participação. Dessa maneira, com os estudos teóricos e
superação das visões simplistas sobre o ensino procuramos desenvolver habilidades relacionadas à
necessidade formativa de “saber dirigir as atividades dos alunos”, que, segundo Carvalho e Gil-Perez
(1998):

Por fim, trata-se de que o professor saiba agir como orientador das equipes de
“pesquisadores iniciantes”, criando um ambiente de trabalho adequado e
transmitindo-lhes seu próprio interesse pela tarefa e pelo progresso de cada
aluno (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998, p. 54)

Essa visão também contribuiu na avaliação do processo de ensino/aprendizagem. A avaliação contemplou
a observação da evolução das explicações dos alunos, das interações professor-aluno, aluno-aluno, da
participação nas aulas teóricas, práticas e de campo, na apresentação de Seminário e na elaboração do
Relatório. Percebemos maior dificuldade na elaboração do Relatório. Alguns alunos comentaram que não
tinham hábito de redigir um relatório com as características solicitadas (discussão dos dados dialogando
com a teoria estudada). Assim, constatamos que no desenvolver do trabalho houve maior facilidade na
exposição e interação com os conhecimentos construídos por meio da oralidade (debates, aulas,
seminário, entre outros processos), em comparação com a escrita (relatório).

No que diz respeito às nossas ações (ensino), consideramos que precisamos melhorar em diversos
aspectos, a saber:

1) Problematização;

Apesar de o tema em si apresentar uma riqueza de possiblidades de problematização, já que partiu do
cotidiano do aluno, avaliamos certa limitação de nossa parte no que diz respeito à problematização dos
conteúdos. Em relação a esta limitação, estamos analisando e reconstruindo a proposta desenvolvida.

2) Conteúdos

Procuramos trabalhar os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. Entretanto, constatamos
dificuldades de nossa parte em construir conceitos químicos que possam se constituir como ferramenta
para a análise daquela realidade. Tal dificuldade pode ser superada a partir dos estudos e ações que
estamos desenvolvendo, pois, como dito, nossa ação se insere numa proposta de formação inicial de
professores. Assim, conforme dito, estamos aprendendo saber, saber fazer e saber ser professor.

Por fim, registramos que:

[...] para que a avaliação possa transformar-se em um instrumento efetivo de
aprendizagem, é preciso que nós, professores, a estendamos a todos os aspectos
— conceituais, de procedimentos e atitudes da aprendizagem das Ciências —,
rompendo com sua habitual redução àquilo que permite uma medida mais fácil e
rápida [...] (CARVALHO e GIL-PÉREZ, 1998, p. 59).
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E, finalizando as análises das reflexões sobre as ações do projeto e as necessidades formativas dos
professores de Ciências, reforçamos a importância de “adquirir a formação necessária para associar ensino
e pesquisa didática”. Nesse sentido, nossas ações primaram pela perspectiva da ação-reflexão-ação,
partindo, assim, do entendimento que a pesquisa é inerente a formação docente.

4. CONCLUSÃO

As partir das análises das atividades desenvolvidas no âmbito das ações do PIBID/PRODOCÊNCIA no
CEDTQ em contraste com as necessidades formativas de Ciência/Química, apontadas por Carvalho e
Gil-Pérez (1998), foi possível constatar os distanciamentos e as aproximações da nossa práxis e cada
necessidade formativa.

Apontamos maior aproximação nas seguintes necessidades formativas: “ruptura com as visões simplistas”,
“conhecer a matéria a ser ensinada”, “questionar as ideias docentes de senso comum”, “saber analisar
criticamente o ensino tradicional” e “adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das Ciências”.

No que diz respeito ao “saber preparar atividades capazes de gerar uma aprendizagem efetiva”, “saber
dirigir o trabalho dos alunos” e “saber avaliar”, consideramos certo distanciamento, o que nos leva a dar
mais atenção a essas necessidades em nossas próximas ações, sem esquecer as anteriores.

Destacamos a necessidade formativa de “adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa
didática” como a mais importante neste processo, pois a investigação da prática pedagógica é
imprescindível em qualquer processo didático. Desse modo, indispensável à inserção dessa
reflexão/investigação no processo de formação inicial docente.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BOMFIM, Miguel Juraci. A função social da escola: Problemática dos agrotóxicos no cotidiano dos alunos
da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Itabaiana, SE: Universidade Federal de Sergipe. Trabalho de
Conclusão de Curso (Especialização), Universidade Federal de Sergipe, 2008. 57p.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): Resultados e Metas. Disponível em: . Acesso em 20 dez. de
2012.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Livro do Educacenso do
Colégio Estadual Djenal Tavares de Queiroz, 2012. Disponibilizado pela instituição de ensino em 15 out. de
2012.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Estado da Educação de Sergipe. Colégio Estadual Djenal
Tavares de Queiroz. Projeto Química e Meio Ambiente: Degradação dos açudes/reservatórios de água
públicos do município de Moita Bonita pela ação do homem. Disponibilizado pela instituição de ensino em
15 out. de 2012.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente: CONAMA. Resoluções vigentes
publicadas entre julho de 1984 e maio de 2006. 1. ed. Brasília. 2006.

