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De tanto Emília falar em "minhas Memórias" que uma vez Dona 
Benta perguntou:  
- Mas, afinal de contas, bobinha, que é que você entende por 
memórias?  
- Memórias são as histórias da vida da gente, com tudo o que 
acontece desde o dia do nascimento até o dia da morte.  
- Nesse caso - caçoou Dona Benta -, uma pessoa só pode escrever 
memórias depois que morre...  
- Espere - disse Emília. - O escrevedor de memórias vai escrevendo, 
até sentir que o dia da morte vem vindo. Então pára; deixa o 
finalzinho sem acabar. Morre sossegado.  
- E as suas Memórias vão ser assim?  
- Não, porque não pretendo morrer. Finjo que morro, só. As últimas 
palavras têm de ser estas: "E então morri...", com reticências. Mas é 
peta. Escrevo isso, pisco o olho e sumo atrás do armário para que 
Narizinho fique mesmo pensando que morri. Será a única mentira 
das minhas Memórias. Tudo mais verdade pura, da dura - ali na 
batata, como diz Pedrinho.  
Dona Benta sorriu.  
- Verdade pura! Nada mais difícil do que a verdade, Emília. - Bem sei 
- disse a boneca. - Bem sei que tudo na vida não passa de mentiras, 
e sei também que é nas memórias que os homens mentem mais. 
Quem escreve memórias arruma as coisas de jeito que o leitor fique 
fazendo uma alta idéia do escrevedor. Mas para isso ele não pode 
dizer a verdade, porque senão o leitor fica vendo que era um homem 
igual aos outros. Logo, tem de mentir com muita manha, para dar 
ideia de que está falando a verdade pura.  
Dona Benta espantou-se de que uma simples bonequinha de pano 
andasse com ideias tão filosóficas.  
- Acho graça nisso de você falar em verdade e mentira como se 
realmente soubesse o que é uma coisa e outra. Até Jesus Cristo não 
teve ânimo de dizer o que era a verdade. Quando Pôncio Pilatos lhe 
perguntou: "Que é a verdade?", ele, que era Cristo, achou melhor 
calar-se. Não deu resposta. 
- Pois eu sei! - gritou Emília. - Verdade é uma espécie de mentira 
bem pregada, das que ninguém desconfia. Só isso. 
Dona Benta calou-se, a refletir naquela definição, e Emília, no maior 
assanhamento, correu em busca do Visconde de Sabugosa. Como 
não gostasse de escrever com a sua mãozinha, queria escrever com 
a mão do Visconde.  
- Visconde - disse ela -, venha ser meu secretário. Veja papel, pena e 
tinta. Vou começar as minhas Memórias.  
O sabuguinho científico sorriu.  
- Memórias! Pois então uma criatura que viveu tão pouco já tem 
coisas para contar num livro de memórias? Isso é para gente velha, 
já perto do fim da vida.  
- Faça o que eu mando e não discuta. Veja papel, pena e tinta.  
O Visconde trouxe papel, pena e tinta. Sentou-se. Emília preparou-se 
para ditar. Tossiu. Cuspiu e engasgou. Não sabia como começar - e 
para ganhar tempo veio com exigências.  
- Esse papel não serve, Senhor Visconde. Quero papel cor do céu 
com todas as suas estrelinhas. Também a tinta não serve. Quero 
tinta cor do mar com todos os seus peixinhos. E quero pena de pato, 
com todos os seus patinhos.  
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O Visconde ergueu os olhos para o teto, resignado. Depois falou; fez-
lhe ver que tais exigências eram absurdas; que ali no sítio de Dona 
Benta não havia patos, nem o tal papel, nem a tal tinta.  
- Então não escrevo! - disse Emília.  
- Sua alma, sua palma - murmurou o Visconde. - Se não escrever, 
melhor para mim. É boa!...  
Emília, afinal, concordou em escrever as Memórias naquele papel da 
casa, com pena comum e tinta de Dona Benta. Mas jurou que havia 
de imprimi-las em papel cor do céu, tinta cor do mar e pena de pato.  
O Visconde disparou na gargalhada.  
- Imprimir com pena de pato! É boa!... Imprime-se com tipos, não 
com penas.  
- Pois seja - tornou Emília. - Imprimirei com tipos de pato.  
O Visconde ergueu novamente os olhos para o forro, suspirando.  
Estavam os dois fechados no quarto dos badulaques. Servia de 
mesa um caixãozinho, e de cadeira um tijolo. Emília passeava de um 
lado para outro, de mãos às costas.  
Ia ditar. - Vamos! - disse ela depois de ver tudo pronto.  
- Escreva bem no alto do papel: "Memórias da Marquesa de Rabicó". 
Em letras bem graúdas.  
O Visconde escreveu:  
MEMÓRIAS DA MARQUESA DE RABICÓ  
- Agora escreva: Capítulo Primeiro. 
O Visconde escreveu e ficou à espera do resto.  
Emília, de testinha franzida, não sabia como começar.  
Isso de começar não é fácil. Muito mais simples é acabar. Pinga-se 
um ponto final e pronto; ou então escreve-se um latinzinho: FINIS. 
Mas começar é terrível. Emília pensou, pensou, e por fim disse:  
- Bote um ponto de interrogação; ou, antes, bote vários pontos de 
interrogação. Bote seis...  
O Visconde abriu a boca.  
- Vamos, Visconde. Bote aí seis pontos de interrogação - insistiu a 
boneca. - Não vê que estou indecisa, interrogando-me a mim 
mesma?  
E foi assim que as "Memórias da Marquesa de Rabicó" principiaram 
de um modo absolutamente imprevisto:  

CAPÍTULO PRIMEIRO 
??????? 

 
[…] 

 
(MEMÓRIAS DA EMÍLIA – MONTEIRO LOBATO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustração de Fendy Silva (2019) 
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RESUMO 

 

As implicações das experiências de vida na/para a constituição dos percursos de 

formação profissional de professores de Química é tema ainda pouco discutido no 

Brasil, sobretudo quando se trata de cursos na modalidade à distância. A partir de tal 

constatação, nesta tese de doutorado objetivamos caracterizar o processo de 

constituição da identidade docente de estudantes do curso de Licenciatura em 

Química à distância da UFRN/Polo Nova Cruz. Para tanto, adotamos como 

referencial teórico o pensamento de autores que versam sobre formação de 

professores (PIMENTA, 2012; PIMENTA; LIMA, 2017; CARVALHO; GIL-PEREZ, 

2012; MALDANER, 2000), narrativas (auto)biográficas (SOUZA, 2006; PASSEGGI, 

2008; NÓVOA, 1995a; 1995b; 2010; JOSSO, 2010; PINEAU, 2002; 2004) e saberes 

docentes (TARDIF, 2014). Do ponto de vista metodológico, realizamos uma 

pesquisa de abordagem qualitativa, do tipo descritiva e a partir do paradigma 

interpretativista. Para a produção de dados, realizamos a análise documental de 16 

(dezesseis) memoriais formativos, utilizando a análise de conteúdo como estratégia 

de categorização dos dados. A partir de tais procedimentos, chegamos a três eixos 

temáticos de análise, quais sejam: 1. Do querer ao ser: caminhos para a docência; 

2. Como nos tornamos professores de Química: condições e possibilidades de 

formação na EaD; 3. “Falar de estágio é reviver minha experiência em sala de aula”: 

as aventuras nas escolas. As análises das categorias derivadas dos referidos eixos 

revelaram, respectivamente, que fatores dos contextos social e pessoal interferiram 

diretamente na escolha do curso e na definição da modalidade de ensino; que a 

educação à distância democratizou, por um lado, o acesso ao Ensino Superior, mas, 

por outro, apontou desafios para a permanência dos alunos devido à necessidade 

de adaptar-se a novos procedimentos de estudo e às dificuldades de infraestrutura; 

que as oportunidades de estágio supervisionado possibilitaram o deparar-se com as 

crenças sobre a escola e os desafios do processo de ensino-aprendizagem, bem 

como ressaltou a importância do professor-colaborador como referência na 

aproximação com a realidade profissional. Assim, concluímos que o ato de 

narrar(se) possibilitou o reconhecimento de nuances da formação de professores de 

Química à distância, permitiu entender a identidade docente como um processo de 

construção permanente e comportou o (re)significar dos saberes adquiridos no 

percurso formativo, sendo, portanto, autoformativo para os autores dos memoriais 

pesquisados. 

 

 

Palavras-chave: Narrativas (auto)biográficas. Formação de professores de Química. 

Educação à Distância. Memoriais de formação. Identidade docente. 
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ABSTRACT 

 

The implications of life experiences in/for the composition on the Chemistry teachers‟ 

professional formation pathways is still little discussed in Brazil, especially when it 

relates to the distance learning courses. From this statement, we aim to characterize 

the Chemistry‟s students teaching identity formation process from distance learning 

licenciate degree course in Chemistry at UFRN/Nova Cruz Pole. For that, we based 

on authors who deal with teacher education to our theoretical reference (PIMENTA, 

2012; PIMENTA; LIMA, 2017; CARVALHO; GIL-PEREZ, 2012; MALDANER, 2000), 

(auto) biographical narratives (SOUZA, 2006; PASSEGGI, 2008; NÓVOA, 1995a; 

1995b; 2010; JOSSO, 2010; PINEAU, 2002; 2004) and teacher knowledge (TARDIF, 

2014). From the methodological point of view, we conducted a qualitative approach 

research, descriptive type and from the interpretative paradigm. For data production, 

we analised 16 (sixteen) formative memorials, by using content analysis as a data 

categorization strategy. From these procedures, we obtained three thematic axes of 

analysis, namely: 1. From wanting to being: paths to teaching; 2. How we become 

Chemistry teachers: conditions and possibilities of formation on e-learning courses; 

3. “Speaking about professional internship is to relive my classroom experience”: the 

adventures in schools. The analysis of the categories derived from these axes 

revealed, respectively, that factors from the social and personal contexts directly 

interfered with the course choice and with the teaching modality; also distance 

learning courses democratily made possible the access to higher education, on one 

hand, but, on the other hand, pointed to challenges for students' stay due to the need 

to adapt to new study procedures and infrastructure difficulties; also the opportunities 

for supervised practice made it possible to face beliefs about the school and the 

challenges of the teaching-learning process, as well as it highlighted  the importance 

of the collaborative teacher as a reference to access the professional reality. Thus, 

we conclude that the act of (auto) narrating enabled the recognition of nuances on 

Chemistry distance learning courses, it allowed to understand the teacher identity as 

a process of permanent construction and it included the (re) meaning of the 

knowledge acquired during the formative path, being, therefore, autoformative for the 

authors of the researched memorials. 

 

Keywords: (Auto)Biographical narratives. Chemistry teacher training. Distance 

learning course. Formation memorials. Teacher Identity. 
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1 DA HISTÓRIA DE VIDA À HISTÓRIA DE UMA TESE 

 

 

Apesar de antes de ingressar no curso de doutorado a minha1 

formação acadêmica ter sido concentrada na área de Análises Físico-Químicas, 

senti a necessidade de estudar a Educação Química, tendo em vista alguns 

questionamentos que me faço desde a graduação. O mais latente diz respeito aos 

Estágios Supervisionados nos Cursos de Licenciatura em Química, principalmente 

sobre quais seriam as contribuições desse componente curricular para a formação 

profissional de professores de Ciências da Natureza e como as experiências de vida 

podem constituir a prática docente. 

Partindo desse mote, neste capítulo apresentarei o nosso objeto de 

pesquisa, situando a tese que defendemos e os objetivos que definimos para 

sustentá-la. Para isso, partiremos da minha narrativa de formação profissional 

relacionando-a com as narrativas dos autores que versam sobre os saberes da 

experiência e a identidade docente.   

 

1.1 De químico experimental a educador químico 

 

Em Janeiro de 2010, a Universidade Federal de Campina Grande 

(UFCG) lançou um edital com as vagas remanescentes no Centro de Educação e 

Saúde (CES) em Cuité/PB, onde eu havia concorrido ao curso de Enfermagem e 

não havia sido selecionado. Dessa vez, teria que escolher entre as quatro 

licenciaturas que lá eram ofertadas – Biologia, Física, Matemática e Química. Entre 

elas, optei pela Química, que dispunha de 16 vagas e para a qual eu tinha uma 

pontuação suficiente para entrar. 

No início do curso me deparei com diversas dificuldades pessoais, 

além daquelas acadêmicas, pois tinha apenas 15 anos, tive que morar sozinho e 

longe da casa dos meus pais. Alguns dias dava vontade de desistir, uma vez que 

ainda não sabia se era aquele curso que eu queria para a minha carreira 

profissional. Como tentativa de superação dos diversos obstáculos que se 

apresentavam, fiz amizades com colegas de turma que me fortaleceram e ainda me 

                                            
1
 Iniciamos a tese utilizando a primeira pessoa, uma vez que tratamos de narrativas pessoais de seu 

autor.  
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acompanharam na publicação de alguns trabalhos em congressos e até em revistas 

científicas, decorrentes de nossas participações em projetos acadêmicos diversos.  

No entremeio das experiências de ensino, pesquisa e extensão realizei 

estágios curriculares supervisionados em duas escolas: uma em Cuité e a outra em 

Picuí/PB. Dessas experiências de estágio destaco as seguintes dificuldades 

formativas: ausência de orientação por parte dos professores da Instituição de 

Ensino Superior, pouca presença dos professores-supervisores enquanto estávamos 

na regência, poucas aulas sobre o que fazer no Estágio em Química, falta de 

entendimento da importância de tais práticas para a minha formação, ausência de 

feedback dos relatórios entregues etc. 

Como elétrons que transitam nas camadas, fui me movimentando em 

minha história de vida/meu processo formativo e, ainda terminando a graduação – 

em 2004 – seguindo o conselho da minha orientadora no Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), submeti-me à seleção de mestrado no 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN). 

Tendo em vista que a UFCG encontrava-se com um calendário 

acadêmico diferente – devido a uma greve – e a impossibilidade de acontecer outro 

processo seletivo naquele meio ano, enfrentei o desafio de fazer pesquisa numa 

área correlata. Assim, após aprovado na seleção e ainda concluindo a graduação, 

iniciei os meus estudos no mestrado. 

Como resultado dessa empreitada, defendi, em 2016, a dissertação 

intitulada “Avaliação da ação corrosiva de diferentes biodieseis sobre o Aço AISI 316 

utilizando métodos eletroquímicos e planejamento estatístico”. No entanto, meu 

interesse pelo ensino permanecia, sobretudo quando tive a oportunidade de 

participar do Curso de Iniciação à Docência2 (CID), uma das exigências feitas aos 

bolsistas do mestrado.  

No referido curso pude conhecer outro modo de estagiar, que 

despertou em mim a reflexão sobre a/na docência, fez-me enxergar alguns desafios 

do processo de ensino-aprendizagem e chamou a minha atenção para aspectos 

relacionados à formação do professor para o magistério no Ensino Superior. 

                                            
2
 Atualmente o CID foi substituído pelo Programa de Assistência à Docência (PADG), que também se 

volta às questões de iniciação à docência no Ensino Superior. Tal programa é regulamentado pela 
Resolução CONSEPE/UFRN nº 41, de 23 de abril de 2019.  
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Permitiu-me, nesse sentido, considerar a necessária articulação entre as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, além de identificar a dissociação entre pós e 

graduação, nas práticas educativas das universidades brasileiras.  

Em 2017, dediquei-me à docência de Química numa escola pública em 

São Bento/PB. Nesse mesmo ano fui aprovado no doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da UFRN, com um projeto que 

objetivava estudar o estágio curricular supervisionado realizado na Licenciatura em 

Química à Distância.  

No entanto, enquanto cursava as disciplinas obrigatórias a minha 

atenção se voltava para questões como os saberes docentes e a identidade 

profissional do professor de Química, motivo que me fez ampliar o olhar sobre meu 

objeto de estudo inicial. Foi exatamente o período em que me desliguei da escola 

onde trabalhava e comecei atuar como professor substituto na área de Ensino de 

Química na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no Campus de Areia. Tal 

experiência potencializou as questões que vinha me fazendo, reforçando o papel 

das narrativas (auto)biográficas na/para constituição do ser professor.  

 

1.2 Narrativas: ponto de partida para uma tese 

 

Conforme exposto anteriormente, as experiências vividas por cada 

sujeito e a influência delas na formação da identidade docente em cursos à 

distância, ainda é palco de pouca discussão no que diz respeito à formação de 

professores de Química. Nessa linha de raciocínio, Maldaner (2000, p. 30), inspirado 

na leitura de Schön (2000), apresenta-nos um olhar sobre a constituição do 

profissional professor de Química, entendendo-o como:  

[...] aquele capaz de refletir a respeito de sua prática de forma crítica, 
de ver a sua realidade de sala de aula para além do conhecimento 
na ação e de responder, reflexivamente, aos problemas do dia-a-dia 
nas aulas. É o professor que explicita suas teorias tácitas, reflete 
sobre elas e permite que os alunos expressem o seu próprio 
pensamento e estabeleçam um diálogo reflexivo recíproco para que, 
dessa forma, o conhecimento e a cultura possam ser criados e 
recriados a cada indivíduo.  

 

Assumindo esse sentido amplo, juntamo-nos ao pensamento de 

Martins (2009), entendendo que ainda existem demandas que precisam ser 
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enxergadas e consideradas nos cursos de formação inicial dos professores, no 

sentido de renová-los e aprimorá-los. Isso não impede que alguns problemas 

persistam, dentre eles, conforme cita o autor, a desarticulação entre conteúdos 

cognitivos e práticas didático-pedagógicas.  

Sendo assim, as discussões que permeiam tais aspectos tem adquirido 

um papel importante na/para a formação inicial dos professores, por ser uma 

possibilidade de retroalimentação dos projetos pedagógicos tanto dos cursos de 

formação quanto nos currículos da Educação Básica.  

Então, na tentativa de entender as demandas formativas na EaD, 

comecei a me apropriar da modalidade ao ler o projeto pedagógico3 do curso de 

Licenciatura em Química da UFRN à Distância (UFRN, 2004). E, para minha 

surpresa, percebi que era muito diferente da minha formação. De todas as 

diferenças nos componentes curriculares, uma me chamara atenção: eles 

escreverem um Memorial de Formação (MF), e não um Relatório de Estágio – 

gênero acadêmico que se sobressai nos estágios, na maioria dos cursos 

presenciais. 

A recomendação da produção de MF no campo da Educação passou a 

ser incluída a partir dos anos 1990/1991, juntamente com a criação dos Instituts 

Universitaires de Formation des Maîtres4 (IUFM). Foi nesse cenário que os MF se 

enquadraram como um gênero que, segundo Carrilho (2007, p. 119) enfatiza as 

“práticas pedagógicas e deve permitir verificar a capacidade do professor estagiário 

para identificar um problema relativo à sua prática, analisá-lo teoricamente e 

apresentar propostas de reflexão ou de ação”. 

Nesse sentido, os MF elaborados no final do estágio supervisionado no 

curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN devem conter as narrativas 

das experiências de vida dos estudantes. Têm como ideia central fazer uma 

retrospectiva e narrar sua própria história, trazendo traços que tem influenciado a 

vida acadêmica, as dificuldades encontradas antes e após inserção no curso em 

questão, bem como os saberes da experiência do estágio.  

Dessa maneira, as narrativas autobiográficas contidas nos MF podem 

ser consideradas como uma interpretação dos professores de Química em 

                                            
3
 O referido projeto pode ser consultado no seguinte link: 

http://www.sedis.ufrn.br/images/documentos/quimica/projeto%20do%20curso%20de%20qumica.pdf.    
 
4
 Institutos Universitários de Formação de Professores, em tradução literal do francês. 

http://www.sedis.ufrn.br/images/documentos/quimica/projeto%20do%20curso%20de%20qumica.pdf
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formação, sobre suas próprias ações no mundo. Pois, de acordo com Passeggi 

(2001), a autonarrativa seria um relato do que se pensa, do que se fez em um 

determinado cenário, de que modo e por que razão se faz. Assim, em relação aos 

MF, não se trata de uma busca para saber se o relato é auto-enganador ou 

verdadeiro, mas de observar como os professores colocam em circulação suas 

próprias representações, suas próprias experiências (PASSEGGI, 2001). 

Ancorados em Tardif (2014), entendemos que o professor deve ser 

uma pessoa comprometida com sua própria história – pessoal, familiar, escolar, 

social. Isso proporcionará um lastro a partir do qual ele compreenderá e interpretará 

as novas situações que o afetarão e, com isso, construirá, por meio de suas próprias 

ações, a continuidade de sua história. O autor ainda esclarece que: 

 

[...] a narrativa autobiográfica na formação, promove a apropriação 
de sentidos presentes na construção de suas histórias de vida 
pessoal e profissional, que lhes orientarão no processo de 
(re)construção/(re)dimensionamento de saberes que lhes fazem ser 
professor num determinado tempo-espaço.” (TARDIF, 2014, p.16). 

 

Por esse motivo, defendemos a seguinte tese: as narrativas dos futuros 

professores de Química podem ajudar(nos) na compreensão do que eles pensam 

sobre seus saberes e fazeres da experiência, e estes, por sua vez, auxilia(nos) na 

inferência de características da identidade docente. Assim, inferimos que os MF 

apresentam diferentes visões da formação inicial de professores de Química à 

distância, por isso se faz importante correlacionar as histórias de vida com os 

processos formativos.  

A partir de tal problematização, no Quadro 1 expressamos os objetivos 

dessa investigação, quais sejam: 

 
Quadro 1 - Objetivos da pesquisa 

Objetivo geral 

Caracterizar o processo de constituição da identidade docente de estudantes do 

curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN/Polo Nova Cruz. 

Objetivos específicos 

 Identificar as experiências pessoais que se relacionam na/com a prática dos 

professores de Química em formação na EaD; 
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 Descrever as implicações do curso de Licenciatura em Química à distância 

para a constituição identitária do professor; 

 Verificar se as narrativas (auto)biográficas, no contexto do Ensino Superior à 

distância, contribuem para a formação do professor de Química.  

FONTE: Elaboração própria.  

 

Então, definido os objetivos dessa pesquisa, entendemos a história de 

vida como elemento fundamental para constituir o diferencial profissional. Neste 

sentido, há uma supervalorização da subjetividade, enquanto aluno do curso de 

Química EaD. Sendo assim, nossas histórias de vida, nossas experiências pessoais 

e acadêmicas, podem constituir-se em poderosos catalisadores de reflexão sobre a 

formação de professores de Química, sobretudo os formados pela modalidade EaD.  

Nesse sentido, nosso foco será a formação docente durante o curso de 

Licenciatura Química à distância da UFRN, situados no interior de um panorama 

coletivo, histórico e cultural do narrar – as diversas facetas das histórias de vida e 

dificuldades durante o curso – contadas nos MF, pois essas experiências 

podem/devem nos ajudar a (re)pensar e (re)aperfeiçoar nossas práticas e nossos 

saberes docentes, objetivando traçar elementos para a construção da identidade 

docente.  

Por esses motivos, examinaremos os MF, ao longo dessa tese, a partir 

de alguns questionamentos, quais sejam: - Que devemos entender sobre a 

formação de professores de Química à distância? Como a Educação à Distância tem 

influenciado a formação de professores de Química? Como as experiências da 

formação inicial de professores de Química à distância e as narrativas das histórias 

de vida podem contribuir para a constituição da identidade docente? 

Tomando como referência os objetivos e as questões-problema, 

estruturamos a tese da seguinte maneira:  

Além deste capítulo 1, de caráter introdutório, no qual apresentamos a 

temática de estudo dessa tese, articulando com as experiências de vida e formação, 

bem como os objetivos de pesquisa e a estrutura do trabalho, descreveremos, no 

capítulo 2, alguns modelos explicativos da formação de professores de Química.  

Quanto à EaD e as pesquisas realizadas nos diferentes programas de 

pós-graduação no Brasil, apresentaremos um mapeamento, no capítulo 3, feito a 
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partir de uma busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações do 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (BDTD/Ibict).  

No capítulo 4 descrevemos os aspectos metodológicos envolvidos na 

constituição dessa pesquisa, apresentando a sua classificação, os aspectos 

constituintes do corpus de análise, bem como as estratégias de categorização e a 

análise de dados.  

Nos capítulos 5, 6 e 7, buscaremos aos objetivos propostos pela 

investigação, a partir da análise e discussão dos dados, tomando como referência 

eixos e categorias de análise derivadas dos dados da pesquisa. Por fim, no capítulo 

8, apresentamos as nossas considerações, apontando limites, potencialidades e 

possibilidades de continuação do estudo. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA: 

ENTRE PROPOSIÇÕES E PRÁTICAS 

 

De acordo com Libâneo (1994), a formação profissional do professor 

implica em contínua interpretação da relação teoria-prática, em que a teoria estaria 

vinculada aos problemas reais postos pela experiência prática e a ação prática 

orientada teoricamente. Assim, indagamos: como formar professores capazes de 

transformar a cultura escolar, se ainda precisamos de práticas institucionalizadas 

que proporcionem uma sólida base teórico-científica e reflexões sobre a/na prática? 

No intuito de pensarmos sobre tal provocação, organizamos o presente 

capítulo da seguinte forma: iniciamos discutindo a influência de modelos de 

formação inicial no entendimento da relação teoria-prática, problematizando como as 

concepções de estágio supervisionado reforçam ou transformam as ideias que os 

estudantes têm sobre a escola e a docência. Na sequência, apontamos como o 

reconhecimento das necessidades formativas contribui para a constituição da 

identidade docente na perspectiva da reconstrução social, quando chegamos aos 

saberes necessários para o exercício da docência em Química. 

 

2.1 Modelos de formação inicial de professores 

 

As produções de diversos pesquisadores da educação (SCHÖN, 1992; 

PÉREZ-GOMES, 1998; TARDIF, 2014) têm pautado a complexidade da formação 

de professores, evidenciando-a a partir de uma perspectiva multidimensional. 

Segundo elas, os cursos de licenciatura deveriam integrar as dimensões humana, 

técnica, político e social do profissional professor, a partir das quais seria possível 

estabelecer debates e propor ações que considerassem adequadamente a relação 

teoria-prática. 

 Schön (1992), por exemplo, apresenta críticas aos currículos dos 

cursos de formação docente que sustentam a ideia de que primeiro deve haver o 

acúmulo de conhecimento teórico para depois aplicá-los na prática, caracterizando 

uma racionalidade técnica. De outro modo, Pérez-Gomes (1998) descreve quatro 

perspectivas formativas comumente encontradas na profissionalização docente, as 

quais ele denomina de acadêmica, técnica, prática e da reconstrução social. 
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A perspectiva acadêmica consiste na orientação formal sobre o ensino, 

enfatizando um processo de transmissão de conhecimentos e de aquisição cultural 

da sociedade, ao longo do tempo. Assim, os cursos de formação devem se 

preocupar em transmitir conhecimentos disciplinares e de didática específicas, que 

auxiliam na transmissão e na apresentação dos conteúdos produzidos pela 

investigação científica. Nessa perspectiva, não há uma valorização dos saberes 

pedagógicos e dos saberes provenientes da experiência prática como docente 

(PÉREZ-GÓMEZ, 1998). 

Em relação à perspectiva técnica, de acordo com Souza (2013), o 

professor deverá direcionar sua atividade para a solução de problemas, mediante a 

aplicação de teorias e de técnicas científicas produzidas pelos pesquisadores da 

área de Educação. Dessa forma, os bons profissionais seriam aqueles que 

solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais 

apropriados para propósitos específicos. 

Pelo que temos observado, é nessa perspectiva técnica que a maioria 

dos currículos de formação de professores de Química costumam estar inseridos, 

até hoje. Ou seja, são ancorados numa característica de Currículo Tradicional, 

conforme pautado por Silva (2015), no qual se ensina primeiro as ciências básicas e 

suas práticas, depois os conhecimentos didático-pedagógicos, esperando-se que os 

alunos descubram como aplicar os conhecimentos vistos nas práticas laboratoriais 

em experiências práticas do cotidiano. 

A principal crítica aos currículos baseados nessa perspectiva envolve a 

fragmentação entre a teoria e a prática. Há, portanto, uma maior valorização da 

primeira, enquanto que a segunda fica reduzida à mera aplicação dos 

conhecimentos teóricos. Outro aspecto envolvido diz respeito à crença de que para 

ser um bom professor basta o domínio da área do conhecimento específico que se 

vai ministrar (SOUZA, 2013). 

Diferentemente da perspectiva técnica, a perspectiva prática considera 

o ato educacional como uma atividade complexa. Por ser influenciada diretamente 

pelo contexto, carrega conflitos de valor, implicando em tomadas de posições éticas 

e políticas, por parte dos professores e dos alunos. Desse modo, cabe ao professor 

enfrentar as condições da prática docente, o desenvolvimento de um saber pautado 

na experiência e o exercício da criatividade. Assim sendo, a formação deve se 
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fundamentar “na aprendizagem da prática, para a prática e a partir da prática” 

(PÉREZ-GÓMEZ, 1998, p. 363). 

Nessa abordagem formativa, o professor não é mais considerado um 

mero aplicador de técnicas, nem a prática é tida como mero momento de aplicação 

de conhecimentos. Ele agora é um profissional que precisa desenvolver autonomia, 

a partir da qual deve refletir sobre sua prática e tomar decisões, nos diferentes 

momentos da sua ação pedagógica. Já a prática passa a ser entendida como um 

fenômeno complexo, carregado de incertezas, mas também como um espaço para a 

reflexão e criação, em que novos conhecimentos são produzidos e alguns já 

existentes são alterados, ganhando, assim, destaque na formação docente 

(SCHÖN, 2000). 

Por fim, a formação pautada na reconstrução social propõe que os 

professores concebam o processo de ensino-aprendizagem como uma atividade 

crítica, que deve se pautar em princípios éticos, democráticos e favoráveis à justiça 

social, promovendo a emancipação dos sujeitos envolvidos no processo educativo. 

Nessa perspectiva, destacam-se os trabalhos que defendem a formação de 

professores capazes de refletirem criticamente sobre os aspectos da sala de aula e 

do contexto social, buscando lutar contra as desigualdades e a favor das 

transformações sociais (PÉREZ-GÓMEZ, 1998).  

Tomando como base o pensamento de Contreras (1994), para 

complementar, esse modelo de formação possibilita que os professores se libertem, 

uma vez que visa à superação das visões acríticas, dos pressupostos, hábitos, 

tradições e costumes não questionados. Objetiva, ainda, que os sujeitos se 

posicionem criticamente frente às formas de coerção e de dominação dentro da 

profissão docente, muitas vezes sustentadas por eles mesmos, por um ato de 

autoengano. 

Apoiando-nos nessa perspectiva formativa, que pensa a crítica e a 

reflexão como eixos estruturantes da formação docente, rompemos com o 

pensamento instrumental presente nas licenciaturas. Desse modo, será possível 

(re)pensar e (re)estruturar as concepções da escola e da própria formação 

acadêmica.  

Só é possível tal posicionamento político-pedagógico quando 

envolvemos todos os sujeitos no princípio formativo. Além disso, é necessário 

considerar a pesquisa como um fator predominante, pois é dela que surgem as 
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informações necessárias para conduzir a formação docente e organizar a escola. 

Portanto, a pesquisa deve enfatizar as demandas da escola, e junto com ela, pensar 

estratégias que possam reconstruí-la.  

Dito isso, entendemos que os cursos de formação docente devem 

buscar uma estreita relação entre o ensino e a pesquisa, buscando sempre a 

transformação social e a consciência de seus limites e possibilidades. Desse modo, 

poderemos diminuir a responsabilização dos professores pelos problemas 

educacionais, que estão diretamente relacionados à ideologia neocapitalista 

dominante na sociedade atual – que defende o princípio da competição e do 

mercado como regulador da sociedade (SOUZA, 2013). 

Contrariando esse pensamento liberal, Tardif (2014, p. 36) define o 

saber docente como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos 

coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, 

curriculares e experienciais”. Para entender os caminhos de formação de 

professores, o autor (TARDIF, 2014, p. 141) ainda alega que para “o trabalho 

docente, no dia a dia, é fundamental um conjunto de interações personalizadas com 

os alunos para obter a participação deles em seu próprio processo de formação e 

atender às suas diferentes necessidades”.  

Assim, é mediante o caráter complexo e incerto da prática educativa 

que o professor precisará ter diferentes conhecimentos para enfrentar as situações 

diárias no âmbito escolar, especialmente os que dizem respeito ao processo de 

ensino-aprendizagem. Nessa perspectiva, o bom professor seria alguém que 

conhecesse sua matéria, sua disciplina e seu programa, que possuísse certos 

conhecimentos relativos às Ciências da Educação e à Pedagogia, e que 

desenvolvesse um saber prático baseado em sua experiência cotidiana com os 

alunos (TARDIF, 2014). 

 

2.2 Concepções de Estágio supervisionado na formação de professores 

 

De acordo com Souza e Martins (2012), a compreensão do 

componente curricular estágio supervisionado nos cursos de licenciatura é sempre 

conflituosa. Como consequência, é possível encontrarmos, na mesma instituição 

e/ou dentro de um mesmo curso, interpretações diversas quanto à dimensão 

formativa dos estágios. Além disso, ainda ocorrem discussões acerca da relação 
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teoria-prática, tendo em vista que às vezes é nesse componente curricular que os 

alunos irão ter o primeiro contato com a sala de aula. 

Piconez (1998) coloca que, ao longo do tempo, o Estágio Curricular 

Supervisionado (ECS) foi sendo definido, nos cursos de licenciatura, enquanto um 

componente de complementação. Ou seja, seu papel era o de oportunizar que o 

licenciando colocasse em prática o que foi aprendido, para complementar a sua 

formação profissional. Podemos assim evidenciar a dicotomia entre teoria e prática 

que tal compreensão fundou, configurada na disposição do referido componente nas 

matrizes curriculares dos cursos de licenciatura. 

De acordo com Silva (2007), foi nesse contexto que a questão teórico-

prática do ECS se tornou objeto de estudo. Tal discussão, de certo modo, alcançou 

também as normatizações legais, a exemplo da Lei 11.788, de 25 de setembro de 

2008. Em seu Art. 1º, a referida lei define que:  

 

Art. 1º Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos. 
 
§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de 
integrar o itinerário formativo do educando. 
 
§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da 
atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o 
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho 
(BRASIL, 2008, p. 1).  

 

Como vemos, a lei garante o ECS como uma oportunidade de vivenciar 

de forma prática o contexto em que o licenciando atuará. Com isso, espera-se que 

tais vivências possibilitem ao estagiário aprender as competências específicas 

necessárias à profissão, que são estudadas durante a formação e que serão 

exigidas no ambiente de trabalho ao término do curso. 

Mas as preocupações legais com a formação de professores não se 

esgotam na delimitação das horas destinadas ao cumprimento do ECS. A nossa 

Constituição (BRASIL, 1988) e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(BRASIL, 1996), por exemplo, insistem na valorização do magistério e em um 
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padrão de qualidade cujo teor de excelência deve dar consistência à formação dos 

profissionais do ensino. 

Já o Parecer CNE/CP nº. 9/2001, ao interpretar e normatizar a 

exigência formativa dos profissionais estabelece um novo paradigma para a 

formação. Nesse documento, há o delineamento de uma formação holística que 

atinge todas as atividades teórico-práticas, articulando-as a eixos que alteram o 

processo formativo previsto em legislações passadas.   

Dessa forma, o ECS pode ser entendido como um tempo de 

aprendizagem no qual, através de um período de permanência em contexto real, 

alguém se apropria de uma prática, em ambientes próprios daquela área 

profissional, para depois poder exercê-la. Supõe, então, uma relação pedagógica 

entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de 

trabalho e um aprendiz (BRASIL, 2001).  

Por esse motivo, Buriolla (2009, p. 13) afirma que “o estágio é o lócus 

onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida, volta-se para 

o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser 

planejado gradativa e sistematicamente”. Assim, o ECS se constitui como um 

momento de aprendizagem significativa para o processo de formação docente, 

quando se realiza a práxis, ou seja, teoriza-se e reflete-se sobre as experiências 

vividas naquele espaço. 

O ECS também prepara o estagiário para um trabalho docente coletivo, 

pois o ensino, segundo Pimenta e Lima (2017, p. 127), não é um assunto individual 

do professor, uma vez que a tarefa escolar é resultado das ações dos professores e 

das práticas institucionais. As autoras complementam ainda a ideia, afirmando que 

se pode “pensar o estágio como propostas que consideram a teoria e a prática 

presentes tanto na universidade quanto nas instituições-campo. O desafio é 

proceder ao intercâmbio, durante o processo formativo, entre o que se teoriza e o 

que se pratica em ambas” (PIMENTA; LIMA, 2017). 

Buscando compreender melhor esse momento, em sua dissertação de 

mestrado, respaldado por Pimenta e Lima (2017), Souza (2013) apresentou três 

diferentes concepções para o ECS, conforme podemos ver na Figura 1. 
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Figura 1 - Diferentes abordagens de ECS, propostas por Souza (2013) 

 

FONTE: Construção própria, a partir das ideias de Souza (2013). 

 

A primeira concepção de estágio, a de imitação de modelos, traz 

consigo o pressuposto de que “a realidade do ensino é imutável e os alunos que 

frequentam a escola também o são” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 35-36). Isto é, 

valoriza as metodologias e os instrumentos tidos como modelos satisfatórios, 

criando assim, uma separação do processo de ensino-aprendizagem, em que a 

escola se restringe apenas à função de ensinar, enquanto que o aluno fica 

responsável pela sua aprendizagem, conforme complementa Sposito (2009). 

Sabemos que o exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de 

ação. Sendo assim, a profissão de professor não é diferente e o modo de aprender a 

fazer algo, seja nessa profissão ou noutra, parte da observação, da imitação, da 

reprodução daquilo que é visto e observado. No entanto, os estagiários e os seus 

professores-orientadores, a partir da observação, devem elaborar sua própria 

prática, adequando, acrescentando e criando novas ideias, após uma análise crítica 

e reflexiva do modo de agir do professor. 

 Assim, a prática como imitação de modelo leva os acadêmicos a 

limitações, por não considerar as demandas e a realidade do contexto escolar. Dito 

de outra forma, 

 

O estágio, nessa perspectiva, reduz-se a observar os professores em 
aula e imitar esses modelos, sem proceder a uma análise crítica 

Imitação de 
Modelos 

O estágio se reduz a 
uma simples 

observação dos 
professores e uma 

apreensão dos 
modelos por estes 
utilizados, sem ter 

uma análise crítica-
reflexiva. 

Instrumentalização 
técnica 

Valoriza-se apenas a 
prática do estágio, sem 

a devida reflexão, 
desconsiderando 
completamente a 

teoria. Reafirma-se, 
assim, a dicotomia 
entre a teoria e a 

prática, já que são 
entendidos como pólos 

opostos, portanto, 
separados. 

Pesquisa 

Permite a ampliação e a 
análise dos contextos 
onde os estágios se 
realizam, além de 

possibilitar, por parte 
dos estagiários, o 

desenvolvimento de 
atitudes e habilidades 

de pesquisador. 
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fundamental teoricamente e legitimada na realidade social em que o 
ensino se processa. Assim, a observação se limita à sala de aula, 
sem análise do contexto escolar, e espera-se do estagiário a 
elaboração e execução de “aulas-modelo” (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 
36). 

 

A segunda perspectiva – pautada na instrumentação técnica – 

relaciona-se com a anterior, pois traz o estágio como uma “receita de bolo”, o “como 

fazer”. Para Pimenta e Lima (2017), o exercício de qualquer profissão também é 

técnico, pois precisa utilizar procedimentos para sua execução. Todavia, “a prática 

pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão podem reforçar a ilusão 

de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da prática”, 

complementam as autoras (PIMENTA; LIMA, 2017, p. 37).  

Por esse motivo, conforme relata Souza (2013), uma das implicações 

desse modo de compreender o estágio foi o fortalecimento do mito das técnicas e 

das metodologias, em que os alunos e os professores acreditam que a solução dos 

problemas, relacionados à profissão docente e ao ensino, serão resolvidos com a 

criação de novas técnicas e metodologias que sejam universais. Isto é, 

procedimentos que possam ser aplicados em qualquer situação, desconsiderando 

as diferenças que existem entre cada escola, em cada situação de ensino-

aprendizagem e no contexto mais amplo no qual esta situação ocorre. 

A terceira perspectiva, a de ECS como pesquisa, abre possibilidades 

para o futuro professor compreender as situações vivenciadas e observadas nas 

escolas e seus respectivos sistemas de ensino, formando assim professores crítico-

reflexivos e pesquisadores. Para Pimenta e Lima (2017, p. 55), “[...] o estágio assim 

realizado permite que se traga a contribuição de pesquisas e o desenvolvimento das 

habilidades de pesquisa.”.  

Ou seja, 

 

O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos 
componentes e mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar 
o corpo de conhecimentos do curso de formação de professores. 
Poderá permear todas as suas disciplinas, além de seu espaço 
específico de análise e síntese ao final do curso. Cabe-lhe 
desenvolver atividades que possibilitem o conhecimento, a análise, a 
reflexão do trabalho docente, das ações docentes, nas instituições, a 
fim de compreendê-las em sua historicidade, identificar seus 
resultados, os impasses que apresenta, as dificuldades. Dessa 
análise crítica, à luz dos saberes disciplinares, é possível apontar as 
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transformações necessárias no trabalho docente, nas instituições 
(PIMENTA; LIMA, 2017, p. 54). 
 

Em tal concepção, a pesquisa se configura como uma importante 

ferramenta para a formação docente, pois permite desenvolver atitudes e 

habilidades fundamentais para enfrentar os desafios da prática profissional, que não 

serão superados se pautarmos a formação docente apenas na reprodução de 

modelos pré-estabelecidos, como os propostos pelas duas concepções 

anteriormente elencadas. 

No entanto, o ECS como pesquisa não deve envolver apenas aspectos 

relacionados com a investigação da sala de aula em particular. Precisa também 

levar em consideração as determinações sociais mais amplas e a organização do 

trabalho na escola, visto que estes influenciam diretamente a prática docente, como 

aborda Souza (2013).  

 

2.3 Necessidades formativas e identidade docente 

 

Os professores em formação têm demandas que precisam ser 

enxergadas e consideradas nos cursos de formação inicial, no sentido de renová-los 

e aprimorá-los, o que não impede que alguns problemas persistam, dentre eles, a 

desarticulação entre conteúdos cognitivos e práticas didático-pedagógicas 

(MARTINS, 2009).  

A partir do levantamento das questões que envolvem a formação inicial 

do professor de Química, podemos defender a necessidade de uma formação geral 

que abandone a ênfase nos saberes específicos descontextualizados e desconexos 

da realidade em que será inserido o profissional. Sendo assim, propomos uma 

formação a partir de/sobre a necessidade dos professores em contexto, objetivando 

a reflexão crítica sobre o cotidiano escolar.   

Partindo desse princípio, Imbernón (2001, p. 48-49) afirma que: 

 
A formação terá como base uma reflexão dos sujeitos sobre sua 
prática docente, de modo a permitir que examinem suas teorias 
implícitas, seus esquemas de funcionamento, suas atividades etc., 
realizando um processo constante de autoavaliação que oriente seu 
trabalho. A orientação para esse processo de reflexão exige uma 
proposta crítica da intervenção educativa, uma análise da prática do 
ponto de vista dos pressupostos ideológicos e comportamentais 
subjacentes. 
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Desse modo, a formação inicial de professores de Química numa 

perspectiva da reconstrução social tem a contribuir para a constituição de 

profissionais críticos, reflexivos e libertários. Os professores não podem ser vistos 

como técnicos e/ou burocráticos; devem, portanto, ser encarados como profissionais 

ativamente envolvidos em uma atividade crítica e de questionamentos, para que se 

dê a emancipação. 

Por isso, Tardif (2014) situa o saber dos professores na interface entre 

o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a natureza social e 

individual como um todo. Dessa forma, esclarece que o saber dos professores é 

plural e heterogêneo, porque envolve, no próprio exercício do trabalho, 

conhecimentos e um saber-fazer bastante diversos, provenientes de fontes variadas, 

e provavelmente, de natureza diferente. O autor ainda esclarece que há 

 
[...] necessidade de repensar, agora, a formação para o magistério, 
levando em conta os saberes dos professores e as realidades 
específicas de seu trabalho cotidiano [...]. Ela expressa a vontade de 
encontrar, nos cursos de formação, uma nova articulação e um novo 
equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas universidades a 
respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em 
suas práticas cotidianas (TARDIF, 2014, p. 23).  

  

A definição dos saberes docentes no contexto do Ensino de Química 

também reflete na proposição de soluções criativas e inovadoras das práticas 

pedagógicas. Mas como isso é possível, se nos cursos de formação, existe uma 

desarticulação entre os saberes daquele futuro profissional? O que se coloca em 

evidência, nesse sentido, é a necessidade de potencializar o que cada indivíduo 

apresenta ao invés de impor modelos que não corresponderão com suas práticas 

pedagógicas em seus ambientes de trabalho.  

Autores como Maldaner (2000) e Rosa (2004) afirmam que os 

graduandos em Química remetem a insatisfação no curso ao currículo que lhes é 

proposto e ao seu distanciamento das necessidades formativas para atuação como 

professores da Educação Básica. Então, trazemos à tona a aproximação dos cursos 

de formação de professores com a realidade social, respaldado pelas políticas de 

formação e pela atuação docente.   

A partir de tal pensamento, aproximamo-nos da ideia de identidade 

profissional como uma imagem em constante construção/constituição. Ancorados 

em Dubar (2006, p. 8-9), entendemos que a identidade docente 
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não é aquilo que permanece necessariamente «idêntico», mas o 
resultado duma “identificação” contingente. É o resultado duma dupla 
operação linguística: diferenciação e generalização. A primeira visa 
definir a diferença, aquilo que faz a singularidade de alguém ou de 
alguma coisa em relação à outra coisa ou a outro alguém: a 
identidade é a diferença. A segunda é aquela que procura definir o 
ponto comum a uma classe de elementos todos diferentes dum outro 
mesmo: a identidade é pertença comum. Estas duas operações 
estão na origem do paradoxo da Identidade: aquilo que existe de 
único e aquilo que é partilhado. Este paradoxo não pode ser 
resolvido enquanto não se tiver em conta o elemento comum a estas 
duas operações: a identificação de e pelo outro. Não há, nesta 
perspectiva, identidade sem alteridade. As identidades, assim como 
as alteridades, variam historicamente e dependem do seu contexto 
de definição. 

 

Portanto, a identidade docente é aqui entendida como uma articulação 

entre os processos relacionais e biográficos. É construída a partir de diferentes 

demandas, que por sua vez, os cursos de licenciatura devem oportunizar. Tais 

demandas vão desde as (re)significações da própria prática pedagógica até as 

revisão constante da função social da docência e o confronto entre teoria e prática. 

Além disso, deve mobilizar os saberes da experiência (PIMENTA, 2012).   