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: Terceiro e Quarto Ciclos
do Ensino Fundamental: Apresentação dos Temas Transversais. Brasília: MEC/SEF, 1998.

BRITO, A. S; LIMA, M. B; LOPES, E. T. Identidade Docente: Estudo Sobre o ser Bom/Boa Professor/a de
Química. In: EDUCON, Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”, 6, 2012, São Cristóvão.
Anais do VI Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”, n. 6, ISSN 1982-3657. São

Pág.9/11



Cristóvão: EDUCON, 2012. Disponível em: . Acesso em 25 mai. de 2013.

BRITO, A. S; LOPES, E. T. Professores de Memória: Construção da Identidade Docente dos Primeiros
Formandos do Curso de Licenciatura em Química em Itabaiana. Scientia Plena, v. 7, n. 12, p. 1-16,
2011.

CARVALHO, A. M. P.; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de Ciências: Tendências e inovações.
3. ed. São Paulo: Cortez, 1998

CHASSOT, A. Para que(m) é útil o ensino 2. ed. Canoas: ULBRA, 1995.

FAZENDA, I. C. A formação do professor-pesquisador: 30 anos de pesquisa. E-Curriculum, v. 1, n. 1, p.
1-16, 2005.

JESUS, A. P. F.; LOPES, E. T. As Ideias Acerca do Ser Professor e da Docência dos Acadêmicos do Curso de
Licenciatura em Química. In: ENEQ, Encontro Nacional de Ensino de Química, 16, 2012b, Salvador. Anais
do XVI Encontro Nacional de Ensino de Química / X Encontro de Educação Química da Bahia, n.
16, ISSN 2179-5355. Salvador: ENEQ, 2012b. Disponível em: . Acesso em 26 mai. de 2013.

JESUS, A. P. F; LOPES, E. T. Ingressantes 2012 no curso de Licenciatura em Química: Perfil e Opção pelo
Curso. In: EDUCON, Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”, 6, 2012a, São Cristóvão.
Anais do VI Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade”, n. 6, ISSN 1982-3657. São
Cristóvão: EDUCON, 2012a. Disponível em: . Acesso em 25 mai. de 2013.

LOGUERCIO, R. Q.; DEL PINO, J. C. Os Discursos Produtores da Identidade Docente. Ciência &
Educação, v. 9, n. 1, p. 17-26, 2003.

LÜDKE, M.; BOING, L. A. Caminhos da Profissão e da Profissionalidade Docentes. Educação e Sociedade,
v. 25, n. 89, p. 1159-1180, 2004.

MALDANER, O. A. A formação inicial e continuada de professores de química. Ijuí: Editora Unijuí,
2000.

MALDANER, O. A. A Formação Inicial e Continuada de Professores de Química
professor/pesquisador. 3. ed. Ijuí: Editora Unijuí, 2006.

MALDANER, O. A. A pesquisa como perspectiva de Formação Continuada do Professor de Química.
Química Nova, v. 22, n. 2, p. 289-292, 1999.

OGO, M. Y.; LABURÚ, C. E. A permanência na carreira do professor de Ciências: Uma leitura baseada em
Charlot. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 13, n. 02, p. 101-118, 2011.

PEREIRA, J. E. D. Formação de professores: pesquisas, representações e poder. Belo Horizonte:
Autêntica, 2000.

QUADROS. A. L. et al. Os professores que tivemos e a formação da nossa identidade como docentes: um
encontro com nossa memória. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 7, n. 1, 2005.

ZANON, D. A. V.; OLIVEIRA, J. R. S.; QUEIROZ, S. L. O “saber” e o “saber fazer” necessários à atividade
docente no Ensino Superior: Visões de alunos de pós-graduação em Química. Ensaio Pesquisa em
Educação em Ciências, v. 11, n. 1, p. 1-20, 2009.

[1] Graduanda em Licenciatura em Química – UFS/Campus Itabaiana. Bolsista no Programa Institucional

Pág.10/11



de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – regianejl10@hotmail.com
[2] Graduanda em Licenciatura em Química – UFS/Campus Itabaiana. Bolsista no Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) – elane.ufsquimica@gmail.com
[3] Profa. Dra. em Educação. Professora adjunta do Departamento de Química, UFS/Campus Itabaiana.
Coordenadora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) de Química do Campus
Itabaiana – edineia.ufs@gmail.com

Pág.11/11