Tardif (2014) informa que os saberes dos professores não são um 

conjunto de conteúdos cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo 

em construção ao longo de uma carreira profissional na qual o professor aprende 

progressivamente a entender seu ambiente de trabalho, ao mesmo tempo em que 

se insere nele e interioriza por meio de regras de ação que se tornam parte 

integrante de “consciência prática”. 

Nesse pensamento, os saberes da experiência são desenvolvidos no 

seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio, de tal forma que sustentem a 

sua origem na própria prática e no confronto com as condições da profissão. Tais 

saberes possuem, portanto, de acordo com Tardif (2014), três objetivos, quais 

sejam: a) as relações e interações que os professores estabelecem e desenvolvem 

com os demais autores no campo de sua prática; b) as diversas obrigações e 

normas às quais seu trabalho deve submeter-se e; c) a instituição enquanto meio 

organizado e composto de funções diversificadas.  

Esses são objetivos que constituem a prática docente e que só se 

revelam através dela, ou seja, são mais do que as condições da profissão. Tais 

condições contribuem consideravelmente para a construção da identidade docente 
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do professor, pois permitem confrontar as premissas teóricas com os aspectos mais 

práticos oportunizados pela vivência no contexto escolar.  

De acordo Pimenta e Lima (2017), um dos maiores e principais 

desafios dos cursos de formação de professores, como já fora mencionado 

anteriormente, é o estabelecimento da relação teoria-prática, que deveria ser o 

objetivo principal de todos os componentes curriculares para alcançar sua finalidade. 

Essa relação apresenta um importante significado, visto que orienta a transformação 

do sentido da formação e do conceito de unidade, ou seja, da teoria e prática 

relacionadas e não apenas justapostas ou dissociadas (PICONEZ, 1998). 

Então, se queremos formar professores capazes de produzir e avançar 

nos conhecimentos curriculares, de transformar a prática/cultura escolar, é preciso 

que eles adquiram uma formação inicial que lhes proporcione uma sólida base 

teórico-científica relativa ao seu campo de atuação. Esta deve se desenvolver 

apoiada na reflexão e na investigação sobre a prática, o que requer um tempo 

relativamente longo de estudo, o desenvolvimento de uma prática de socialização 

profissional e a iniciação à docência, tendo a orientação ou supervisão de 

formadores-pesquisadores qualificados (FIORENTINI, 2008). 

Sendo assim, necessitamos que os cursos de Licenciatura em Química 

possam repensar seus currículos, na tentativa de envolver as necessidades 

formativas, amparados por discursos progressistas que consideram a realidade de 

cada região como um passo necessário para a formação docente. Portanto, 

defendemos uma formação que favoreça a construção de uma identidade docente, 

pautada nas preocupações sociais, econômicas, políticas e científicas. Uma 

formação que pense a profissão professor como um ato político, baseado na 

reflexão e na crítica para a reconstrução social. 

 

2.4 Saberes necessários aos professores de Química 

 

Pensarmos sobre a formação de professores de Química implica 

considerarmos anos de elaboração, discussão, pesquisa e consolidação da área. Tal 

observação nos leva a refletir também sobre a situação no Brasil, visto que ainda 

não superamos alguns obstáculos que contribuem para a formação de professores 

numa perspectiva positivista, taylorista e de racionalidade técnica ou instrumental. 
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Nesses enquadres, os currículos das licenciaturas costumam informar 

teorias, técnicas e modelos, de forma repetida e fragmentada ou de modo prático e 

simplista. Dessa maneira, forma-se um profissional que promoverá um ensino de 

química descontextualizado, colaborando para a perpetuação das aulas tradicionais 

nas escolas de Educação Básica ou até mesmo no Ensino Superior. 

Embora o primeiro curso de Química no Brasil tenha sido criado em 

1934 (LIMA, 2013), somente quarenta anos depois o Conselho Federal de Química 

elaborou um documento e estabeleceu como uma das modalidades profissionais o 

exercício do magistério. Referimo-nos a Resolução Normativa nº 36 de 25 de abril 

de 1974, a qual se cita brevemente a profissão docente, sem dar maiores detalhes. 

Passados vinte e sete anos, apenas em 2001 que o Conselho Nacional 

de Educação instituiu a Resolução nº 1303/2001, que estabeleceu as diretrizes para 

a formação do bacharel e do licenciado em Química. No que diz respeito aos cursos 

de Licenciatura, essa resolução esclareceu o perfil do professor e apresentou 

indicativos de suas necessidades formativas, como podemos ver a seguir. 

 
O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida 
e abrangente em conteúdos dos diversos campos da Química, 
preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e 
experiências de Química e de áreas afins na atuação profissional 
como educador na educação fundamental e média (BRASIL, 2001, p. 
4).  

 

Em contraponto a esse perfil generalista, que aparenta, inicialmente, 

uma concepção técnica de aplicação de teorias, na sequência a Resolução 

acrescenta as competências e as habilidades esperadas de um licenciado em 

Química. Com isso, o documento desloca-se de um modelo amplamente criticado 

pelos autores da área para um modelo formativo ancorado na crítica e na reflexão, 

como sintetizamos no Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Habilidades e competências do Licenciado em Química 

Com relação à 

Formação Pessoal 

 Possuir conhecimento sólido e abrangente na área 
de atuação, com domínio das técnicas básicas de 
utilização de laboratórios, bem como dos 
procedimentos necessários de primeiros socorros, 
nos casos dos acidentes mais comuns em 
laboratórios de Química; 

 Identificar os aspectos filosóficos e sociais que 
definem a realidade educacional; 
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 Identificar o processo de ensino/aprendizagem como 
processo humano em construção; 

 Ter uma visão crítica com relação ao papel social da 
Ciência e à sua natureza epistemológica, 
compreendendo o processo histórico-social de sua 
construção; 

 Saber trabalhar em equipe e ter uma boa 
compreensão das diversas etapas que compõem 
uma pesquisa educacional; 

 Ter interesse no auto-aperfeiçoamento contínuo, 
curiosidade e capacidade para estudos 
extracurriculares individuais ou em grupo, espírito 
investigativo, criatividade e iniciativa na busca de 
soluções para questões individuais e coletivas 
relacionadas com o ensino de Química, bem como 
para acompanhar as rápidas mudanças tecnológicas 
oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de 
garantir a qualidade do ensino de Química; 

 Ter habilidades que o capacitem para a preparação 
e desenvolvimento de recursos didáticos e 
instrucionais relativos à sua prática e avaliação da 
qualidade do material disponível no mercado, além 
de ser preparado para atuar como pesquisador no 
ensino de Química. 

Com relação ao 

Ensino de Química 

 Refletir de forma crítica a sua prática em sala de 
aula, identificando problemas de 
ensino/aprendizagem; 

 Compreender e avaliar criticamente os aspectos 
sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos 
relacionados às aplicações da Química na 
sociedade; 

 Saber trabalhar em laboratório e saber usar a 
experimentação em Química como recurso didático; 

 Possuir conhecimentos básicos do uso de 
computadores e sua aplicação em ensino de 
Química; 

 Possuir conhecimento dos procedimentos e normas 
de segurança no trabalho; 

 Conhecer teorias psicopedagógicas que 
fundamentam o processo de ensino-aprendizagem, 
bem como os princípios de planejamento 
educacional; 

 Conhecer os fundamentos, a natureza e as 
principais pesquisas de ensino de Química; 

 Conhecer e vivenciar projetos e propostas 
curriculares de ensino de Química; 

 Ter atitude favorável à incorporação, na sua prática, 
dos resultados da pesquisa educacional em ensino 
de Química, visando solucionar os problemas 
relacionados ao ensino/aprendizagem. 
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Com relação à 

Profissão 

 Ter consciência da importância social da profissão 
como possibilidade de desenvolvimento social e 
coletivo; 

 Ter capacidade de disseminar e difundir e/ou utilizar 
o conhecimento relevante para a comunidade; 

 Atuar no magistério, nos Ensino Fundamental e 
Médio, de acordo com a legislação específica, 
utilizando metodologia de ensino variada; 

 Contribuir para o desenvolvimento intelectual dos 
estudantes e para despertar o interesse científico em 
adolescentes; 

 Organizar e usar laboratórios de Química;  
 Escrever e analisar criticamente livros didáticos e 

paradidáticos e indicar bibliografia para o ensino de 
Química; 

 Analisar e elaborar programas de ensino; 
 Exercer a profissão com espírito dinâmico, criativo, 

na busca de novas alternativas educacionais, 
enfrentando como desafio as dificuldades do 
magistério; 

 Conhecer criticamente os problemas educacionais 
brasileiros; 

 Identificar no contexto da realidade escolar os 
fatores determinantes no processo educativo, tais 
como o contexto socioeconômico, a política 
educacional, a administração escolar e os fatores 
específicos do processo de ensino-aprendizagem de 
Química; 

 Assumir conscientemente a tarefa educativa, 
cumprindo o papel social de preparar os alunos para 
o exercício consciente da cidadania; 

 Desempenhar outras atividades na sociedade, para 
cujo sucesso uma sólida formação universitária seja 
importante fator. 

FONTE: Elaboração própria, a partir das informações de BRASIL, 2001. 

 

Conforme vemos no Quadro 2, o professor de Química deve ter uma 

formação multidimensional, na tentativa de entrelaçar os diversos saberes que 

constituem a sua atuação profissional. Entretanto, Silva e Schneztler (2005) 

enfatizam que na formulação dos projetos de curso ainda persistem concepções 

reducionistas de formação, as quais privilegiam o domínio dos conteúdos 

específicos em detrimento dos conhecimentos didático-pedagógicos. São cursos 

com excessiva carga horária de disciplinas voltadas aos conhecimentos específicos 

e insuficiente carga horária destinada às disciplinas pedagógicas.   
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Por compartilhar de tal percepção, Maldaner (1999, p. 289) nos alerta 

que essa perspectiva formativa se configura como “uma imagem espontânea de 

ensino, para o qual basta um bom conhecimento da matéria, algo de prática e 

alguns complementos psicopedagógicos”. Infelizmente, essa ideia tem se 

disseminado nos currículos de formação de professores em todo o país, apesar de 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros informarem sobre os impactos negativos de 

tal concepção. 

Esse cenário revela o distanciamento que há entre a pesquisa científica 

da área de Educação e as políticas públicas de formação de professores. Devido a 

isso, as decisões referentes ao delineamento dos perfis profissionais costumam se 

afastar das evidências científicas produzidas, por serem priorizadas regulações 

mercadológicas e/ou acordos que favorecem determinados interesses políticos. 

Assim, ocorrem descontinuidades ou desmontes de programas já estabelecidos em 

governos anteriores, promovidos por diferenças ideológico-partidárias, 

questionamentos infundados da produção acadêmica e pouca capacidade técnica, a 

exemplo da atual conjuntura brasileira.  

Por isso, Mortimer, Machado e Romanelli (2000) recomendam 

repensarmos os cursos de formação inicial, pois há demandas que permanecem 

alheias às mudanças, a despeito de todo o movimento favorável ao ensino 

construtivista. Conforme nos advertem os trabalhos de Schnetzler (2002, p. 22), “as 

contribuições das pesquisas para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem 

ainda não chegam à maioria dos professores que, de fato, fazem acontecer o ensino 

nas escolas desse imenso país”.  Apesar de passados mais de dez anos da 

constatação da autora, infelizmente a realidade ainda é a mesma em alguns 

contextos.  

Sendo assim, ainda há um caráter meramente técnico ao se formar 

professores de Química, o que contribui consideravelmente para a defasagem da 

Educação Básica. Por esse motivo, não conseguimos alcançar ainda uma formação 

que atenda às necessidades do cotidiano das escolas, visto que não há conexão 

entre os conhecimentos específicos e os didático-pedagógicos. O que, de fato, é 

uma dicotomia em teoria e prática, além do distanciamento entre universidade e 

escolas.  

Sobre isso, Carvalho e Gil-Pérez (2011) afirmam que a formação 

baseada no acúmulo de conhecimento e nos mecanismos de transmissão tem se 
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mostrado insuficiente. Nesse contexto, o papel do professor de Química é reduzido à 

simples execução de tarefas programadas e controladas, ao ser preparado para 

memorizar as informações científicas que serão exigidas dos estudantes e para 

aplicar procedimentos didáticos sugeridos por especialistas em Educação. Tal 

modelo formativo, baseado no pressuposto da disciplinaridade científica, possibilitou 

a criação de currículos fragmentados, bem como a especialização de saberes, de 

materiais didáticos e da formação docente em sua integralidade (VIANNA, 2004). 

Dito isso, como podemos trabalhar, em cursos de licenciatura em 

Química, os saberes necessários a uma formação que contemple o cotidiano da 

escola? Para responder a essa questão, podemos tomar como base os trabalhos 

Carvalho e Gil-Pérez (2011), Nóvoa (1995a) e Tardif (2014), que podem contribuir 

para o entendimento das necessidades formativas dos professores de Química. 

Carvalho e Gil-Pérez (2011), por exemplo, apontam que há 

necessidade de “saber”5 e “saber fazer”. A formação inicial de professores de 

Química que tenha como foco principal tais saberes terá a perspectiva de 

reconstrução social apontada por Pérez-Gomes (1998). Na reconstrução social, o 

profissional tende a questionar as políticas da sua formação, discutir as 

problemáticas da Educação Básica, entender a identidade docente como aspecto 

em constante construção e propor estratégias para mudança das aulas, num 

constante exercício de reflexão crítica sobre o trabalho desenvolvido na escola. 

Por esse motivo, Nóvoa (1995b, p. 25) informa que: 

 
A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir na pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. 

 

Assim, entendemos que o ser se constitui a partir do(s) saber(es). Mas 

ao que estamos nos referindo nessa afirmação? É comum a ideia de que a formação 

para o exercício profissional se estabelece a partir da formação inicial acadêmica. 

No entanto, para Tardif (2014), os saberes profissionais do professor são 

construídos a partir de sua história de vida, de sua história dentro da academia, da 

escola e da sociedade. É nesse sentido que a afirmação ganha seus contornos, pois 

                                            
5
 De acordo com Tardif (2014), o saber docente é oriundo de diferentes fontes: saberes disciplinares, 

curriculares, profissionais e experienciais. 
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nossas práticas e experiências, independente do espaço social em que tenham 

ocorrido, são elementos constitutivos da nossa profissão. 

Porém, muitas vezes, as experiências vividas e reiteradas pelos 

sujeitos, enquanto estudantes da Educação Básica ganham valor subjetivo maior 

que os saberes construídos durante a formação inicial. Desse modo, o professor 

valoriza mais o seu saber experiencial do que os saberes acadêmicos, o que seria 

uma atitude profissional prejudicial por desconsiderar a pesquisa, a inovação 

científica e a profissionalidade. É por isso que Carvalho e Gil-Pérez (2011) apontam 

a necessidade de conhecermos e questionarmos o pensamento espontâneo que 

temos enquanto docentes, ou seja, que como professores devemos ter ciência de 

que possuímos conhecimentos espontâneos sobre a docência, o que demanda a 

prática reflexiva no exercício profissional.  

Por esse motivo, a Figura 2 apresenta um esquema – proposto 

primeiramente pelos autores e adaptado por nós para o contexto dessa tese – na 

tentativa de repensarmos a formação dos professores de Química. Partimos da 

premissa de que é preciso levar em consideração os aspectos intrínsecos aos 

saberes docentes, as histórias de vidas, os saberes de/no/durante a prática 

pedagógica, etc.  

  Como podemos observar, Carvalho e Gil-Pérez (2011) propõem que, 

na formação do professor, seja levada em consideração: uma proposta baseada nas 

ideais da aprendizagem como construção de conhecimentos, as diversas 

características da pesquisa científica e a necessidade de transformar o pensamento 

espontâneo do professor na necessidade de repensar a sala de aula como um ponto 

central da formação.  

Isso se contrapõe ao que os autores abordam sobre a preocupação em 

classificar “bons ou maus professores”, que até certo momento se tinha na história 

da formação de professores. Hoje, a questão se coloca em termos de quais 

conhecimentos nós professores precisamos aprender, sobretudo quando a formação 

se dá em cursos à distância. Por isso, no próximo capítulo apresentaremos o que 

algumas pesquisas brasileiras têm estudando quanto à formação de professores de 

Química em tal modalidade.  
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3 FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA À DISTÂNCIA: REFLEXÕES A 
PARTIR DE TESES E DISSERTAÇÕES 
 
 

Com a LDB (BRASIL, 1996), foi regulamentada a necessidade do 

diploma de licenciado para ministrar aulas nas diversas áreas de conhecimento que 

compõe o Ensino Médio. Apesar da obrigatoriedade da formação específica na 

disciplina que será ministrada, na prática ainda há ausência de tais profissionais 

(MESQUITA; SOARES, 2011), embora saibamos que algumas regiões superaram 

tal situação. Mas no Nordeste, por exemplo, ainda continua alta a demanda 

referente à formação de professores não só de Química, mas das demais disciplinas 

da área de Ciências da Natureza e Matemática. 

Por isso, neste capítulo, apresentaremos o que têm sido dito, nas teses 

e dissertações brasileiras, sobre a formação de professores de Química na EaD. 

Começaremos situando o contexto de expansão do Ensino Superior brasileiro a 

partir de políticas públicas de EaD para, em seguida, descrevermos alguns trabalhos 

acadêmicos que problematizam a formação inicial de professores de Química à 

distância. 

 

3.1 Formação inicial de professores a distância no Brasil 

 

Na tentativa de amenizar o déficit de professores especialistas que fora 

identificado no país, o governo Lula (2003-2010) incentivou a formação de novos 

professores em nível superior. Durante o seu governo, várias políticas públicas 

foram concretizadas, dentre estes, destacamos a criação da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) – parceria entre universidades, estados e municípios, integrando cursos 

de graduação e programas de pós-graduação na Educação à Distância (EaD), em 

2005 – e o Programa de Consolidação das Licenciaturas (Prodocência), em 2006. 

Desse modo, a EaD foi se expandido no país e contribuindo para o 

aumento de vagas no Ensino Superior, muito embora, desde 2016 – após o golpe 

político-midiático no governo Dilma – os seus sucessores venham instituindo um 

processo de desmonte da políticas de democratização, acesso e permanência na 

graduação e pós-graduação, sobretudo nos cursos de formação de professores. 

Apesar da situação atual do Brasil, a EaD vem se consolidando e, com 

isso, promovendo mudanças sociais profundas. Segundo Moran (2011), essa 
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modalidade de educação, mediada por tecnologias e que acontece com professores 

e alunos separados fisicamente no tempo e no espaço, pode ter ou não momentos 

presenciais. São aspectos que têm levado a EaD a ser questionada, apontada e 

repensada. 

Assim, pensar em formação de professores de Química na EaD é 

trazer à tona questões didático-metodológicas importantes, que estruturam toda e 

qualquer formação profissional, quais sejam: modelos curriculares, processos de 

ensino-aprendizagem, metodologias de ensino e avaliação da aprendizagem, 

pensados a partir das especificidades da modalidade em questão: processos e 

procedimentos de acompanhamento (MORAN, 2011). 

Entendemos que o curso de licenciatura em Química à distância veio 

ampliar o acesso, sobretudo em locais distantes dos centros urbanos e às camadas 

mais pobres da população, que estavam alijadas de uma formação em nível 

superior, por dificuldades diversas. Por outro lado, formar professores de Química à 

distância é uma das possibilidades de permitir que a Educação Básica não sofra 

com a ausência de profissionais especialistas. 

Entretanto, é complexo o processo de formação desses profissionais 

na modalidade em questão, tanto pela especificidade da área quanto pela relação 

direta com o acesso à tecnologia, as condições de infraestrutura, os desafios do 

processo de ensino-aprendizagem, além de políticas públicas que favoreçam a 

implantação e a continuidade da oferta. 

Considerando tal contexto, convém questionarmos: a quanto anda a 

pesquisa sobre a formação de professoras de Química à distância? A partir dessa 

indagação, buscamos algumas pesquisas que têm sido feitas nos programas de 

pós-graduação no Brasil, a fim de conhecermos pontos que merecem destaque para 

os processos formativos na EaD. É delas que trataremos no item a seguir. 

 

3.2 Pesquisas brasileiras sobre a formação de professores de Química na EaD 

   

  Com o objetivo de conhecermos teses e dissertações 

produzidas nos programas de pós-graduação de nosso país, que tratassem da 

formação de professores de Química à distância, acessamos a Biblioteca Digital 
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Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (BDTD/Ibict). 

Ao utilizarmos a expressão de busca “professor + química + ead” 

encontramos 33 trabalhos na íntegra, sendo 24 dissertações e 9 teses, referentes 

aos anos de 2003 a 2019. A partir da leitura dos resumos, foram excluídas 16 – dos 

quais 12 eram dissertações e 4 eram teses –, por não se relacionarem diretamente 

com  os objetivos de nosso estudo, restando, então, 17 produções, os quais 

discutiremos agora. 

Vieira (2003), em sua dissertação sobre a avaliação da aprendizagem 

na EaD, buscou analisar a experiência do Curso de Complementação para 

Licenciaturas em Biologia, Física, Química e Matemática à distância, realizado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), em convênio com a Secretaria de 

Educação do Estado da Bahia (SEC/BA). A pesquisa visou constatar se a avaliação 

da aprendizagem superou as proposições da abordagem tradicional de ensino, pela 

proposição de estratégias de avaliação numa concepção mais inovadora e integrada 

ao processo de ensino e aprendizagem.  

Os resultados apresentados por Vieira (2003) sugerem que o curso 

estudado teve concepções distintas de avaliação da aprendizagem, uma com 

aspectos tradicionais e outra com elementos inovadores. Mesmo assim, o autor 

considerou que a proposta apresentou uma concepção de ensino-aprendizagem 

inovadora, promovendo a avaliação formativa na sua proposta pedagógica. Destaca, 

por fim, a relação aos tutores como fundamental nos cursos de EaD, no sentido de 

acompanhar o estudante, esclarecer as suas dúvidas e motivá-los. 

Nesse contexto, a dissertação de Oliveira (2003) analisou o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação (TIC) no mesmo curso de 

complementação que Vieira (2003) estudou. A autora utilizou o estudo de caso, em 

suas três fases: a decisória, a construtiva e a redacional, quando foram realizadas 

observação e participação direta nas atividades relacionadas à utilização das TIC 

durante o curso. Em seguida, foi feito o acompanhamento por meio dos relatórios 

mensais dos tutores locais e, por último, a aplicação de questionário aos alunos 

participantes do curso.  

Os resultados da pesquisa de Oliveira (2003) demonstraram a 

importância das TIC no desenvolvimento do potencial pedagógico. Sendo assim, 

sugerem que a utilização pedagógica das TIC seja considerada algo relevante e 

http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
http://www.ibict.br/
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que, por isso, precisa ser trabalhada no contexto da formação profissional. Isso se 

faz necessário para que possam desenvolver atividades que utilizem, de forma 

construtiva, os ambientes tecnológicos.  

Ramos (2009), em sua dissertação, realizou um estudo das relações 

entre as concepções epistemológicas de docentes de Química e os principais 

pressupostos que estruturam a matriz curricular do Curso de Licenciatura em 

Química da Rede Gaúcha de Ensino Superior a Distância (REGESD). Para isso, 

analisou o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e afirmou que este se constituía 

como uma proposta inovadora, em relação modelo de formação inicial de 

professores de Química centrado na racionalidade técnica.  

Além disso, a autora fez uso de questionário e de entrevista 

semiestruturada, realizando a análise de dados a partir de um enfoque 

fenomenológico. Os resultados da pesquisa apontaram para a existência de 

possíveis dificuldades iniciais para a implementação do PPC devido ao fato de que 

as concepções dos docentes serem divergentes dos pressupostos que sustentavam 

o curso.  

Em 2010, Barbosa defendeu sua dissertação, na qual analisou dados e 

discursos governamentais, na tentativa de mostrar a ressignificação da EaD no 

Ensino Superior, sobretudo para a formação de professores. A autora estudou tanto 

as declarações quanto os métodos adotados pelo governo, que buscavam estimular 

a procura pelas licenciaturas e visavam diminuir a carência de professores, nas 

áreas de Ciências e Matemática. 

Ao utilizar a análise do discurso foucaultiana, Barbosa (2010) 

considerou enunciados que evidenciavam discursos sobre a formação de 

professores de Ciências e Matemática, mostrando como eles estão atrelados à EaD 

e ao contexto educacional do mundo. Além disso, a autora fez um levantamento 

sobre a difusão da EaD, no sítio da Secretaria de Educação a Distância (SEED), 

focando nas licenciaturas em Biologia, Física, Química e Matemática, na tentativa de 

relacionar os incentivos do governo e seus reflexos na área da educação, desde a 

criação da UAB. 

A partir de tais procedimentos, a autora concluiu que persiste a 

necessidade de formar professores da Educação Básica, sobretudo os de Ciências 

da Natureza e Matemática. Quanto às políticas públicas, evidenciou que estão 

voltadas à expansão da oferta, mas não na perspectiva da qualidade e do acesso 
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universal. Quanto aos cursos de licenciatura em Química, os dados de Barbosa 

(2010) revelaram que, apesar do estímulo a modalidade à distância, ainda estamos 

longe de suprir a demanda de professores nas escolas. 

Araújo (2011) investigou a cultura informacional que permeia o 

processo de ensino-aprendizagem à distância. Nessa dissertação, a autora teve 

como objetivo identificar e sistematizar as concepções e as representações que 

compõem a cultura informacional no contexto da educação à distância, analisando a 

influência destas no processo de formação humana.  

Para alcançar tal objetivo, Araújo (2011) aplicou 192 questionários e 

entrevistou 32 pessoas, entre as quais estão alunos, professores e tutores dos 

cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, Matemática, Normal 

Superior/Pedagogia e Química, modalidade a distância, da Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG). A autora ainda elaborou Discursos do Sujeito Coletivo (DSC) 

acerca de tópicos relacionados às grandes temáticas de sua pesquisa.  

De maneira geral, Araújo (2011) conclui seu trabalho enfatizando que a 

EaD desenvolvida no interior do país representa uma oportunidade de crescimento 

intelectual e profissional da população, alegando que essa modalidade é uma forma 

de inclusão social. Por outro lado, alerta-nos sobre as expectativas quanto a 

utilização da EaD como forma de democratização do Ensino Superior no país.  

Perdigão-Nass (2012), em seu trabalho de doutorado, relata que a EaD 

tem recebido crescente atenção da comunidade educativa e verbas cada vez mais 

expressivas do poder público. De modo particular, as políticas públicas nacionais 

têm direcionado a educação superior à distância também para a formação inicial e 

continuada dos professores. Por esse motivo, o autor buscou analisar criticamente 

aspectos como concepção, elaboração, planejamento, organização, implantação e 

andamento dos cursos de licenciatura em Física e em Química, na modalidade EaD, 

da Universidade Federal do Tocantins (UFT). 

A investigação adotou procedimentos de pesquisa-participante e de 

estudo de caso, visto que analisou fontes documentais e materiais didáticos, realizou 

entrevistas com professores e dirigentes, assim como discutiu questionários 

aplicados aos estudantes. A partir disso, apontou a necessidade de dar estabilidade 

a alguns programas de formação, a exemplo do Sistema UAB, por meio da garantia 

de recursos humanos e materiais, da sinergia entre governo e universidades, além 
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de assegurar a sintonia necessária entre o PPC e o perfil de professor que se busca 

formar. 

Perdigão-Nass (2012) ainda construiu uma análise das altas taxas de 

evasão nos cursos de Física e Química à distância, que apesar de semelhantes ao 

que ocorre nos cursos presenciais, na EaD os índices são exacerbados. Sugere, 

entre outras razões, o fato dos alunos nessa modalidade serem mais velhos, muitas 

vezes com outros títulos e, não raro, já exercendo a profissão.  

Silva (2013), em sua pesquisa de mestrado, objetivou levantar e 

analisar os principais aspectos socioeconômicos e as condições de oferta do curso 

dos licenciandos em Química da Universidade Federal de Sergipe (UFS), tanto da 

Educação à Distância (EaD) quanto do Ensino Presencial (EP), para delinear um 

retrato dos graduandos.  

Os públicos-alvo da pesquisa foram alunos e professores das duas 

modalidades, além dos tutores presenciais e a distância. Utilizou-se o questionário 

como instrumento de coleta dos dados, aplicado presencialmente ou por meio 

eletrônico, procurando investigar aspectos socioeconômicos e as condições de 

oferta de curso.  

Por meio da análise dos dados, Silva (2013) afirmou que as 

características dos alunos do EP e da EaD diferem intensamente. Observou-se que 

os graduandos da EaD possuem maior idade em relação aos alunos do EP e que, 

em sua totalidade, já exercem uma atividade profissional. Esses aspectos fizeram a 

autora considerar que, o aumento do número de alunos matriculados com nível 

superior e as condições de desigualdade entre as classes, é necessário um estudo 

que possibilite a inquirição das peculiaridades dos estudantes. 

Quanto às condições de oferta do curso na EaD, a autora percebeu a 

dificuldade de acesso a livros, a falta de participação dos alunos em grupos de 

pesquisa, a pouca disponibilidade de tempo para estudar, o fato do currículo do 

curso EaD ser idêntico ao curso presencial, a falta de interação com os tutores e a 

ausência física do professor.  

Alencar (2013), na sua dissertação, analisou a formação de 

professores de Química desenvolvida pelo Instituto Federal de Mato Grosso 

(IFMT/UAB), a fim de identificar limites e potencialidades dessa formação. Para 

tanto, extraiu dados de documentos oficiais sobre formação de professores de 
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Química à Distância, realizou entrevistas e aplicou questionários com questões 

relativas às finalidades e à configuração do curso estudado.  

Os resultados indicaram que a criação do IFMT/UAB representou uma 

possibilidade de ampliação da oferta de cursos de licenciatura em Química, 

sobretudo num estado como Mato Grosso, com ampla dimensão e carente de 

instituições públicas de Ensino Superior. Identificou ainda que o projeto de formação 

do curso foi fundamentado nos princípios defendidos no mundo do trabalho.  

Em sua dissertação, Nascimento (2013) investigou o processo de 

ensino e aprendizagem na disciplina Química da Vida, ofertada para o curso de 

licenciatura em Química na modalidade à distância da UFRN. Para isso, analisou 

provas do semestre 2011.2, com o intuito de identificar quais eram as principais 

dificuldades dos alunos nos aspectos conceituais abordados na disciplina. 

Os resultados mostraram que os alunos apresentaram dificuldades que 

iam além das questões conceituais, como por exemplo, a compreensão sobre a 

representação e a visualização de estruturas moleculares em três dimensões, o que 

acarretava não conseguir nomear as estruturas bem como não conseguir 

representá-las em diferentes projeções.  

Na mesma linha do autor anterior, Clemente (2013) propôs em seu 

trabalho de mestrado analisar as dificuldades conceituais dos estudantes que 

cursavam a disciplina de arquitetura atômica do curso de Licenciatura em Química à 

distância da UFRN. Assim, ao observar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

evidenciou que os erros mais frequentes nas avaliações estão relacionados à 

compreensão da estrutura atômica e a evolução dos modelos. Identificou também 

que os alunos apresentam dificuldades relativas à compreensão dos conceitos que 

abarcam as ligações químicas e a geometria molecular.  

Foi nessa perspectiva que Pereira (2014), em seu mestrado, debruçou-

se na investigação dos sentidos do ser e do saber docentes com ênfase no processo 

de formação inicial de professores para a Educação Básica, por meio da modalidade 

de EaD. Para isso, realizou um estudo de caso, por meio de questionário, entrevista 

coletiva e fórum virtual temático. Para compor o repertório de dados, recorreu ainda 

a informações advindas dos documentos e bases, bem como aos relatórios de 

acompanhamento e gestão. A análise dos dados se deu por meio da técnica de 

triangulação, com sustentação teórica nos estudos de Freire, Nóvoa e Tardif.  
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A autora questionou os modos como o ser docente e os saberes da 

profissão foram se constituindo ao longo das trajetórias dos estudantes egressos 

dos três primeiros cursos de licenciatura em Química, Física e Artes Visuais, 

ofertados pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), entre 2008 e 2014, 

no Polo da cidade de Itapemirim/ES.  

Os resultados de Pereira (2014) revelaram uma variedade de sentidos 

atribuídos aos conceitos de docência e de saberes da docência, bem como a sua 

constituição em meio a processos formativos ao longo de toda a vida dos sujeitos. 

Apontaram também uma fragilidade no contexto das políticas e diretrizes da EaD, no 

que se refere ao atendimento dos anseios daqueles que vivem o cotidiano da 

formação. 

No estudo de doutorado de Ferreira (2015) foram abordadas as 

dificuldades de aprendizagem do conteúdo de soluções. Por isso, a autora 

considerou que o uso de estratégias de ensino contextualizadas, em forma de 

minicurso, poderia favorecer o aprendizado do público-alvo, através de reflexões e 

conhecimentos de suas próprias dificuldades.  

Como resultados, a autora identificou que os participantes do minicurso 

apresentaram algumas dificuldades de aprendizagem, como compreender os 

conceitos de composto, íon, carga, entropia e solubilidade, identificar a carga do íon, 

interpretar enunciados, decodificar tabelas, utilizar a linguagem química, realizar 

cálculos matemáticos e utilizar unidades de concentração (FERREIRA, 2015).  

Faria (2017) apresentou, no seu trabalho de tese, as narrativas e 

reflexões sobre os desafios e as possibilidades de ensinar e aprender, considerando 

a atuação de professores em cursos de licenciaturas a distância da Universidade 

Federal do Tocantins (UFT), em Arraias e Gurupi, entre 2006 e 2016. O objetivo 

principal de sua tese foi compreender os saberes e os habitus advindos das 

experiências dos docentes em cursos de licenciaturas em Biologia, Química, Física e 

Matemática da UFT/UAB.  

A autora se propôs a conhecer as motivações que levaram à atuação à 

distância, para isso identificou a formação dos professores e suas experiências na 

carreira. A pesquisa se pautou na abordagem qualitativa, agregada à contribuição 

dos pressupostos da história oral. A coleta dos dados foi realizada a partir de fontes 

documentais e de entrevistas com 22 docentes atuantes na EaD.  
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Os resultados do estudo mostraram que os docentes, ao fazerem uma 

retrospectiva de suas trajetórias pessoal e profissional, apontaram diferentes 

elementos motivadores para a atuação enquanto professor, tais como: a influência 

de familiares e amigos, a oportunidade de uma renda extra e de novas experiências, 

o valor social do Ensino Superior ofertado à distância e a identificação com a 

atividade.  

Leão (2018), no seu estudo de doutorado, analisou os saberes 

docentes construídos ao longo do Curso de Licenciatura em Química à distância do 

IFMT.  Para tanto, fez uso do estudo de caso, cuja abordagem de pesquisa foi mista, 

e como instrumentos de coleta de dados utilizou formulários eletrônicos e a análise 

documental. A metodologia empregada para análise dos dados qualitativos foi a 

Análise de Conteúdo e para os dados quantitativos a Análise de Consenso.  

Ao analisar as percepções dos acadêmicos sobre o andamento do 

curso, Leão (2018) identificou como limitações e/ou dificuldades a compreensão de 

conceitos, a falta de comunicação com professores-formadores e tutores à distância 

e a falta de momentos presenciais. Em contrapartida, os acadêmicos apontaram 

como potencialidades do curso de Química à distância a flexibilidade de horário, a 

acessibilidade, a autonomia e o incentivo à pesquisa.  

Quanto aos professores formadores, o autor destacou que os 

referenciais teóricos e as estratégias metodológicas utilizadas no processo formativo 

eram voltados ao ensino contextualizado e para os saberes docentes que julgavam 

ser necessários ao exercício do magistério. O autor identificou também as 

percepções dos egressos do curso, quanto à formação pedagógica recebida para o 

exercício da prática docente, bem como os impactos dessa formação inicial para 

atuarem na Educação Básica.  

A qualidade da formação dos cursos de Química EaD foi a grande 

problemática da tese de doutorado de Sanchez (2018). A pesquisa qualitativa foi a 

abordagem adotada, com destaque para a análise microgenética. Para o 

levantamento dos dados, o autor utilizou um fórum de discussão virtual onde 

Atividades de Ensino foram disponibilizadas. Participaram da pesquisa alunos do 

curso de Licenciatura em Química à distância de 7 cidades/polos do Estado de São 

Paulo.  

Em termos de conclusão, Sanchez (2018) enfatizou que a atuação 

pedagógica do professor mediador (tutor) teve grande importância na motivação dos 
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alunos, na identificação de conceitos químicos relativos aos exemplos citados e na 

proposição do engajamento dos alunos nas atividades. Quanto ao referencial 

adotado, o autor afirmou que a Atividade de Ensino é a base para uma estratégia de 

ensino direcional e intencional.  

Na dissertação de Rodrigues (2018) investigou-se como o uso de 

interfaces interativas, por professores, tutores e alunos, pode contribuir para os 

processos comunicacionais do curso de Química EaD. Como metodologia, o autor 

utilizou a abordagem qualitativa para realizar um estudo de caso, coletando dados 

por meio de entrevista semiestruturada, aplicação de questionário e análise 

documental.  

Os resultados evidenciaram que há pouca ênfase no projeto 

pedagógico do curso analisado quanto às interações que podem ser estabelecidas 

entre os sujeitos, porém o planejamento das disciplinas sugere o uso de diferentes 

interfaces. Além do AVA, o WhatsApp se destaca como a interface mais utilizadas 

no curso, o que é característico de aprendizagem com mobilidade ubíqua.  

O autor conclui também que os professores e tutores estão cientes da 

importância de uma comunicação interativa com os alunos e procuram discutir 

estratégias que melhorem esse contato. Além disso, evidenciou que alguns alunos 

apresentam autonomia para buscar outras fontes de informação, denotando que 

possivelmente transitam por diferentes estilos de aprendizagem. 

Por fim, em sua dissertação, Silva (2019) investigou o que as 

produções científicas brasileiras revelavam sobre a formação inicial de professores 

da área de Ciências da Natureza, em cursos à distância. Nesse caminho, a autora 

respaldou-se no método materialista histórico-dialético, para explicar como se 

caracterizavam as pesquisas, por meio das lógicas formal e dialética.  

Diferentemente dos demais trabalhos aqui descritos, essa foi uma 

pesquisa teórica, de caráter bibliográfico, cujo procedimento de coleta de dados se 

iniciou com um estado do conhecimento. Para isso, foi realizado um levantamento 

de artigos científicos que versavam sobre a formação inicial a distância de 

professores das Ciências da Natureza, publicados em revistas qualificadas das 

áreas de Educação e Ensino. Em seguida, foi construída uma matriz de coleta de 

dados, a qual acomodou um corpus composto por 31 artigos científicos, publicados 

entre os anos de 1996 e 2017.  
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A análise das produções, de acordo com a autora, revelou concepções 

de formação de professores fundamentadas em uma lógica formal, com nuances 

reducionistas, dicotômicas e a-históricas. Silva (2019) também explicou que esse 

fato é perceptível nas concepções de formação de professores, marcadas por 

oscilações de uma racionalidade técnica e prática, e na abordagem de ciência que 

dicotomiza teoria e prática.  

 

3.3 O que as pesquisas sobre a formação de professores de Química na EaD 

têm a nos dizer 

 

A partir da descrição dos trabalhos de mestrado e doutorado 

localizados, é possível afirmar que EaD tem sido investigada em cursos de pós-

graduação como modalidade de formação de professores. Entretanto, ainda há uma 

ausência de trabalhos que sistematizem as contribuições relacionadas 

especificamente à constituição da identidade docente.  

Como foi possível observar, os trabalhos foram encontrados em 

pequena quantidade, com maior ocorrência nos anos de 2013 e 2018, quando foram 

defendidas quatro dissertações em um ano e duas teses e uma dissertação no 

outro, respectivamente. Acreditamos que tais ocorrências se justifiquem pela 

emergência da modalidade de ensino e pelas políticas públicas do governo à 

época6.  

Ao lermos as pesquisas, identificamos que tais estudos privilegiam a 

natureza qualitativa como desenho metodológico, utilizando-se comumente de 

entrevistas, questionários, levantamento bibliográfico e análise documental como 

fontes de dados, além de uma diversidade de aportes teóricos. Percebemos também 

que há algumas tendências de investigação que podem ser destacadas, tais como: 

análise de PPC, estudo de concepções, análise investigação de perfis e análise de 

recursos/instrumentos característicos da modalidade. 

Diante de tal quadro, podemos inferir que a EaD, enquanto 

possibilidade de formação de professores, tem contribuído para a democratização 

                                            
6
 Após o Golpe de 2016, o presidente Michel Temer aprovou o Plano Nacional de Formação dos 

Professores da Educação Básica, que enfatiza a EaD como uma das possibilidades para o aumento 
da ofertas de vagas na formação desses profissionais. Para maiores esclarecimentos, consultar: 
BRASIL. Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. 2017. Disponível 
em: http://portal.mec.gov.br/plano-nacional-de-formacao-de-professores. Acessado em: 24 jul. 2018.    

http://portal.mec.gov.br/plano-nacional-de-formacao-de-professores
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do acesso ao Ensino Superior e para a equalização da demanda referente ao 

quantitativo, ainda insuficiente, de professores de Química. Vemos também que a 

pesquisa na área está em ascensão e tem fornecido informações pertinentes sobre 

a situação da modalidade.  

Mas não é só a pesquisa que está em ascensão na EaD. De acordo 

Gatti (2013), ao analisar as demandas e a qualidade da formação docente na 

modalidade à distância, há uma mudança na distribuição dos estudantes entre 

licenciaturas presenciais e a distância. Diminuem cada vez mais as matrículas em 

cursos presenciais e aumentam nos cursos à distância, sobretudo nos oferecidos 

por instituições privadas.  

Ainda assim, as políticas e as práticas relativas à formação inicial de 

docentes para a Educação Básica têm resistido a tal transformação, conservando 

uma estrutura curricular e institucional à margem dos movimentos socioculturais e 

históricos da atualidade, que evidenciam profundas mudanças na sociedade (GATTI, 

2013).  

Outra observação que podemos fazer diz respeito ao fato das 

pesquisas, em nível de mestrado e doutorado, ainda não se relacionam aos saberes 

docentes, à identidade docente e às narrativas (auto)biográficas dos alunos, 

professores e tutores dos cursos de Licenciatura em tal modalidade. Por esse 

motivo, defendemos a necessidade de estudarmos a identidade dos professores 

formado na EaD, sobretudo os de Química, para entendermos como os percursos 

formativos contribuem para a constituição da docência.  

Desse modo, defendemos também que tais cursos devem pensar seus 

currículos contemplando estratégias que possam contribuir para a construção da 

identidade docente, a partir da consideração de saberes necessários ao ensino e 

das histórias de vida, numa perspectiva formativa que assuma a pesquisa como eixo 

central da formação do profissional professor.  

Sendo assim, no próximo capítulo, discorreremos sobre as escolhas 

metodológicas que fizemos, ao nos aventurarmos pelas narrativas (auto)biográficas 

que conformaram a formação inicial de professores de Química à distância. 
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4 AS AVENTURAS DO CAMINHO OU O CAMINHO DAS AVENTURAS 
 

Historicamente, o interesse por narrativas tem sua gênese na “Poética 

de Aristóteles”, que relaciona o papel das histórias com a consciência da 

conformação de fenômenos sociais (JOVCHLOVITCH; BAURE, 2008). De acordo 

com esses autores, as narrativas – como histórias de vida – foram abordadas por 

teóricos culturais, literários, linguistas, filósofos da história, psicólogos e 

antropólogos.   

Do ponto de vista histórico,  

 

A expressão „narrativa de vida‟ foi introduzida na França há cerca de 

vinte anos. Até então o termo consagrado em ciências sociais era 

„história de vida‟, tradução literal do americano life history; mas esse 

termo apresentava o inconveniente de não distinguir entre a história 

vivida por uma pessoa e a narrativa que ela poderia fazer de sua 

vida. Ora, essa distinção é essencial. É, aliás, sobre ela que se 

fundamentam os debates contemporâneos. (BERTAUX, 2010, p. 15). 

 

Desse modo, as pesquisas que abordam as narrativas de vida dos 

professores, como um processo autoformativo, vieram a ser inseridas no contexto 

educacional somente nos idos de 1990 (NÓVOA, 2010; TARDIF, 2014). Com isso, 

os professores foram trazidos para o centro da investigação e o pesquisador 

aproximou-se da temática a ser pesquisada e dos pesquisados.  

Tomando tais pressupostos como aportes teóricos, neste capítulo 

descrevemos as escolhas metodológicas que definiram o caminho que trilhamos em 

nossa pesquisa, quais sejam: os pressupostos, o contexto, o corpus e os 

procedimentos de leitura, análise e categorização dos dados oriundos dos MF do 

curso de Licenciatura em Química a distância da UFRN. 

 

4.1 Bases para uma aventura 

 

Considerando os objetivos investigativos apresentados anteriormente, 

classificamos a presente pesquisa como de abordagem qualitativa, uma vez que 

produzimos dados predominantemente descritivos. Como consequência, focamos no 
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significado que os participantes deram aos fatos e à sua própria vida, interpretando 

os dados de maneira indutiva (LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Consequentemente, assumimos os princípios da tipologia descritiva, a 

qual tem a finalidade de expor características, fatos e fenômenos de determinada 

realidade (GIL, 2002; TRIVIÑOS, 1987). Então, refletimos sobre como tem se dado a 

construção da identidade de professores de Química formados à distância, a partir 

das narrativas (auto)biográficas contidas nos memoriais produzidos durante a 

formação inicial deles. 

Desse modo, assumimos as narrativas enquanto objeto de estudo uma 

vez que estão presentes em vários gêneros e suportes textuais, apresentando 

histórias vividas ou fictícias. Fazem parte do repertório cultural de todas as faixas 

etárias e localidades, compondo a história da humanidade, uma vez que nunca 

existiu, em nenhum lugar e em tempo algum, povo sem narrativa. Em tal contexto, 

os memoriais (auto)biográficos figuram-se como uma das tantas possibilidades de 

materialização narrativa.  

Em virtude disso, recorremos à Passeggi (2008a) que denomina os 

memoriais (auto)biográficos como um conjunto de escritos para responder uma 

demanda institucional, portanto profissional, quando os envolvidos refletem sobre 

suas trajetórias de vida e práticas desenvolvidas – visão a qual compartilhamos. 

Sendo assim, enquanto gênero textual e instrumento avaliativo,  

 

O memorial tem importante utilidade na vida acadêmica, tanto em 
termos de uso institucional, como em termos de retomada e 
avaliação da trajetória pessoal no âmbito acadêmico-profissional. [...] 
O memorial é mais relevante quando se trate de se ter uma 
percepção mais qualitativa do significado dessa vida, não só por 
terceiros, responsáveis por alguma avaliação e escolar, mas 
sobretudo pelo próprio autor. (SEVERINO, 2007, p. 244). 

 

Nesse sentido, o memorial pode ser visto como um instrumento rico de 

fatos e acontecimentos, constituído como um material autobiográfico, histórico e 

reflexivo. Pode ser classificado, segundo Passeggi (2008b), em duas tipologias, a 

saber:  
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a) memorias acadêmicos – aqueles que são escritos por professores 

e/ou outros profissionais, objetivando uma aprovação em concurso público ou uma 

ascensão na carreira;  

b) memoriais de formação – aqueles elaborados por pessoas que se 

encontram em formação profissional, visando uma certificação.  

 

Adotando, então, a categorização realizada pela referida autora, 

trabalhamos em nossa pesquisa com memoriais de formação como fontes de dados 

e utilizamos a análise documental como técnica para a produção de dados que 

respondessem às perguntas levantadas durante o percurso investigativo. Assim, em 

nosso trabalho, escolhemos analisar os memoriais disponíveis na Coordenação do 

Curso de Química a distância da UFRN, produzidos durante as disciplinas de 

Estágio Supervisionado. 

Para isso, tomamos como referência as proposições de Lüdke e André 

(1986), ao informarem que podem ser considerados como documentos leis, 

regulamentos, normas, pareceres, memorandos, jornais, revistas, discursos, dados 

estatísticos e arquivos escolares, dentre outros materiais escritos – caso no qual os 

memorias se enquadram. Tal escolha se deu pelo motivo desse tipo de fonte permitir 

desvelar aspectos novos de um tema ou problema, obter informações sobre o 

comportamento humano e levantar evidências que fundamentem informações e 

declarações do pesquisador (BOGDAN; BIKLEN, 1994; LÜDKE; ANDRÉ, 1986).  

Dada a especificidade do objeto de estudo, recorremos ao paradigma 

interpretativista, visto ser um modelo que se propõe a evidenciar o entendimento do 

que foi percebido, por meio da comunicação do que foi compreendido. Em tal 

contexto, o pesquisador é considerado um sujeito crítico, histórico e reflexivo, que 

busca identificar como as pessoas estabelecem ligações entre suas experiências 

cotidianas e as representações culturais de tais experiências (DENZIN; LINCOLN, 

2006). Por outro lado, pode ser entendido também como possibilidade de reflexão 

do indivíduo sobre si e atribuição de sentido ético, estético e político à sua existência 

(PINEAU, 2006). 

 

4.2 Contextos da aventura 
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Nas últimas décadas a inserção de possibilidades de ensino através de 

mídias digitais – em especial a EaD – vem democratizando o acesso à escolarização 

de milhares de pessoas no mundo, sobretudo no que se refere aos estudantes 

advindos de regiões menos desenvolvidas onde as possibilidades de cursar o 

Ensino Superior, por exemplo, são quase remotas. Na tentativa de amenizar as 

dificuldades de acesso a esse nível de ensino, o governo Lula, em 2005, iniciou a 

oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância, 

contribuindo significativamente para a formação de professores para a Educação 

Básica. 

Tais cursos visavam formar profissionais com as mesmas habilidades e 

competências encontradas na modalidade presencial, sem distinção de mérito e/ou 

diferença na carga horária na certificação. De modo específico, nos cursos da área 

de Ciências da Natureza, os alunos da graduação à distância possuem atividades de 

caráter teórico/experimental nos polos, que se caracterizam por ser um espaço/local 

de encontro/interação para vivência de atividades e discussões (SILVA; FIREMAN, 

2013). 

Por isso, ainda em 2005, a UFRN iniciou a oferta de licenciaturas7 à 

população do Rio Grande do Norte e de outros estados do Nordeste8, com os cursos 

de Física, Química9 e Matemática à distância (TORRES NETO; PAIVA, 2012). Nos 

referidos cursos, os professores em formação inicial cursam três Estágios 

Curriculares Supervisionados e, ao final do último, é exigida a elaboração de um 

memorial descritivo, em documento único, no qual os alunos fazem uma síntese das 

experiências vivenciadas na sua formação acadêmica, incluindo as 400h de atuação 

no campo de estágio. 

O processo de elaboração do documento se dá sob a tutela do 

professor-orientador do ECS, que estabelece algumas etapas de produção levando 

em consideração as ementas das disciplinas do curso e estratégias narrativas 

                                            
7
 Atualmente também são oferecidas as licenciaturas em Ciências Biológicas, Educação Física, 

Geografia, História, Letras e Pedagogia, que foram implantados a partir de 2010. 
 
8
 Neste primeiro momento foram atendidos os estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

 
9
 A primeira turma de formandos concluiu os componentes curriculares do curso no final do primeiro 

semestre de 2010, sendo a primeira turma a concluir um curso de licenciatura em Química à distância 
no Brasil (SILVA; FIREMAN, 2013). 
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descritas nas orientações do material didático disponibilizado aos cursistas10. O texto 

deve versar sobre a infância (entre a escola e a família), a escolha da profissão, a 

formação no Ensino Superior, a prática docente (no estágio e na vida profissional), a 

importância da escrita de si e o devir. Tais temáticas têm se colocado como os 

principais tempos da formação docente para os licenciandos ao escreverem seus 

memoriais, conforme orientam Barbosa e Noronha (2008). 

 

4.3 Registros da aventura  

 

Por estar vinculado a um programa de pós-graduação da área de 

Ensino de Ciências e Matemática e por termos formação em Química, fizemos a 

opção de compor o corpus da pesquisa apenas com memoriais formativos (MF) que 

fossem oriundos do curso de Química. Além disso, consideramos o fato do referido 

curso ser o primeiro a ter alunos concluintes no Brasil, no ano de 2010, conforme 

revelam os estudos de Silva e Fireman (2013).  

A ideia inicial era trabalharmos com todos os MF disponíveis nos polos 

de apoio onde há Licenciatura em Química, no entanto, como o número poderia ser 

demasiado, a quantidade de exemplares provavelmente inviabilizaria a conclusão 

das análises em tempo hábil. Assim, decidimos trabalhar com os MF elaborados 

pelos alunos que são egressos dos polos oriundos do Rio Grande do Norte. 

Também não julgamos pertinente realizar um recorte temporal baseado em 

conveniência, pois tínhamos a hipótese que pudesse haver diferenças entre os 

anos, derivadas das mudanças de gestão ou de logística provocadas pelas políticas 

públicas educacionais. 

Sendo assim, optamos por uma amostra composta por todos os 

memoriais do polo de Nova Cruz/RN, por ser a localidade que contava com maior 

número de exemplares disponíveis para a consulta, tendo, consequentemente, o 

maior número de alunos formados. No mapeamento que fizemos junto à 

coordenação de curso, localizamos 18 MF, compreendendo o intervalo entre 2012 e 

2017. A fim de resguardar o sigilo dos alunos, nomeamos os memoriais com a sigla 

MF (memorial formativo), seguida de um número entre 1 e 16. No entanto, dois 

exemplares foram excluídos, por não responderem aos objetivos traçados nessa 

                                            
10

 Nos referimos ao módulos, elaborados por professores da instituição, que os alunos recebem no 
início de cada semestre letivo, referente às disciplinas que estejam matriculados. 
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pesquisa. Desse modo, trabalhamos com o número de 16 MF, lidos e analisados na 

íntegra, conforme a distribuição anual apresentada no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Frequência de MF por ano acadêmico 

DOCUMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

MF1 X      

MF2 X      

MF3 X      

MF4  X     

MF5    X   

MF6    X   

MF7    X   

MF8    X   

MF9    X   

MF10    X   

MF11     X  

MF12     X  

MF13     X  

MF14     X  

MF15     X  

MF16     X  

TOTAL 3 1 0 6 6 0 

FONTE: Elaboração própria. 
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Não nos foi possível construir um quadro de caracterização individual 

dos participantes, uma vez que nem sempre os MF traziam informações como idade, 

cidade, etc. Mesmo assim, é possível destacar que o polo de Nova Cruz atendia 

alunos oriundos dos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. 

   

4.4 Análise da aventura 

 

Trazendo à tona o pensamento de Bogdan e Biklen (1994), ao se 

referirem aos critérios de escolha das fontes de pesquisa – dentre as quais constam 

documentos pessoais/institucionais, como os materiais autobiográficos 

(FERRAROTTI, 2010) –, devemos nos perguntar a todo o momento e buscar 

compreender quais os contextos – sejam eles sociais, históricos, culturais e/ou 

psicológicos – o que levou a pessoa a produzi-los.  

Buscando responder a tal questionamento, aqueles dois autores 

apresentam algumas explicações sobre o que faz uma pessoa narrar sua história de 

vida, dentre elas: “defesa especial de si próprio ou de uma causa” e “pressões 

exteriores para escrever a autobiografia” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 179). Visando 

explorar tais argumentos, recorremos à análise de conteúdo como estratégia 

metodológica de categorização e análise dos MF, a partir das ideias de Bardin 

(2011, p. 42), uma vez que funciona: 

 

como um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção [...] destas mensagens. 

 

Assim, a escolha da análise de conteúdo se justifica pela riqueza da 

técnica, por ser diversificada e utilizada em diversas pesquisas, sobretudo na 

Educação Química. Deve-se, também, por acreditarmos na possibilidade da sua 

utilização na análise de narrativas (auto)biográficas, pois conforme aponta Bardin 

(2011, p. 11), 

 

[...] enquanto esforço de interpretação, a análise de conteúdo oscila 
entre os dois polos do rigor da objetividade e da fecundidade da 
subjetividade. Absolve e cauciona o investigador por esta atração 



66 
 

pelo escondido, o latente, o não-aparente, o potencial de inédito (do 
não-dito), retido por qualquer mensagem.  

 

A fim de absolvermos o escondido, o latente o não-aparente, seguimos 

algumas recomendações dadas pela autora ao nos debruçarmos na análise dos 

memoriais, visando definir os eixos e as categorias de nossa análise. Assim, 

apresentamos na Figura 3 os passos que utilizamos para a leitura dos MF 

produzidos pelos alunos do curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN.  

 
Figura 3 - Etapas da análise de conteúdo 

 
FONTE: Elaboração própria, a partir das ideias de Bardin (2011). 

 
 
Desse modo – no momento de pré-análise –, realizamos a leitura 

flutuante do material selecionado para compor o corpus da pesquisa, no intuito de 

buscar informações e identificar as primeiras unidades de registro que geraram, 

posteriormente, os eixos de análise e a categorização. Foi, então, o momento em 

que realizamos a exploração do material e a enumeração dos MF lidos. 

Como optamos por trabalhar com temas enquanto unidades de 

registro, necessitávamos buscar os sentidos das declarações presentes nas 

narrativas. Então, iniciamos o agrupamento das respostas numa planilha no Excel, 

para onde levamos os trechos retirados dos MF. Tais excertos se constituíram como 

indicadores para a definição das categorias de análise. 

Na segunda etapa – na qual realizamos a exploração do material –, 

fizemos a codificação e decomposição dos MF lidos, definindo as normas de 
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sistematização dos dados e a abrangência da análise. Visando organizar as 

categorias derivadas da leitura dos MF e no intuito de nos aproximarmos de 

respostas que atendessem aos objetivos traçados para a presente pesquisa, 

chegamos a três eixos de interpretação dos dados, os quais estão elencados no 

Quadro 4.  

 

Quadro 4 - Sistematização dos dados 

OBJETIVOS EIXOS DEFINIÇÕES 

Identificar as 

experiências 

pessoais que se 

relacionam na/com a 

prática dos 

professores de 

Química em 

formação na EaD 

Do querer ao ser: caminhos 

para docência 

Contribuições da 

escolarização para a escolha 

profissional 

Descrever as 

implicações do curso 

de Licenciatura em 

Química à distância 

para a constituição 

identitária do 

professor 

Como nos tornamos 

professores de química: 

condições e possibilidade 

de formação na ead 

Condições e possibilidades 

da formação inicial de 

professores de Química na 

EaD 

“Falar de estágio é reviver 

minha experiência em sala 

de aula”: as aventuras nas 

escolas 

Saberes e fazeres dos 

professores de Química 

FONTE: Elaboração própria. 

 

Quanto ao processo de elaboração das categorias analíticas, foi aquele 

em que realizamos “[...] uma operação de classificação de elementos constitutivos 

de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo um 

gênero (analogia), com os critérios previamente definidos” (BARDIN, 2011, p. 145), 

conforme apresentamos no Quadro 4. A partir desses eixos, apresentados no 

Quadro 5, agrupamos as categorias de análise, que ficaram organizadas do seguinte 

modo: 
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Quadro 5 - Eixos e categorias da análise de conteúdo sobre os MF 

EIXO I – DO QUERER AO SER: CAMINHOS PARA DOCÊNCIA 

Infância e marcas da educação 

Ensino Fundamental II: aproximação com as Ciências 

Ensino Médio: relação com a Química 

Escolha profissional: quero o curso de Química? 

EIXO II – COMO NOS TORNAMOS PROFESSORES DE QUÍMICA: CONDIÇÕES E 

POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO NA EAD 

EaD: possibilidade de formação em Química 

Tutores: figuras essenciais da formação 

“Neste curso aprendi muitas coisas, mas não todas as coisas que queria e deveria”: 

as disciplinas do Curso 

Grupos de estudo: interações e parcerias 

Trabalho, estudo e autonomia: particularidades do aluno na/da EaD 

Projetos institucionais: motivo de permanência no Curso 

Desafios da EaD: visões do aluno durante a formação 

EIXO III – “FALAR DE ESTÁGIO É REVIVER MINHA EXPERIÊNCIA EM SALA 

DE AULA”: AS AVENTURAS NAS ESCOLAS 

Expectativas para as aventuras do estágio 

Aventuras do observar o contexto escolar 

Aventurar-se nas estratégias didáticas 

Aventuras entre estagiários e professor-colaborador 

FONTE: Elaboração própria. 

 

Por fim, na terceira etapa – momento em efetuamos o tratamento dos 

resultados –, realizamos a interpretação dos agrupamentos, visando inferir e 

significar os resultados encontrados. Para isso, recorremos ao referencial teórico 

discutido nos capítulos anteriores, identificando as concepções de mundo, 

sociedade, escola, aluno e formação que sinalizavam para a constituição de uma 

identidade docente. 

Pelo exposto até aqui, concluímos que realizar a leitura e a análise dos 

MF nos permitiu identificar não somente fatos pontuais das histórias narradas e/ou 

analisar com mais profundidade aspectos específicos da formação inicial de 

professores de Química. Possibilitou, ainda, visualizarmos a complexa rede de 
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saberes, teorias e práticas que contribuem para a formação docente ao longo da 

vida. Portanto, os MF podem ser encarados como um balanço da formação, que 

aponta as grandes linhas teórico-práticas da atuação docente (BARBOSA; 

NORONHA, 2008), conforme detalharemos a seguir. 
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5 DO QUERER AO SER: CAMINHOS PARA A DOCÊNCIA  

 

Ao nos depararmos com as narrativas dos sujeitos dessa tese 

percebemos que as trajetórias de vida e os percursos formativos os levaram à 

docência, mesmo que de forma ingênua. Dizemos isso, porque a maioria dos 

autores dos memoriais analisados narram que chegaram ao curso de Licenciatura 

em Química à distância pelas possibilidades concreta e imediata de acessar ao 

Ensino Superior e não por uma escolha deliberada, embora nele tenham 

permanecido.  

Por isso, antes de apresentarmos as narrativas sobre o ser 

profissional-professor de Química, mostraremos as aprendizagens das histórias de 

vida. Tais escritos ora se assemelham ora se distanciam, de acordo com o tempo 

histórico a que se referem, evidenciando as emoções, as descobertas, as 

dificuldades, as facilidades e as reações em cada etapa e nível de escolarização. 

Registros individuais que denunciam contextos parecidos e que se tornam coletivos 

quando refletem percursos formativos de uma formação inicial de professores. 

Ao longo do capítulo construiremos alguns argumentos que se 

relacionarão com a presente tese, salientando os movimentos da escolarização, que 

vão da infância até a conclusão do Ensino Médio. Na tentativa de identificar as 

experiências pessoais que se relacionam na/com a prática dos professores de 

Química em formação na EaD, organizamos o capítulo da seguinte forma: Infância e 

marcas da escolarização; Ensino Fundamental II: aproximação com as Ciências; 

Ensino Médio: relação com a Química; Escolha profissional: quero o curso de 

Química?, os quais serão descritos a seguir. 

 

5.1 Infância e marcas da educação 

 

Por revelar referenciais, diferentes formas de falar de si mesmo e 

utilizar recursos diversos, o conteúdo das narrativas de formação se vincula à 

procura de um saberfazer (SOUZA, 2006). Assim, o saberfazer se inscreve como 

uma sabedoria experiencial do percurso de cada sujeito e é marcado por 

aprendizagens construídas ao longo da vida. 

Desse modo, as relações entre memória, experiência, 

acompanhamento e cuidado marcam singularidades no trabalho de formação, 
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mediante as escritas como dispositivos autoformadores. Mobilizam reflexões sobre 

diferentes modos como vivemos a infância e, de modo transferencial, como 

professores poderemos desenvolver formas de acompanhamento, cuidado e 

atenção para com a infância (SOUZA, 2006). 

Por tal motivo, nas narrativas autobiográficas analisadas encontramos 

trechos sobre as experiências vividas durante a Educação Infantil, as quais 

expressam entendimentos do que é aprender, ensinar e ser professor que estão nas 

narrativas dos sujeitos participantes dessa pesquisa.  

 

A minha formação começou bem cedo, minha mãe me colocou para 
estudar aos dois anos e meio de idade em uma escola particular. Naquela 
época as escolas eram nas próprias casas das professoras

11
. Foi meu 

primeiro contato com as letras e a escola, apesar dela [a professora] não 
ter nenhuma formação pedagógica [...] (MF1, 2012).  

Comecei a estudar quando tinha aproximadamente 2 anos e meio, numa 
escola onde lembro vagamente de alguns acontecimentos. Por exemplo, 
ficávamos com medo de um carimbo porque se parecia com uma barata. 
Essa escola tinha a função de maternal, já que brincávamos bastante [...]. 
Nesse meio tempo, aconteceu muita coisa: por exemplo, eu fiz o Jardim III 
e a Alfabetização num ano só, porque eu já sabia ler e escrever nessa 
época. Essa etapa foi de suma importância para a minha vida acadêmica, 
pois foi justamente nesse período que fui alfabetizado. Fazíamos tarefas 
cobrindo letras que estavam escritas com linha pontilhada. Lembro que foi 
uma emoção muito grande quando escrevi meu nome corretamente, pois 
como é escrito de uma forma diferente dos nomes padrões de nosso país, 
fiquei muito feliz. Eu lia revistas em quadrinho da turma da Mônica todos 
os dias, depois que aprendi a ler (MF8, 2015). 

Iniciei meus estudos com dois anos de idade. No começo chorava 
bastante para não ficar no jardim escolar [...]. Passou um tempo e me 
acostumei e comecei a gostar bastante de ficar lá. Gostava de brincar 
com os coleguinhas, de pintar e também de fazer as tarefinhas, pois a 
primeira coisa que fazia quando chegava em casa era querer fazer as 
tarefas. Desde então comecei a gostar de estudar, preferia estudar 
quando chegava em casa do que ir brincar (MF13, 2016). 

Iniciei meus estudos na escola com apenas três anos de idade, no pré-
escolar, por volta do ano de 1996. Comecei a me socializar com outros 
coleguinhas do maternal, no início das aulas, como aconteceu com quase 
todos os alunos da turma. Foi difícil me acostumar com a ideia de ficar 
das 07:00h às 11:00h longe do olhar atento e dos cuidados da minha 
mãe. Com o passar das semanas, fui me familiarizando com a escola e 
me socializando com os coleguinhas de sala. Aprendemos a escrever e a 
ler juntos com os ensinamentos da professora e com a dedicação do meu 
pai que sempre me ajudava com as tarefas. Nesse ano, eu fiz duas 
amizades que me acompanharam por todo ensino fundamental e médio, 
[...], mas com a faculdade nos separamos. Continuei minha carreira 
escolar nessa instituição de ensino até o ano de 1998, onde ali, além do 
maternal, estudei no ensino infantil dos três aos quatro anos. Nessa fase 
já comecei a aprender algumas noções sobre o alfabeto e os números, 
com atividades de: cobrir palavras, fazer ligações entre figuras e 
desenhos semelhantes; noções sobre matemática, fazer contagem, além 

                                            
11

 Por questões de anonimato, os nomes das instituições e das pessoas serão retirados, bem como 
nomes de cidades, bairro ou endereço que por ventura apareçam no texto.  
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de conhecimentos sobre técnicas artísticas, como a pintura (MF16, 2016).  

 

Como podemos ver nas narrativas, a escolarização teve papel 

importante no que diz respeito ao processo de alfabetização dos alunos, mesmo 

quando alguma experiência ocorreu na casa de alguma professora. As memórias 

narradas evidenciam os percursos de aprendizagem da leitura e da escrita que eram 

esperados pela escolaridade na Educação Infantil da época. Além disso, muitos 

narraram o brincar como aspecto evidente no processo de alfabetização, devido aos 

aspectos de desenvolvimento infantil.  

De acordo com Dominicé (2010) ao narrarem sobre a infância, o início 

da escolarização e o processo de alfabetização, os professores em formação inicial 

revelam intinerâncias e percursos vividos no contexto familiar, escolar e social como 

lugares que contribuem e imprimem marcas no processo de autonomia. Por esse 

motivo, Souza (2006) afirma que a trajetória de escolarização, numa dimensão 

relacional e como conhecimento de si, revela lembranças e aprendizagens sobre a 

formação nos espaços familiar e escolar. Assim, nos excertos destacados, 

encontramos evidências do papel do outro no processo formativo, compondo os 

tempos e os espaços da vida de cada sujeito que se narra.  

Para Josso (2010, p. 37) essas recordações entre pais, amigos, 

professores tornar-se-ão recordações-referências, o que “pode ser classificada como 

experiência formadora, porque o que foi aprendido (o saber-fazer e os 

conhecimentos) serve daí para frente, quer como referência a numerosíssimas 

situações do gênero, quer como acontecimento existencial”. Em outras palavras, as 

experiências atreladas às “recordações-referências”, constitutivas dos MF1, MF8, 

MF13 e MF16, contam não só como foi o processo de escolarização na Educação 

Infantil, mas o que foi aprendido com as experiências de vida e as memórias 

narradas.  

Seguindo nessa linha de narrativas da escolarização, outras 

experiências significativas também podem ser encontradas nos memoriais, quando 

os seus autores falam sobre a época do Ensino Fundamental, conforme ilustram os 

excertos a seguir.  

 

Quando chegou o tempo de estudar, já com sete anos, fui para o grupo 
escolar [...]. Lá só tinha duas turmas, uma funcionava no matutino e outra 
no vespertino e, eu estudava no matutino. Passei a frequentá-lo muito 
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ansiosa. Nos primeiros dias tudo era maravilhoso! Não chorava, ia com os 
amigos e minha irmã. O que mais me marcou foi aprender fazer a letrinha 
A. Era tão difícil porque eu fazia a bolinha e puxava a perna estirada, fazia 
várias vezes e não conseguia. Pedia ajuda a minha irmã, pois eu não 
tinha coordenação motora. Ela olhava e dizia: – Tente mais vezes até 
fazer correto, pois não se parece com a letra A –. Eu tentava e às vezes 
chorava com raiva, por não ficar do jeito que ela dizia e queria, mas 
depois consegui deixar mais ou menos como ela fazia. Então aprendi, 
com o passar dos dias, as primeiras letras, as vogais, o alfabeto, os 
números, etc. Trabalheira mesmo foi escrever o meu nome! Com toda 
angústia e de tanto aperrear a minha irmã, ela acabou concordando e 
dizendo que estava correto. Eu queria aprender em um só dia! Daí em 
diante eu fui aperfeiçoando a coordenação motora e a caligrafia, então 
vieram os números que eu não encontrei dificuldade tanto como na 
letrinha A. Nunca me esqueci desse episódio, acho que a minha irmã nem 
lembra mais disso. Naquela época usava-se a palmatória, mesmo sendo 
uma aluna aplicada ainda fiz uso dela. A professora não aceitava 
desculpas! Ela não era boa professora, muito brava, gritava muito com os 
alunos e todos tinham medo dela. Era a professora da primeira série, 
mesmo assim aprovei e me livrei dela. [...] Continuei meus estudos na 
escola até terminar o quinto ano. A professora que mais marcou neste 
período de estudos foi a da segunda série, [...]. Eu gostava muito dela, era 
carinhosa, passiva com os alunos. Eu aprendi muito com ela, sentia-se 
liberta para estudar, não tinha que fazer as atividades mecanicamente do 
jeito que a outra professora queria (MF3, 2012). 

Aos meus 6 anos, eu e meus irmãos começamos a frequentar uma escola 
particular do ABC, pois naquela localidade não existia escola pública. A 
mais próxima ficava a 4 km [...] e os meus pais não deixávamos ir 
sozinhos porque tinha medo por sermos pequenos, só aos meus 8 anos, 
quando meus pais compraram duas bicicletas para meus dois irmãos 
mais velhos, foi assim que começamos a estudar na Escola Estadual [...]. 
A partir daí comecei a ver o mundo diferente, conhecendo outras pessoas 
adquirindo novos conhecimentos e o meu caminho passou a ser 
iluminado com conquistas de melhorias, apesar da timidez e a vergonha 
que tomava conta, não deixava que eu mostrasse minhas habilidades, por 
ser da zona rural e ter pouquíssimos contatos com outras pessoas, me 
esforçava o máximo possível e aos poucos superava toda aquela 
insegurança. 
[...]  
No ano 1979 fiz a primeira série, fui aprovada, fiquei muito satisfeita, por 
que era bastante elogiada pela minha professora, a partir daí era como se 
fosse algo extremamente valioso e a cada dia queria aprender mais, no 
recesso contava os dias para terminar, por queria ir pra escola e ser 
aprovada na 2ª Série, eu queria muito estudar com [uma professora], ela 
era muito elogiada como uma boa professora. Finalmente, o ano letivo de 
1980 iniciou e eu cada vez mais interessada, sendo que no final do ano 
consegui ser aprovada e no ano seguinte fui estudar com [...], Mais uma 
vez consegui ser aprovada e realizar um sonho, como era tudo simples e 
tão maravilhoso, assim nunca fiquei reprovada, sempre tentando aprender 
cada vez mais. (MF4, 2013) 

Iniciei minha trajetória estudantil aos seis anos, na Escola Municipal [...]. 
Nessa escola só havia duas salas de aula, e quatro séries [da 1ª a 4ª 
série], e por isso, ficavam duas séries numa mesma sala. Eu estudei na 
parte da manhã, e minha sala era 1ª e 2ª séries juntas, minha professora 
se chamava [...], mas todos a chamavam de [...], sempre tinham 
brincadeiras e jogos educativos durante suas aulas. 
[...] 
2ª Série (2002) 
Nesse ano eu mudei de escola, a minha antiga escola onde estudava 
fechou, por falta de alunos, então, alguns alunos foram estudar na escola 
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de outro sítio. Mas como era longe para mim, meus pais decidiram que eu 
iria estudar na Escola Estadual [...] onde conclui meus estudos. O meu 
primeiro dia de aula na nova escola foi bastante calmo, minha professora 
era minha tia, irmã do meu pai, me senti bem à vontade, a única 
dificuldade era ir pegar o carro para voltar para casa, nos primeiros dias 
fui acompanhada pelo meu pai. 
[...]  
3ª Série (2003) 
Neste ano passei a estudar a 3ª série, com a mesma professora, no caso, 
minha tia. Foi um ano bastante conturbado, a escola onde eu estudava 
entrou em reforma, tivemos que passar a estudar em um centro 
comunitário, as aulas eram sempre conturbadas por falta de espaço, mas 
minha professora fazia com que elas se tornassem bem dinâmica. Lembro 
também que foi um ano de bastante inverno, e como tinha um rio entre o 
sítio que eu morava e a cidade onde estudava, tive algumas dificuldades, 
mas meu pai me passava nesse rio, e não me deixava perder aula. 
[...]  
4ª Série (2004) 
Neste ano a escola finalizou a reforma e voltei a estudar normalmente em 
uma sala de aula, era um ano de ansiedade pelo que estava por vim; 
lembro bem que pegava os cadernos de minha Irmã para saber como era 
está na 5ª série, minha ansiedade era enorme. Minha tia [...] me 
acompanhou durante a 4ª série novamente, ao terminar o ano escrevi 
uma carta de agradecimento para ela, tudo que aprendi durante três anos, 
o incentivo, a dedicação que eu tive foi graças a minha grandiosa 
professora. (MF9, 2015). 

 

Lendo tais narrativas, percebemos as marcas das memórias escolares 

quando os seus autores resgatam o agir das professoras no Ensino Fundamental, 

sobretudo quando MF3 relata as punições sofridas por não responder de forma 

esperada ao modelo educativo estabelecido. É possível perceber aspectos de uma 

educação mecanicista, militarista e comportamental, característica de uma escola 

com rígidas práticas tradicionais.  

Assim, MF3 se remete às práticas pedagógicas das professoras em sua 

época. Apresenta, em sua narrativa, dois extremos que merecem destaque: uma 

professora rígida, que não sabia ensinar e a outra que a fazia se sentir livre para 

estudar. Essas narrativas podem contribuir para a futura carreira docente de tal 

aluna, uma vez que terá duas referências para balizar suas relações enquanto 

professora.  

Nesse caminho, Quadros et al. (2005) nos informa que ao focalizarmos 

a prática de um professor em sala de aula, vem-nos à memória os professores que 

já tivemos e a atuação de cada um deles. Conforme Quadros et al. (2005), a 

questão que nos é posta se refere à possibilidade de algum ou alguns deles terem 

influenciado a nossa vida no momento em que escolhemos o curso de graduação e 

no tipo de professor que seremos, já que podemos nos espelhar (ou não) neles.  
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O efeito espelho tem sido muito citado em trabalhos sobre a atuação 

do professor.  Por isso autores afirmam que “quando um aluno ingressa num curso 

de licenciatura, ele pode ter uma concepção já construída do que é ser professor. O 

professor que o cativou pode, portanto, estar servindo de espelho” (QUADROS et 

al., 2005). 

Ainda neste pensamento, trazemos a tona o sentido dado para tal 

narrativa no que pode relacionar com a identidade docente. Essas visões de 

professoras, apoiados no paradigma de “como ser ou não ser professor”, 

apresentam concepções estruturantes que definirão o sentido da docência. Por isso, 

apoiados nas ideias de Tardif (2014), entendemos que as narrativas são essenciais 

para reforçar a ideia de que as experiências antes, durante e depois da formação 

inicial, contribuem para a concepção de que professor constituir-se-á, no que diz 

respeito à identidade.  

Dito isso, Catani, Bueno e Sousa (2000) enfatizam que as experiências 

dos sujeitos têm lugar no início da escolarização, no sentido de alicerçarem os 

desenvolvimentos subsequentes do indivíduo. Então, cumprem um papel crucial na 

formação docente, mediante as imagens que se vão formando sobre o professor 

como profissional. Por esse motivo, as experiências narradas por MF3 não devem 

ser ignoradas quanto ao papel que desempenham na dinâmica dos processos 

vivenciados, mediante os quais ela pode construir a sua identidade profissional. 

Seguindo para o MF4, percebemos uma tendência quanto à ausência 

de escolas próximas a moradia dos sujeitos, principalmente naqueles que residiam 

na zona rural, como é o caso. Muitos alunos, então, não tinham acesso à escola 

devido à falta de políticas públicas na região, que tentam justificar, até hoje, a 

ausência de alunos em quantidade suficiente para que a escola funcione. 

Entretanto, o ponto chave das narrativas do memorial em pauta são as 

aprovações evidenciadas pelo autor, bem como o prazer de estudar, mesmo diante 

as dificuldades encaradas. Pois, conforme registrado no MF4, a inserção na escola 

fez “ver o mundo diferente, conhecendo outras pessoas, adquirindo novos 

conhecimentos” (MF4, 2013, p. 4). Essa narrativa destaca a função social da escola, 

tanto do ponto de vista da socialização quanto da aprendizagem sistematizada, o 
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que se opõe a projetos de ensino domiciliar12 como proposto pelo atual governo 

brasileiro.  

Sem dúvida o tempo da escola é uma oportunidade única para 

aprender e assimilar os conhecimentos, bem como para se socializar entre as 

pessoas envolvidas numa instituição de ensino. Assim, ajudam na constituição das 

experiências do sujeito como pessoa pensante e que, por isso, tem a possibilidade 

de narrar sua trajetória. A escola, então, precisa ser encarada enquanto um espaço 

democrático de aprendizagens e também como um espaço que favorece a interação 

com a sociedade, tendo em vista que, 

 

A capacidade de uma pessoa para se relacionar depende das 
experiências que vive, e as instituições educacionais são um dos 
lugares preferenciais, nesta época, para se estabelecer vínculos e 
relações que condicionam e definem as próprias concepções 
pessoais sobre si mesmo e sobre as demais. (ZABALA, 1998, p. 28). 

 

No pensamento do autor, entendemos que a função da escola vai além 

de ensinar os conteúdos tradicionalmente estabelecidos nos currículos. Por isso, são 

evidentes, nas narrativas dos memoriais, os aspectos de ensino e aprendizagem 

para que possamos compreender as propostas metodológicas dos professores à 

época, bem como a concepção de educação e como isso pode contribuir na 

compreensão da vida e a contribuição para a futura ação do professor de Química 

formando na EaD. Conforme Josso (2010, p. 40) 

 

Os contos e as histórias da nossa infância são os primeiros 
elementos de uma aprendizagem que sinalizam que ser humano é 
também criar as histórias que simbolizam a nossa compreensão das 
coisas da vida. As experiências, de que falam as recordações-
referências constitutivas das narrativas da formação, contam não o 
que a vida lhes ensinou, mas o que se aprendeu experiencialmente 
nas circunstâncias da vida.  

 

Dessa forma, o processo de formação experiencial, narradas no MF9 

nos faz pensarmos sobre o que aprenderam no seu tempo de escolarização, quando 

                                            
12

 Nas palavras de Adrião e Garcia (2017, p. 436) “Para efeito da reflexão aqui desenvolvida, 
entende-se por educação a domicílio a substituição total da frequência à escola pela educação 
doméstica ou a complementação das atividades escolares por aulas particulares. Em ambos os casos 
assume-se como relevante o segmento de mercado criado quer pela comercialização de material 
didático dirigido às famílias que optam pela educação doméstica, quer pela criação de empresas para 
o atendimento educacional a domicílio que, neste caso, ofertam aulas particulares de disciplinas 
escolares específicas, serviços de acompanhamento de estudos ou ainda substituindo as próprias 
famílias na educação domiciliar”. 
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nos informa que a escola em que estudava era uma adaptação de uma instituição 

regular com características de uma escola do/no campo, ao narrar que as classes 

eram multisseriadas13. Para uns uma estranha forma de ensinar, para outros a única 

possibilidade, conforme podemos ver no relato do MF9. Porém, a única possibilidade 

de escolarização se fecha, e tem-se que deslocar-se para estudar noutra escola, 

numa outra cidade, mesmo persistindo algumas problemáticas, a exemplo do 

espaço que não comportava, professoras integrantes da família (típico da região). 

Por fim, evidenciamos que apesar dessas dificuldades, o reconhecimento do papel 

da professora foi essencial na vida do sujeito, ao narrar o reconhecimento e em 

forma de gratidão escreveu uma carta para professora.  

Conforme aponta Josso (2010, p. 38) “a perspectiva que favorece a 

construção de uma narrativa emerge do embate paradoxal entre o passado e o 

futuro em favor do questionamento do presente”. Por isso, esses questionamentos 

foram apresentados nas narrativas dos memoriais ao relatarem as experiências 

formativas de cada trajetória dos sujeitos. A autora afirma que essas experiências 

são formadoras no sentido de corresponder a uma “articulação conscientemente 

elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação” (JOSSO, 2010, p. 

48).  

No excerto abaixo, afirmamos essa afetividade e ideação do ato de 

estudar, perante o olhar sobre a escola. Nesse sentido, o estudante em diferentes 

fases de maturidade escolar, pode viver situações e acontecimentos durante a sua 

vida que colaborem significativamente a sua relação com o estudo e com a escola, 

bem como os participantes desse processo – família, professores, gestores, etc. 

Apesar das narrativas também exporem os sentimentos negativos, devido as 

ansiedades, as problemáticas, no trecho a seguir constatamos o quanto foi e é 

importante o Ensino Fundamental para o MF10. 

 

[...] Fui para o Instituto Educacional [...] que se situava mais próximo ainda 
de minha casa, estabelecendo-se na Rua [...]. Ressalto que foi nesta 
instituição onde minhas memórias borbulham ao lembrar-se dos fatos 
marcantes relacionando ao desenvolvimento educacional e pedagógico, 
vivenciando grande parte do Ensino Fundamental I, posso afirmar que foi 
por meio desta escola que comecei tanto a me interessar quanto a ter 

                                            
13

 Classes multisseriadas ou unidocentes, caracterizadas pela junção de alunos de diferentes níveis 
de aprendizagem (normalmente agrupadas em “séries”) em uma mesma classe, geralmente 
submetida à responsabilidade de um único professor, tem sido uma realidade muito comum dos 
espaços rurais brasileiros, notadamente nas regiões Nordeste e Norte (MOURA; SANTOS, 2012). 
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noção do quanto é fundamental “estudar”, de fato tenho lembranças 
inesquecíveis, tais como, a professora e simultaneamente diretora que 
lecionava em minha sala, uma grande mulher que tinha o dom de ensinar, 
lembro-me que durante esta época do maternal para o ensino 
fundamental, especificamente ao término das aulas, eu chorava para não 
ir embora, pois gostava bastante de passar o dia na escola, mas enfim, eu 
me continha e esperava ansiosamente pelo dia seguinte (MF10, 2015). 

 

O autor do MF10 esclarece que foi nesse período de escolarização que 

entendeu o quanto é fundamental estudar para a sua vida. De fato, esse é uma 

narrativa que permeia na maioria das famílias brasileiras. Além desse amor pela 

escola, podemos perceber traços do trabalho docente como precário, visto que a 

professora também era diretora. Entretanto, percebemos que tal aluno é fruto de um 

âmbito que se preocupa com a escola e, portanto, entrelaça algumas escolhas para 

a própria vida profissional.  

Como o período vivido na escola é um ponto importante na vida dos 

sujeitos dessa pesquisa, os MF apresentam uma emoção e diferentes significados 

nessa trajetória. Debruçados nas narrativas, enfatizamos, conforme Josso (2010, p. 

54), diferentes aprendizagens pelas experiências, pois “pensar as suas experiências 

diz respeito não a uma experiência, a uma vivência particular, mas a um conjunto de 

vivências que foram sucessivamente trabalhadas para se tornarem experiências”.  

Esses conjuntos de experiências apresentadas nos memoriais 

favorecem diferentes interpretações, bem como elucida questões que contribuem 

para a constituição do professor de Química. Um ponto importante, no sentido da 

trajetória dos sujeitos, são as idas e vindas, as mudanças de cidade e 

consequentemente de escolas que inclusive interferem na aprendizagem, por 

questões socioeconômicas das famílias. Nos trechos abaixo, apresentamos alguns 

recortes que narram as melhorias, as dificuldades e apresentam as consequências 

dessas mudanças no período que estão na escola no Ensino Fundamental I.  

  

No Ensino Fundamental I, a partir da 3ª série (era assim que se dizia) fui para 
Escola Municipal [...], mesmo sendo em escola pública o ensino continuava com 
a mesma intensidade de rigorosidade em relação ao ensino, agora com a 
professora [...]. No ano de 2004 fui para 4ª série na mesma escola com a 
professora [...] e tenho uma recordação marcante em minha mente pelo fato da 
mesma cobrar em sala de aula todos os dias do ano letivo a temida tabuada de 
multiplicação de dois a nove, com avaliação escrita e oral, apesar de toda 
exigência eu gostava do processo de aprendizagem que a professora propunha, 
pois foi através deste método que aprendi realmente toda a tabuada. Iniciei o 
ano seguinte na mesma escola, entretanto a partir do 3º bimestre minha vida 
tomou o rumo totalmente diferente, onde a partir do ano de 2005, meus pais 
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decidem morar noutra cidade, foi difícil aceitar toda essa mudança radical, mas 
foi preciso. (MF10, 2015). 

No ano de 1996, aos meus sete anos, eu deveria ter concluído a minha 1ª série 
do nível fundamental, mas devido a uma mudança de cidade que meus pais 
fizeram, acabei perdendo este primeiro passo. Em 1997, já de volta à minha 
terra natal, [...] retornei a 1ª série na Escola Municipal [...], naquela época havia 
poucos alunos, ainda me lembro da professora [...] a qual leciona até hoje. 
Infelizmente não consegui aprender a ler naquele ano, mas ela sem dúvida 
contribuiu positivamente para que eu construísse a base necessária para que na 
segunda série com a professora [...], hoje minha amiga, eu aprendesse a ler. 
Naquela época nós na 2ª (1998) série já fazíamos nossas pequenas histórias. 
Aprender a ler e a escrever era o nosso maior objetivo. Todos os dias nós 
tínhamos por obrigação resolver o “dever de casa” hoje chamado de tarefa. [...] 
A 4ª (2000) série foi uma série da qual jamais poderei esquecer, pois além da 
professora [...] foi nesse período que fiz muitas amizades, algumas delas ainda 
fazem parte de minha vida até os dias de hoje. Lembro-me de que a professora 
[...] era muito rígida e para ela a disciplina da turma estava sempre em primeiro 
plano, isso foi bom porque me proporcionou um aprendizado pra a vida inteira. 
(MF12, 2016) 

O ensino fundamental I iniciei com 5 anos de idade a 1ª série na Escola 
Municipal [...]. Na metade do ano minha mãe recebeu uma proposta de emprego 
em outra cidade e mudamos para Macaíba, onde terminei a 1ª série em uma 
escola municipal perto da casa da minha tia onde passamos a morar. No ano 
seguinte com 6 anos fui para uma escola particular o Jardim Escolar [...], que o 
certo seria para iniciar o 2º ano do ensino fundamental I, mas, por pouca idade a 
escola não aceitou e tive que repetir o 1º ano novamente. Então, nessa escola 
estudei do 1º ano ao 4º ano do ensino fundamental, foi lá que já percebi o 
interesse na área de matemática, pois não gostava muito do português, de 
leitura, pois o ensino era bastante proveitoso, gostava muito da escola, dos 
professores, sempre fui uma aluna participativa, desfilava no 7 de setembro, nas 
comemorações da escola como dias das mães, dos pais, São João, sempre 
participei de tudo. Fiz a formatura na 4ª série (ano), a escola só disponibilizava 
do ensino do jardim até o fundamental I. (MF13, 2016) 

 

Nas escritas acontecimentos podem ser evidenciados ao aproximar a 

escola, a família, os desejos e anseios, em aprender a ler e escrever. Em meio a 

todo esse misto de entrelaçamentos, evidencia-se as viagens ocorridas nessa 

trajetória escolar, que contribuiu para (des)apontamentos na vida dos estudantes, a 

exemplo de reprovações, não aceitar em turmas devido à pouca idade, participação 

em eventos escolares. Ainda é possível perceber o interesse pela área de exatas, 

que pouco é visto nos relatos dos memoriais analisados.  

As palavras do MF12 já trazem pensamentos sobre a docência, 

principalmente no como ser (ou não ser) professor, apresentando modelos a serem 

seguidos (ou não) em sala de aula. Desse modo, algumas narrativas trazem e 

apontam as transações entre a organização escolar e os espaços de aprendizagem. 

Isso sugere a aproximação sentimental e a importância da escola, além da facilidade 

de adaptação ao espaço escolar, bem como a toda sua estrutura física e 

pedagógica.  



81 
 

Nesse sentido, Carvalho e Gil-Pérez (2011) apontam como uma das 

competências do professor os atos de conhecer e questionar o pensamento docente 

espontâneo. Exemplo disso é o relato de MF12 que, diferente dos relatos que só 

demonstravam gostar ou não de seus professores, traz indícios de reflexão o que 

pode até ser uma contribuição advinda do seu curso de licenciatura. Sendo assim, é 

necessário questionar tal pensamento para que possamos “compreender que os 

professores têm ideias, atitudes e comportamentos para o ensino, devidos a uma 

longa formação „ambiental‟ durante o período em que foram alunos” (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2011, p. 28).  

 

5.2 Ensino Fundamental II: aproximação com as Ciências 

 

Araújo (2014) enfatiza que ao narrar sobre seus percursos de vida os 

professores produzem discursos que buscam dar sentido às suas vidas. Discursos 

esses que não podemos perder de vista, pois estão atravessados pelo olhar do 

outro, o olhar da instituição, o olhar sobre/da Ciência, a que os referidos sujeitos 

foram submetidos durante sua vida. Portanto, procura dar sentido as próprias 

concepções em forma de narrativas articulando os conjuntos de vivências durante a 

vida (escolar).  

Neste sentido, podemos entender nas falas dos professores dessa 

pesquisa as relações e aproximações com o futuro (professores de Química). 

Algumas narrativas fortalecem o sentido dado as Ciências da Natureza, quando 

falam sobre as disciplinas que mais tinham aproximação em seu período de 

escolarização no Ensino Fundamental II.  

 

No Ensino Fundamental tive um pouco de dificuldade em química na 8ª série. 
Não me identifiquei com a metodologia da professora, mas fui aprovada (MF2, 
2012) 

Em 1997 na sexta série a professora que marcou foi [...] de Ciências, pois 
sempre procurava dinamizar as aulas e fazia com que todos da sala 
participassem da sua aula (MF6, 2015). 

Acabei o primário, comecei o ginásio, hoje o Ensino Fundamental II, nele 
comecei a ter acesso às disciplinas mais variadas, gostava muito de inglês, 
ciências e matemática. Tenho até hoje um dicionário de inglês que a professora 
[...] me deu nessa época. Esse período foi muito marcante, pois os mesmos 
professores que me deram aula, hoje trabalham comigo nessa escola, está 
sendo de grande emoção e também honra trabalhar com aqueles que me foram 
mestres na minha infância. Quando cheguei na 8ª série, ou seja, 9º ano foi que 
começou o meu interesse pela ciência experimental. Fazia alguns experimentos 
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simples em casa, como curiosidade e depois buscava a explicação com o 
professor, outras vezes o professor fazia experimentos na sala e pedia para 
pesquisarmos o que observamos, para depois ser debatido em sala de aula, 
tendo essa visão de ciência encerrei o Ensino Fundamental II em 1999, 
esperando que no Ensino Médio, pudesse ter um acesso maior a esse 
conhecimento, pois era o que os professores comentavam (MF8, 2015) 

No ano de 2003, para fazer da 5ª a 8ª série, meus pais me matricularam na 
escola estadual [...], onde tive muitas dificuldades para me adaptar por causa 
dos alunos mais velhos, que agrediam os alunos novos, com tapas na cabeça, 
jogavam ovos e roubavam seus pertences, infelizmente a diretoria não tomava 
nenhuma atitude em relação a esses alunos, outra dificuldade foi me adaptar 
com várias matérias e com diversos professores e seus diferentes métodos de 
ensino. Com o passar dos meses fui me acostumando, com essa nova escola e 
suas dificuldades até o ano de 2007 onde fui transferido. No que diz respeito ao 
aprendizado, tive os primeiros contatos com conhecimentos químicos e físicos, 
tais como: átomos, íons, elementos químicos, tipos de energias, mudanças de 
fases da matéria, entre outros conhecimentos (MF16, 2016).  

 

Os excertos consistem em narrativas do cotidiano escolar durante o 

“Ginásio14” e o Ensino Fundamental II15. No MF2 é enfatizado as dificuldades 

encontradas na disciplina de Química devido a metodologia da professora. Dois 

pontos podem ser problematizados nessa narrativa. Primeiro, a apresentação dos 

conteúdos específicos da Química apenas no último ano do Ensino Fundamental II 

que pode contribuir para essas dificuldades. Segundo, diz respeito à didática da 

professora, que não a fazia compreender/entender os conteúdos. 

De acordo com Zanon e Palharini (1995) muitos alunos e alunas 

demonstram dificuldades em aprender química, por não perceberem o significado ou 

a validade do que estudam. Por isso, defendem que os conteúdos devem ser 

contextualizados, para que se tornem próximos a realidade e o cotidiano dos sujeitos 

que estão inseridos na educação formal, na escola. Os autores esclarecem que o 

lugar da Química no Ensino Fundamental II, só aparece nos livros-textos de 

Ciências, estudando alguns temas e de forma fragmentada sem estabelecer 

relações que favoreceriam a aprendizagem dos alunos.  

                                            
14

 A Lei nº 5.692 de 1971 Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, na qual fundi o 
ensino primário com o ginásio, retirando deste os ramos profissionais, e constituiu um novo segmento 
de primeiro grau com oito anos de duração, obrigatório para as crianças e jovens de sete a 14 anos 
de idade (BRASIL, 1971). 
 
15

 A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) dispõe sobre os dois níveis 
de ensino: a educação básica e a educação superior. Encontramos no artigo 21 da lei o conceito de 
educação básica que por sua vez, articulou as três etapas da educação básica nacional: a Educação 
Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Sendo assim, diz respeito ao reconhecimento e 
importância da Educação Escolar nos diferentes segmentos da vida estudantil dos alunos, 
fortalecendo e prevendo por lei o direito à Educação desde o Infantil até o Superior (BRASIL, 1996). 
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O outro fator que podemos discutir é a didática dos professores de 

Ciências. Muitas pesquisas na Área têm demonstrando que o Ensino de Química em 

diversos níveis de escolarização prevalece o que conhecemos a dimensão 

pragmática e tradicional, pois os alunos apenas recebem as informações “passadas” 

pelos professores que dominam os conteúdos. Essa abordagem tradicional de 

ensino contribui para o esquecimento do que fora estudado, bem como fortalece os 

discursos negativos que estão atrelados a Química, enquanto disciplina da 

Educação Básica.  

Também é importante considerar que, via de regra, quem ensina 

Ciências da Natureza no Ensino Fundamental II são os licenciados em Ciências 

Biológicas. Isso gera dificuldades para o Ensino de Química uma vez que tais 

profissionais costumam não dominar os conhecimentos específicos dessa outra área 

de conhecimento. Sobre isso, Silva (2014, p. 110) discute que “o modelo de 

formação disciplinar, em Ciências Biológicas, implica em várias limitações, como: 

dificuldades em abordar conteúdos da Física e da Química nas aulas de Ciências no 

Ensino Fundamental”. 

É nesse caminho que apontamos a necessidade de inserirmos o 

Ensino de Química em todos os níveis, as etapas e as modalidades da Educação 

Básica, com o estudo de conteúdos específicos e, no decorrer dos anos, aprofundá-

los. Então, entendemos e nos apoiamos numa Educação Química (nas etapas, 

fundamental e médio) de forma crítica, reflexiva e problematizadora, objetivando 

então, que os professores pensem em estratégias didáticas para a inserção dos 

conteúdos específicos, apontados na narrativa do MF16, tais como: “átomos, íons, 

elementos químicos, formas de energias, mudanças de fases da matéria”, etc., nas 

séries anteriores e não apenas no 9º ano16.  

 Um professor que trabalha numa perspectiva de ensino que contrapõe 

aos aspectos tradicionais nas aulas de Ciências favorece uma dimensão mais 

progressista, no sentido de “dinamizar” o processo de aprendizagem, conforme 

narra MF6. Defendemos, então, que as aulas que fogem dos ritos tradicionais são 

imprescindíveis, pois os alunos, de acordo com Zanon e Palharini (1995), mostram-

                                            
16

 Levamos em consideração os currículos das escolas públicas e tomando como princípio norteador 
de tal discussão dos conteúdos do 9º ano, na disciplina de Ciências/Química, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e a tão recente Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 
2018 - última versão).  
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se curiosos em saber como é e como funciona o mundo, e isso ajuda a reforçar suas 

capacidades e sua autoconfiança durante o processo de aprendizagem.  

Na narrativa de MF8 evidenciamos a experimentação como uma 

curiosidade da aluna, quando realizava experimentos em casa e levava as questões 

para o professor de Ciências. Sendo assim, a experimentação no contexto escolar 

deve fazer com que as crianças pensem e problematizem a realidade, para assim 

explicarem os processos e as transformações que estão ocorrendo. 

Consequentemente, fortalece o sentido dado às ciências de cunho experimental, 

que apesar do seu rigor, aceita as definições e apresentações dos alunos, a partir do 

que observaram em determinado experimento, de modo que estabeleça relações 

possíveis à aprendizagem de determinados conceitos e conteúdos a partir de tal 

metodologia específica. 

Sobre isso, Zanon e Palharini (1995, p. 18) esclarecem que:  

 

[...] ao invés de „ensinar‟ teorias ou de „transmitir‟ conteúdos prontos 
de química, procura-se criar condições para que as crianças 
exercitem o uso de seus conhecimentos e discutam em torno de 
suas „teorias explicativas‟, na concorrência entre formas diversas de 
conhecimento. Temos nos preocupado em promover estratégias [...] 
que propiciem a negociação entre ideias do senso comum e ideias 
das ciências nas tentativas de explicação, e estamos atentas ao 
papel mediador do professor nesses processos de aprender a 
aprender. Centramos a atenção nas formas do estudar, do conhecer, 
do expressar, na perspectiva da significação das aprendizagens 
desenvolvidas através do professor e da escola. As crianças contam 
cada vez mais com a parceria do professor, ao perseguirem 
estratégias dirigidas à ampliação e aprofundamento das explicações, 
mobilizando fontes de informação comunicação, dentro e fora da 
escola. 

 

Conforme os autores, pensar em estratégias dirigidas ou estratégias 

didáticas, sejam a partir da experimentação ou não, favorece a aprendizagem de 

conteúdos da química e os levam a pensar em possibilidades de resolução de 

problemas, a partir do conhecimento interno de cada aluno contrapondo ou 

fortalecendo com o conhecimento científico explicado nos livros didáticos 

apresentados em cada aula de Ciências.  

Além disso, há uma possiblidade iminente de levar o aluno a aproximar 

com as ideias científicas de pesquisadores renomados e não apenas prezam por 

experimentos que conduzam a explicações de teorias prontas, acabadas e 

inapropriadas a educação escolar. Visando assim, uma experimentação 
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transformadora da realidade, a fim de inovações e não a repetição de experimentos 

clássicos já consolidados no Ensino de Química.  

 

5.3 Ensino Médio: relação com a Química  

 

De acordo com Krawczyk (2011) o ensino médio se constitui em uma 

etapa da educação básica brasileira que tem mobilizado controversos debates em 

torno de questões como os persistentes problemas de acesso, a ausência de 

qualidade, a falta de sentidos e objetivos claros, o aparente descompasso entre suas 

práticas e os interesses de seu público, formado principalmente por jovens.  

Levando em consideração as declarações da autora, evidenciamos o 

Ensino Médio, composto por três últimos anos de formação final da Educação 

Básica, como um lócus de reconhecimento, pertencimento e início da constituição 

identitária para uma futura profissão. É nessa etapa em que se constrói laços para 

toda a vida, bem como aproximações com pessoas que serão essenciais após o 

término dessa etapa, como apresentam os memoriais analisados nessa tese.  

Outro fator importante é o respeito, a colaboração entre os estudantes 

e com os professores. Nos memoriais, de maneira geral, os sujeitos abordam o 

papel do professor como um ser decisivo para as escolhas durante a trajetória 

formativa; apresentam as dificuldades com as disciplinas que foram enfrentadas pelo 

esforço e tentativas e, a escolha profissional tendo o professor como referência.  

Podemos evidenciar nas narrativas as memórias e as (con)vivências 

que despertaram o querer e o gosto pela Química.  

 

Em 1991, comecei a cursar o 2º grau (Magistério), tudo era como se fosse um 
sonho, em 1994 conclui o 2º Grau, porém, parei de estudar porque não tinha 
faculdade aqui na região. [...] Quando estudava o 2º grau, a disciplina de 
Química era a que eu mais gostava, por ser uma ciência tão fascinante para 
todos nós seres humanos (MF4, 2013). 

No ensino médio foi uma passagem estudantil muito importante para a escolha 
da área que busquei. Desde o início gostei de química, onde sempre ficava 
intrigado com as aulas que o professor aplicava, pois eram diferentes, eram 
acontecimentos diferentes que estava estudando. Dessa maneira sempre 
buscava saber o que estava acontecendo e com isso fui aprendendo e gostando 
cada vez mais. E levando em consideração que o professor era tutor da UFRN 
Ead polo [...]. Neste período fiz uma grande amizade [...], onde sempre em 
aulas principalmente as de químicas buscava as respostas para todas as 
perguntas que continha no material didático. Sempre o professor [...] nos 
orientou e sempre falava e até mesmo incentivava tanto eu [...] para entrar em 
um curso superior em química. Foram tantas orientações que na segunda série 
do ensino médio o professor pediu para que nós construíssemos um vulcão, em 
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que este iria expelir apenas fuligem, Fuligem esta formada pela reação do 
dicromato de amônia com pólvora. E assim construímos e quando chegou o dia 
da exposição foi um sucesso total, acontecimento este que jamais me esqueci. 
E aumentou o amor ainda mais para continuar estudando química. Com isto 
finalizei o meu ensino médio em 2010 e sempre fiquei realizando vestibulares 
na expectativa de ser aprovado em algum (MF11, 2015). 

Quando estudava o ensino médio no 2° e 3° ano tive um professor muito bom 
em química que me deixou encantada com a disciplina comecei a entender 
todos aqueles conteúdos que antes não compreendia, a forma que ele ensinava 
com tanta facilidade fez com que eu decidisse fazer este curso, e ainda mais 
desde criança eu pensei em ser professora. Quando soube do vestibular para o 
curso e também por ser o curso que oferecia mais vagas não pensei duas vezes 
antes de fazer (MF16, 2016). 

 

Conforme os excertos, percebemos o encantamento pela Química a 

partir da figura do professor. MF4 aborda que começou a gostar de Química no 

Ensino Médio, o que pode ter influenciado a escolha do curso, visto que havia 

parado após a conclusão, por dificuldades que apresenta posteriormente no seu 

memorial. Quanto a MF11, é evidente em sua narrativa a influência do professor em 

sala de aula, na qual revela participar de sua formação ativamente contribuindo para 

a aprendizagem dos alunos e pela escolha do curso.  

Nas palavras de MF16 enxergamos uma relação com as outras 

narrativas, mas o que tem chamado atenção é o fato de revelar seus sonhos que 

foram projetados desde criança, quando ela relata que “desde criança eu pensei em 

ser professora”. Essa afirmação está ligada a autoformação discutido por Pineau 

(2010). Para o autor é na autorformação (a partir das histórias e trajetórias de vida 

que levam a ser professor) o formador forma-se, através de uma reflexão sobre os 

seus percursos pessoais. Bragança (2011) nos faz pensar sobre o processo de 

autoformação, a partir de nossas narrativas ao afirmar que “(a autoformação) é a 

dimensão pessoal do reencontro reflexivo em que as questões do presente levam-

nos a problematizar o passado e a construir projeto sobre o futuro” (p. 159).  

Dito isso, enfatizamos que as narrativas são importantes para nos 

constituir enquanto sujeitos participantes do processo de formação, mediados pelo 

o(s) outro(s) e o(s) meio(s) que estamos inserido. Esse processo, também pode ser 

visto pelo lado do autoreconhecimento e pertencimento a profissão professor. 

Nessas narrativas, também, podemos encontrar e elucidar as dificuldades e as 

denúncias dos métodos utilizados pelos professores de Química, como vemos a 

seguir. 
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A partir do segundo ano comecei estudar na Escola Estadual [...]. Uma escola 
de uma grande referencial em questão ensino médio, com os professores mais 
requisitados da cidade. Esse foi outro momento de grandes dificuldades: escola 
nova, colegas novos [...]. No segundo ano comecei a gostar da disciplina de 
química, pois o professor [...] transmitia os conteúdos com uma clareza tão 
grande que conseguia entender com muita facilidade suas explicações. Lembro 
que na aula dele sempre gostava de sentar nas primeiras cadeiras pra ficar 
prestando bastante atenção. Esse professor era tido pelos alunos como mau 
professor pelo seu lado rígido e exigente, confesso que essa exigência dele foi 
o que mais me motivou a me dedicar e gostar da sua disciplina (MF6, 2015).  

Iniciei o ensino médio no ano de 2009, na Escola Estadual [...], mesmo com a 
escola que estudava oferecia o ensino médio, meus pais e eu decidimos que eu 
estudasse nesta outra escola por oferecer um melhor desempenho anual no 
ensino, onde como qualquer outra aluna teve professores que adotaram 
diversificadas metodologias de ensino, que permitia o interesse por algumas 
disciplinas e outras acabava desagradando por causa dos métodos utilizados 
em sala de aula. Como, por exemplo, na disciplina de português passei a não 
gostar, devido às aulas monótonas, que a invés de despertar instigação, 
despertava falta de interesse, entretanto isso não ocorria na disciplina de 
química, por meio das aulas que eram bem participativas e diferentes que 
facilitava e ensino-aprendizagem (MF10, 2015). 

 

Como vemos nas narrativas, a centralidade se refere ao conjunto de 

práticas didático-pedagógicas dos professores de Química dos sujeitos dessa 

pesquisa. Por isso, defendemos que as práticas educacionais que ocorrem durante 

o processo de escolarização são diversas, que corroboram para diferentes culturas 

de desenvolvimento de aprendizagem dos alunos, na qual podem aproximar alguns 

alunos com a Química e com o professor, ou até mesma distanciá-los.  

 

Ao término do ensino fundamental, tive de mudar de escola, visto que no 
Colégio [...] não oferecia ensino médio. Sendo assim, inicia-se uma nova etapa 
escolar em minha vida, que foi no Colégio [...], onde tive o primeiro contato com 
a química. Num primeiro momento me deparei com uma situação não muito 
propícia ao aprendizado, especificamente em química, já que tive um professor 
muito carrasco nesta disciplina. Logo, a disciplina que eu mais me identificava 
apresentava-se como a mais difícil pela relação do professor-aluno. Porém, não 
me deixei abater e continuei trilhando os caminhos, sempre mostrando interesse 
por essa ciência. Durante todo o ensino médio, esse professor nos ensinou, já 
que era escasso o número de professores nessa área. Mas, com perseverança 
consegui vencer mais essa etapa de minha vida. (MF8, 2015). 

Já na 2ª série do ensino médio, não posso dizer que as aulas na disciplina em 
química eram consideradas tão boas assim, pois apesar do assunto que era 
difícil, o professor não facilitava a compreensão dos conteúdos, por fim o 
mesmo acabava respondendo todas as atividades sem nos fazer pensar aquela 
dada questão (MF10, 2015). 

Estudei toda a minha vida em escola pública, no ensino médio passei a estudar 
na Escola [...], uma das melhores escolas pública da cidade. Lembro-me de um 
professor de química, que era muito carrasco ninguém da sala gostava das 
aulas dele, mas era o professor no qual eu mais me identificava. Minhas notas 
eram muito boas, pois esse professor com sua forma rígida de ensinar passava 
os conteúdos de forma simples e clara, onde ele queria que o aluno realmente 
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aprendesse e não decorasse. Ele sempre falava em suas aulas, você só tem 
duas alternativas: aprender e aprender. (MF14, 2016). 

 

A disciplina de Química, no Ensino Médio merece destaque pelas 

inúmeras compreensões de mundo e da natureza a que pertence, sobretudo para 

entender as energias que estão envolvidas nas transformações físicas e químicas, 

na qual muitos estudantes nessa etapa sentem bastante dificuldade.  

Analisando as narrativas acima, percebemos a imagem do professor de 

Química como carrasco, em que já tentamos destituir essa “qualidade” a cerca dos 

anos. Esse modelo de profissional impresso nos professores de exatas tem 

favorecido o distanciamento e as concepções equivocadas a respeito da docência, 

bem como criado interferências no processo de ensino-aprendizagem nas aulas de 

Química. Quaisquer que sejam os modelos desses processos que dominem o 

pensamento do professor e do aluno terão grande contribuição e consideração nas 

interações em sala de aula no que diz respeito às informações que permeia a 

Educação Química.  

A partir da narrativa de MF8, percebemos algumas complexas 

discussões que temos nos estudos na área de Ensino de Química. O primeiro 

aspecto é o autoritarismo dos professores, seguido da ausência de profissionais da 

área. MF8 afirma que só teve um docente durante toda a vivência do ensino médio, o 

que favorece uma relação não muito saudável entre o aluno e o professor, gerando 

assim, alguns pontos negativos, no que diz respeito à própria aproximação com a 

disciplina.  

Percebemos que a relação professor-aluno é fundamental para um 

processo ensino-aprendizagem eficiente. Nesse contexto, compreendemos nos 

excertos anteriores que os professores ainda estão centrados numa concepção mais 

rígida do ensinar Química. Esse motivo favorece um distanciamento entre o docente 

e os alunos, contribuindo também para visões temidas da Química.  

Além disso, é evidente outra preocupação nas narrativas de MF10 que 

diz respeito ao mecanicismo praticado nas listas de exercício das aulas de Química. 

Quando afirma responder todos “exercícios” sem pensar neles, tal sujeito denuncia 

uma característica do modelo de ensino pautado na racionalidade técnica.  

As experiências vividas e narradas por tais alunos podem favorecer o 

pensamento distinto entre o ser e não ser esse tipo de professor. Ao narrar tais 
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procedimentos, não se prioriza uma educação dialógica, defendida por Freire (2005), 

e contribui para enfatizar o significado dado aos acontecimentos que estão 

marcados nas memórias de tais estudantes.  

Aqui convém esclarecermos que o professor tem um papel de 

autoridade e não de autoritarismo. Esses são dois conceitos importantes que devem 

ser conhecidos e elaborados na formação inicial de professores, sobretudo os de 

Química. Dessa forma, entendemos que o professor tem uma relação com seus 

alunos e que deve ser baseada nos princípios de aprendizagem, diálogo e respeito. 

A partir de tal entendimento, vemos o papel de professor como uma autoridade, e 

que no sentido freiriano é  

 

A autoridade coerentemente democrática está convicta de que a 
disciplina verdadeira não existe na estagnação, no silêncio dos 
silenciados, mas no alvoroço dos inquietos, na dúvida que instiga, na 
esperança que desperta. (FREIRE, 2006, p. 93). 

 

Por outro lado, o autoritarismo narrado pelos estudantes não contribui 

com esse pensamento, pois o professor é visto como um detentor de conhecimento 

e verdades absolutas e um ser intocável. Tal prática está sendo apostada pelo atual 

governo17, em que a escola deve seguir traços do padrão militar, de rigidez e com 

metodologias enraizadas no método tradicional de ensino.  

Defendemos então, uma escolarização que possa ser pensada em 

aulas dialógicas, nas quais os alunos atribuam sentidos e significados ao que é 

estudado. Entendemos isso, pois os alunos, as aulas, a escola, necessitam de 

propostas pedagógicas que levem o estudante e o professor a (re)elaborarem suas 

concepções. De acordo com Freire  

 

Quanto mais penso(amos) sobre a prática educativa, reconhecendo 
a responsabilidade que ela exige de nós, tanto mais me convenço do 
dever nosso de lutar no sentido de que ela seja realmente 
respeitada. O respeito que devemos como professores aos 
educandos dificilmente se cumpre, se não somos tratados com 
dignidade e decência pela administração privada ou pública da 
educação. (FREIRE, 2006, p. 96). 

 

                                            
17

 Para maiores detalhes sobre a implantação de escolas militares no Brasil, acesse: 
https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/eder-content/2018/09/20/eleicoes-bolsonaro-
promessa-educacao-colegio-militar-cada-capital-2020.htm 

https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/eder-content/2018/09/20/eleicoes-bolsonaro-promessa-educacao-colegio-militar-cada-capital-2020.htm
https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/eder-content/2018/09/20/eleicoes-bolsonaro-promessa-educacao-colegio-militar-cada-capital-2020.htm
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As narrativas apresentadas nos excertos anteriores são essenciais 

para traçar o perfil e os pré-conceitos existentes dos diferentes autores que compõe 

a educação escolar. Podemos perceber que todos os estudantes carregam em suas 

histórias e na própria memória algumas definições, que vão desde ao papel social e 

funcional da escola, até as concepções de ensino-aprendizagem.  

Ainda sobre a distância, favorecida por inúmeros pontos, nos excertos 

abaixo é notório as dificuldades encontradas pelos alunos em situação escolar, 

como exemplo, a falta de professores de Química, dificuldades de acesso à escola 

gratuita, pública e de qualidade, na qual os alunos teriam que se locomover para ter 

acesso a algo que está instituído em nossas políticas públicas.  

 

No ano de 2008 iniciei o ensino médio, o 1º ano na Escola [...], de inicio 
sofremos o preconceito dos alunos antigos da escola por ter ido estudar na 
mesma, ou seja, pela minha antiga escola ter fechado e não ter outra saída, e 
sim irmos estudar lá, pois era tipo uma rivalidade entre as escolas, até a diretora 
soltou piadas para os estudantes novatos. Não esqueço isso nunca! Mesmo 
assim não tinha o que fazer, e sim estudar, mas o ensino não era lá essas 
coisas, pois tinha falta de professor, por exemplo, em química eu não vi quase 
assunto durante o ensino médio, então tive muita dificuldade, não foi de boa 
qualidade, o único professor que passava assuntos e trabalhava bem era o de 
matemática, um ótimo professor, biologia também passava uns conteúdos, mas 
física e química eu mal vi no ensino médio, pois os professores passavam 
poucos conteúdos e também não havia muito interesse entre os alunos na 
aprendizagem, e eu me senti muito prejudicada, pois sempre fui uma aluna 
interessada nos estudos. Eu afirmo que meu ensino médio foi de péssima 
qualidade, não sabia de nada, tentei vestibular na UFRN e não tive êxito, o meu 
pai ainda queria que eu fosse para uma faculdade particular mais eu não 
aceitei, além de querer a federal, o que ia me afetar bastante era o modelo de 
ensino, pois eu não sabia quase de nada e passar para uma faculdade 
particular com o ensino diferenciado, então, eu iria sofrer bastante. (MF13, 
2016). 

No ano de 2007 fui transferido para uma escola na cidade [...] onde meus pais 
consideravam o ensino melhor que o da nossa cidade [...], onde eu ia de carro o 
meu professor de matemática G. e seu filho e meu amigo H., onde estudei na 
parte da noite e me locomovia 12 km por dia para poder estudar. No 1º ano eu 
tive muita dificuldade com História, com o professor Bosco, no qual fui para a 
prova final onde obtive êxito e consegui a aprovação. Na Escola Estadual [...], 
onde no ano seguinte não tive problemas com disciplina e consegui ser 
aprovado em todas. No meu último ano do ensino médio, minha turma se 
organizou para fazer a aula da saudade e a festa de formatura, nesse ano meu 
amigo [...] e eu fizemos vestibular, mas sem sucesso (MF17, 2016). 

 

Quando retomamos a leitura dos MF13 e MF17, pensamos sobre a 

necessidade de entendermos os aspectos que estão envolvidos no processo de 

escolarização dos sujeitos dessa pesquisa. Algumas problemáticas persistem, 

apesar dos incentivos no que diz respeito às políticas de acesso e permanências no 
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processo de escolarização. Por exemplo, a falta de professores de Química com 

habilitação na área, o acesso à escola próximo a residência dos estudantes, salas 

de aula superlotadas, etc. Percebemos a partir das narrativas as dificuldades 

encontradas, que nos fazem refletir sobre o papel da escola democrática.  

Essas condições externas também implicam no processo de ensino-

aprendizagem e cabe ao professor considera-las em sua prática pedagógica. Isso é 

mais um aspecto a ser considerado na formação inicial e continuada visto que tais 

momentos formativos não podem se resumir a conteúdos específicos das áreas de 

conhecimento. É preciso problematizar como os sujeitos vivenciam tais dificuldades, 

como eles significam a influência disso no processo de ensino-aprendizagem e na 

prática pedagógica docente que está sendo construída.  

Na narrativa de MF10, notamos uma aproximação com a Química, 

durante o Ensino médio a partir do 3º ano apenas, conforme o excerto abaixo.  

 

Foi na 3º série do ensino médio que despertei o interesse pela química, através 
de um professor [...], onde a maioria dos alunos não gostava do método de 
ensino do mesmo, no entanto eu amava tanto os conteúdos dados durante todo 
o ano letivo como o método de ensino e aprendizagem. Foi à partir dos 
conteúdos de orgânica que comecei a ter um olhar profundo sobre o Química, o 
que posso estudar além do que já visto em todo ensino médio, enfim, comecei a 
ter uma curiosidade sobre este universo. (MF10, 2015). 

 

Do ponto de vista curricular, fazendo menção aos documentos que 

norteiam as organizações dos conteúdos do Ensino Médio – PCN, PCN+, DCN, 

BNCC – o último ano, 3º ano, destina-se ao estudo dos conteúdos interligados à 

Química Orgânica, que abarca desde a concepção do átomo de carbono até as 

reações que ocorrem entre estruturas orgânicas. Para os alunos, apesar da 

dificuldade que apresenta cada conteúdo da Química Orgânica, tem uma 

aproximação que os levam a sentir-se mais atraídos, sobretudo por não usar as 

diversas ferramentas matemáticas, como no caso anterior do 2º ano.  

Dessa forma, o ensino de Química – em suas diversas etapas e 

modalidades de ensino – precisa se centrar nas relações que envolvem a 

informação química e o contexto social em que está inserido todos os participantes 

do processo educativo. Vemos essa necessidade, pois, pensamos numa Química 

cidadã visando a participação na resolução das problemáticas da sociedade e, para 
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isso, há necessidade de não só compreender os conhecimentos científicos, mas 

saber e conhecer a sociedade para trabalhar juntos.  

E, por esses motivos os currículos do Ensino Médio devem contemplar 

a diversidade da(s) Química(s), para que seja necessária uma aproximação mais 

evidente dos alunos e com isso reforcem o sentido da docência, fazendo com que 

sigam essa carreira ao término dessa etapa. Nesse sentido, podemos resumir essa 

categoria na Figura 4. 

 

Figura 4 - Síntese das influências que contribuíram para a escolha do curso 

 

 

 

 

FONTE: Elaboração própria.  

 

Conforme a Figura 4, percebemos uma relação que se tecem para a 

escolha do curso de Química. As narrativas evidenciam a aproximação com a 

própria disciplina, as experiências da vida escolar e as relações que estruturam 

sejam pessoais e/ou didático-metodológica com os professores que atuaram durante 
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a etapa do Ensino Médio. Esses fatores são primordiais para se projetar o ingresso 

do curso de Licenciatura em Química. Nessas narrativas podemos ver um exemplo 

do processo de individuação, que conforme Josso (2010) o ser se torna único, 

singular, que cada pessoa é, o que não significa ser egoísta ou individualismo, no 

sentido usual da palavra, mas sim procurar realizar a peculiaridade de seu ser, a 

partir das relações, das trajetórias e vivências de uma pessoa mais experiente, que 

nesse caso são os docentes de Química da educação básica.  

Essas questões nos remetem às influências e as experiências da 

trajetória de vida que fizeram/fazem os sujeitos escolherem e continuar escolhendo 

a docência em Química. Portanto, as ideias apresentadas nessas narrativas 

contidas nos memoriais de formação elaborados pelos sujeitos no contexto 

explicitado anteriormente, nos trazem e apresentam possibilidades da formação 

inicial dos professores de Química, no que diz respeitos às experiências, como algo 

que marca os sujeitos que serão docentes a partir dos processos de rememorizar e 

narrar em forma de escrita os acontecimentos e as trajetórias que os levaram a 

tornar-se professores de Química. 

As experiências no contexto educacional, parte do pressuposto 

progressista. Conforme Almeida (2012) a experiência é o sentido de saborear um 

dado momento vivido, mas não algo de que o sujeito pode tomar posse. Ele não tem 

uma experiência; ele a vivencia nos aconteceres de sua história de vida. A 

experiência é a ação conjunta de tudo que ele é num determinado momento, ao 

mesmo tempo em que destrói o que ele é, transformando-o, sempre sendo. Dewey 

(2010) afirma que os sujeitos não devem se colocar na atividade educativa apenas 

como reprodutor de experiências passadas, mas, deve visar às experiências como 

um eixo de reorganização da própria existência, pois toda experiência é modificada 

por quem a faz e por quem a ela passa/passará, visto que não é algo terminado e 

sempre recomeçado/continuado, o que justifica a ideia da Figura 4.  

Almeida (2010, p. 77) assegura que: 

 

A ideia de continuidade da experiência posta nos estudos de Dewey 
é basilar para a compreensão da experiência como uma dinâmica 
que ressurge a cada momento na vida do sujeito, nunca 
desperdiçando as aprendências anteriores, e sim atualizando-as nas 
possibilidades da composição de novas aprendizagens. [...] Não há, 
portanto, uma negação ou dissipação da experiência vivida, e sim um 
apanhado do que se passou, evitando a separação das partes.  
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Sendo assim, as experiências narradas durante a escolarização do 

Ensino Fundamental ao Ensino Médio, perpassando por todas as dificuldades, 

construções, renúncias e (re)ssignificados da própria existência da vida, nos faz 

pensar que esse é sem dúvida o momento de escolhas, projeções e relações que se 

aproximam e/ou distanciam, pois como unidade possui qualidades que (re)elaboram 

sentidos envolvendo as várias esferas de ser e se constituir enquanto futuro 

professor, considerando o sujeito que pensa, que fala, que interage e que tem a 

possibilidade de escolhas.  

 

5.4 Escolha profissional: quero o curso de Química? 

 

Educador, professor de Química. Ensinar, transmitir, mediar o 

conhecimento Químico. Já paramos para pensar quem escolhe essas 

palavras/ações para uma profissão ao longo de sua vida? E, a quem escolhe, por 

que escolhe? Ficamos a imaginar que essas situações são mais que necessárias 

para a investigação no que diz respeito à escolha do curso de Licenciatura em 

Química e que contribuirá à construção da identidade dos professores de Química.  

É importante entendermos, a partir das narrativas dos alunos dessa 

pesquisa, o que os levaram a escolha do curso de Licenciatura em Química, para 

traçarmos proposições da constituição da identidade desse profissional. Além disso, 

Pimenta (2012, p. 20) afirma que: 

 

A identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação 
social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da 
profissão; da revisão das tradições. [...] constrói-se também pelo 
significado que cada professor, enquanto ator e autor conferem à 
atividade docente no seu cotidiano a partir de seus valores; de seu 
modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas 
representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do 
sentido que tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir de 
sua rede de relações com outros professores, nas escolas, nos 
sindicatos e em outros agrupamentos. 

 

A autora esclarece as diferentes construções e contribuições de 

diversos segmentos para a constituição da identidade profissional. Desse modo, as 

experiências – discutidas na categoria anterior – estão interligadas intrinsicamente 

com a constituição da identidade do professor, a partir das relações existentes no 

processo de optar pelo curso de Licenciatura em Química.  
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Valle (2006, p. 179) nos faz refletir sobre as escolhas pela docência 

circunstanciada, que além das relações experienciais e dos momentos vividos que 

inter-relacionam as escolhas pela docência, outros pontos merecem ser enfatizados, 

pois, conforme a autora: 

 

Ao contrário do que revela o senso comum, o destino de uma pessoa 
não se prende somente às características próprias de sua 
personalidade – disposição, inteligência, caráter, vocação, aptidão, 
dons e méritos pessoais, que podem ser cultivados de maneiras 
diversas –, mas depende principalmente do fato de ter nascido num 
determinado momento histórico e num certo ambiente sociocultural, 
definido por elementos estruturais bem precisos: de ordem 
econômica, política, educacional. Esses elementos pesam sobre as 
opções de cada um e acabam por prescrever o futuro no mais longo 
termo, orientando a escolha pessoal e exercendo forte influência 
sobre o itinerário profissional. 

 

Com isso, a autora nos faz remeter que as escolhas profissionais, 

como são disseminadas, não são simplesmente produto de um pensamento em sua 

plena consciência, mas de uma rede confusa, de uma ponderação prática visando o 

campo de interesse, norteada, portanto, por uma constituição estrutural interna que 

produz as histórias anteriores e reflete no presente, sobretudo na escolha 

profissional em ser professor de Química. Por esses motivos, percebemos a 

necessidade de investigar e aprofundar as discussões sobre tal escolha ou única 

opção, levando em consideração as narrativas apresentadas nos memoriais aqui 

investigados. 

Os memoriais apresentam em suas narrativas que escolheram o curso 

de Química EaD, além das categorias apresentadas anteriormente, porque a própria 

vida encarregou de aproximá-los com essa área. Outras influências podem ser 

encontradas, como a exemplo do gosto próprio – influenciado pelas relações, 

professores, etc. –, como também pelos familiares, conforme as narrativas abaixo de 

MF9 e MF10, respectivamente.  

 

Em relação à escolha do curso, fui bastante influenciada pela minha irmã, pois 
sem muitas opções e por vontade de entrar em um curso superior eu optei por 
Química, já que era algo que gostava no ensino médio e visivelmente fácil de 
entrar. Mas fiquei em dúvida entre Química e Ciências Biológicas, porém acabei 
optando por Química, por ser uma área que considero fascinante. Ao saber que 
tinha passado no vestibular, fiquei muito feliz e resolvi estudar, pois mesmo não 
sendo exatamente o que almejava, não poderia perder essa oportunidade. [...] 
Hoje vejo que tomei a decisão certa, já que, como futura professora, poderei 
contribuir para que meus alunos se tornem cidadãos mais críticos, engajados e 
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conscientes, pois mesmo não podendo tudo, a prática educativa pode alguma 
coisa (FREIRE, 1993). (MF9, 2015). 

Ao término do ano letivo soube que haveria vestibular na Universidade Estadual 
[...] e também na Universidade Federal [...] e decidi fazer ambos os vestibulares, 
entretanto apenas [...] oferecia o curso de Licenciatura em Química, já a [...] 
oferecia o curso de Direito e Ciências da Computação e fiz para Ciências da 
Computação. Aconteceu que, acabei passando no vestibular para ambos os 
cursos, e por fim decidir cursar Licenciatura em Química, pois é o que pretendia 
desde princípio. (MF10, 2015). 

 

Em contrapartida, outros sujeitos narram que a escolha do curso não 

aconteceu de primeira valia, pois almejava outros cursos e, conforme os relatos, 

alguns escolheram o curso de Licenciatura em Química apenas pela quantidade de 

vagas. 

 

O Curso de química para mim não foi bem uma escolha, e sim uma falta de 
opção entre os três cursos oferecidos para os professores na época, que foram; 
o de Matemática, Física e Química. Então escolhi o curso de química por me 
identificar mais com os conteúdos da área de Ciências Naturais e Educação 
Física por fazer pontes entre a Química suas tecnologias e a vida cotidiana. [...] 
Por isso optei para o de química pelo contexto e conteúdos abrangente com um 
olhar interdisciplinar e coerente nas demais disciplinas. Portanto em 2007.1 
foram os primeiros cursos à distância oferecidos aos professores da rede 
pública estadual, sendo 50 vagas para professores e 30 para a demanda social. 
Foram oferecidos estes cursos devido um déficit muito grande de professores 
nas áreas de química, física e matemática, como pretendia fazer uma 
graduação na área específica e não tive outra escolha, fiz para Química e fui 
aprovada. [...] O vestibular foi em 2007.1 mais não começou no primeiro 
semestre, houve o vestibular para geografia para o segundo semestre 2007.2, 
tentei para mudar de curso mais não conseguir a vaga, por isso ingressei em 
química mesmo. (MF3, 2012). 

A escolha do curso se deu a partir da inscrição quando fui prestar vestibular, já 
que havia prestado vestibulares e não obtive aprovação no curso que queria 
naquela época, que era o curso de ciências contábeis então resolvi fazer a 
inscrição para o curso de química no ano de 2012, pois era o que mais ofertava 
vagas e resolvi fazer a inscrição para o mesmo, pois gostava de matemática, 
como o curso de matemática naquela época ofertava menos vagas que química 
assim, resolvi prestar o vestibular conseguindo obter a provação no referido 
curso. (MF5, 2015). 

Em abril de 2012 por incentivo de um grande amigo resolvi me inscrever no 
vestibular EaD [...], escolhi o curso de Química pelas quantidades de vagas que 
tinha no momento, que era 50 vagas. [...] Lembro que no dia da prova olhei [...] 
e disse: nós vamos passar. Parecia que está prevendo isto! Saí então, a lista 
dos aprovados, a ansiedade toma conta, quando olho não vejo meu nome [...]., 
meu nome estava na lista das suplências comecei ficar triste, pois achava 
impossível conseguir entrar já que tinha ficado em 60 e eram só 50 vagas. Pra 
minha surpresa 15 pessoas desistem e eu consegui entrar. Foi uma alegria 
imensa ver meu nome na lista, depois de duas tentativas para ingressar na 
faculdade chegou então, o tão sonhado dia. (MF6, 2015). 

 

No momento das (in)certezas ao que fazer após a conclusão do Ensino 

Médio, nos deparamos com diversas situações que nos levam a priorizar alguns 
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detalhes, no caso em questão, os autores dos MF5 e MF6, pensaram na quantidade 

de vagas que era ofertada na época pela UFRN no polo Nova Cruz.  

Já em MF3 é possível observar rejeição pela Licenciatura em Química 

por não se identificar de imediato com a ciência, mas por acreditar que o contexto e 

os conteúdos abordados nesse curso sejam abrangentes e ter a possibilidade de 

discutir questões interdisciplinares com outras áreas de conhecimento que ela teria 

interesse, como cita a própria estudante quando se refere às Ciências Naturais e a 

Educação Física. 

É importante ressaltar, que a autora de tais narrativas, fornece 

informações de uma possível contribuição da modalidade de EaD para suprir a 

necessidade de professores com habilitação em licenciaturas na área de Ciências 

da Natureza, que ainda assola nossas escolas públicas brasileiras, conforme os 

dados do Censo do INEP de 2017, apresentado no Gráfico 1  (BRASIL, 2018). 

  

Gráfico 1 - Indicador de Adequação da Formação Docente de Química do Ensino Médio no Brasil - 
2017 

 

FONTE: Adaptado de Brasil (2018). 

 

Como podemos ver no Gráfico 1, o Grupo 1 apresenta percentual de 

disciplinas que são ministradas por professores com formação superior de 

licenciatura (ou bacharelado com complementação pedagógica) na mesma área da 

disciplina que leciona. O Grupo 2 informa o percentual de disciplinas que são 
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ministradas por professores com formação superior de bacharelado (sem 

complementação pedagógica) na mesma área da disciplina que leciona. Já o Grupo 

3, apresenta o percentual de disciplinas que são ministradas por professores com 

formação superior de licenciatura (ou bacharelado com complementação 

pedagógica) em área diferente daquela que leciona. O Grupo 4 demonstra o 

percentual de disciplinas que são ministradas por professores com formação 

superior não considerada nas categorias. Já no Grupo 5 é possível visualizar o 

percentual de disciplinas que são ministradas por professores sem formação 

superior (BRASIL, 2018). 

Conforme observado no Gráfico 1, é possível identificar uma relação 

direta das narrativas com os dados apresentados pelo censo da Educação Básica 

do ano de 2017. A partir desses dados identificamos que há um déficit no número de 

professores com a formação específica na área de conhecimento em que atuam, 

pois como os dados referem-se a um país com extensão continental, ainda temos 

uma percentagem alta de professores que atuam no Ensino Médio sem a formação 

inicial adequada.  

Os dados apresentados no Gráfico 1 não representam a distribuição 

por região e/ou município, o que poderia nos trazer uma informação sobre como a 

inserção de cursos à distância contribuiu para a minimização do número de 

professores com formação específica estarem atuando em disciplinas que 

correspondem a sua área de formação.  

A partir da narrativa de MF3 percebemos que a escolha pela química se 

deu pela impossibilidade de aprovação em outro curso. Isso a fez permanecer no 

curso, mesmo sem se identificar. Sendo assim, nosso olhar corrobora com o 

pensamento de Valle (2006) ao enfatizar que a escolha do magistério pode, ser 

provocada pela impossibilidade de concretizar outro projeto profissional, seja devido 

a circunstâncias diversas de ordem pessoal – geralmente decorrentes de uma 

condição familiar homogênea e unívoca de existência –, seja pela oferta limitada de 

habilitações profissionais, em que predominam igualmente as estruturas objetivas 

dessa condição.  

Tal contexto de fazer o curso por ser a única opção ou enfrentar um 

processo seletivo devido ao quantitativo de vagas oferecidas pode ser um indicativo 

de alguns índices de insucesso acadêmico no curso de Química, como por exemplo, 

a evasão, a reprovação e ausência de conhecimentos básicos durante o curso.   
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Por outro lado, outros ingressaram no curso de Licenciatura em 

Química à distância, pelas oportunidades e aproximações com a área, por exemplo, 

MF1 e MF4, que diante das dificuldades e percalços da vida, pode concluir o tão 

sonhado curso quando em contato com a modalidade de ensino e sendo uma 

segunda graduação.  

 

Passei no vestibular para química industrial [...], foi um período de muito 
aprendizado para a vida toda... Um curso muito difícil. Estudei 92, 93, 94, porém 
em 1995 tive que abandonar, pois minha mãe precisava da minha presença em 
casa [...]. Em 2000 fiz um curso de pedagogia [...]. Terminei pedagogia, só para 
ter um curso superior, porém, em 2005 surgiu uma grande oportunidade na 
minha vida, um curso de química [...] à distância

18
. Fiz a inscrição juntamente 

com quatro professores da minha cidade, um para química, um para biologia, 
um para matemática e o outro para física. Fui fazer a prova confiante. Passei, 
mas para minha frustração ninguém passou e não tinha como ir [...] de carro 
mesmo uma vez por semana, não tinha ônibus direto, [...] Um dia recebi um 
telefonema de uma professora me avisando do vestibular [...], ela iria fazer para 
biologia e outro colega (nosso diretor) para geografia. Só eu passei novamente, 
naquela época a estrada que liga [...] era péssima uma hora e meia para 
percorrer 23 km, eu ia de ônibus saia daqui às 9 horas e voltava às 16 da tarde. 
(MF1, 2012). 

Após o Ensino Médio, em 2004, dei continuidade aos estudos cursando 
Pedagogia e em 2007, especialização em Psicopedagogia Institucional e Clínica 
[...]. Cursos esses que me trouxeram aprimoramento na área da educação, 
onde pude vivenciar as trocas de experiências e foi um momento muito rico e 
produtivo para minha vida, porque o que eu estava realizando em minha vida, 
preenchendo minhas expectativas e concretizando o sonho de ser uma 
Professora graduada, porém, sentia que algo me faltava. [...] Em 2007, fiquei 
sabendo que as inscrições para vestibular [...] estariam abertas e me inscrevi 
para prestar vestibular [...], por obra do destino, graças a Deus fui aprovada 
para Química, fiquei muito feliz, pois, era o que sempre sonhei. [...] Este sonho 
veio na hora certa, pois, para mim era algo que me faltava e no próximo ano 
pretendo concluir, com a ajuda de Deus porque será mais uma graça alcançada 
que servirá pra mim e para todos que vivenciaram sua utilidade no meio em que 
vive. (MF4, 2013). 

 

As narrativas encontradas no MF1 são necessárias para entendermos a 

persistências dos projetos de vida das pessoas, bem como a realização de sonhos e 

desejos. A escolha do curso de Química para tal pessoa ocorre ainda nos anos 90 e 

por diferentes fatores e dificuldades o professor precisou desistir do curso e somente 

dez anos depois, conseguiu ingressar no curso de Química, mas dessa vez 

oportunizada pela inserção na modalidade à distância.   

                                            
18

 No final de 2005, a UFRN fez seu primeiro vestibular para cursos de graduação a distância, 
oferecendo 1560 vagas para os cursos de licenciatura em Matemática, Química e Física, em 10 polos 
de apoio presencial, distribuídos pelos estados do Rio Grande do Norte (Nova Cruz, Macau e Currais 
Novos), Paraíba (Campina Grande), Pernambuco (Garanhuns, Petrolina, Surubim, Nazaré da Mata e 
Tabira) e Alagoas (Maceió). Essa atuação foi possível devido às parcerias entre as instituições 
desses estados, como a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Estadual de Pernambuco 
e a Universidade Federal de Alagoas (DANTAS; RÊGO, 2011).  



100 
 

Já nas narrativas de MF4, percebemos um pouco comum, a essência 

da docência sendo construída com o tempo e começa a se realizar 

profissionalmente no curso de Pedagogia e uma pós-graduação em seguida. Esse 

olhar para a profissão professor é de suma importância, no que diz respeito à 

atuação nas salas de aula. Portanto, um dos fatores que a fez escolher o curso de 

Licenciatura em Química foi esse desejo de ser professora, como a própria autora 

do MF4 narra.  

Esse desejo pela profissão professor contribui para uma educação de 

que respeita os espaços e tempos dos sujeitos que estão inseridos no processo de 

escolarização e educação química. Além disso, narrar esse desejo num memorial 

acadêmico de formação tem outras visões acerca da identidade docente na qual a 

pessoa se constituirá, pois levando em consideração o pensamento de Thomson 

(2001), 

 

As histórias que relembramos não são representações exatas do 
nosso passado, mas traduzem aspectos desse passado e os moldam 
para que se ajustem às nossas identidades e aspirações atuais (p. 
57). 

 

E continua endossando essa identidade mais à frente quando nos 

remete que “construímos nossa identidade através do processo de contar histórias 

para nós mesmos – como histórias secretas ou fantasias – ou para as outras 

pessoas no convívio social” (THOMSON, 2001, p. 86). 

Portanto, interligar os desejos, os sonhos e as concepções identitárias 

do outro é também colocarmo-nos no lugar do outro, na intenção de entender as 

maneiras pela qual são afetadas as emoções a fim de (re)lembrar as inquietações 

que cada sujeito possui doravante as suas histórias de vida e o objetivo de 

alcançar/realizar os sonhos.  

Sendo assim, os espaços e tempos em que cada sujeito estava imerso 

e ao mesmo tempo vivenciando, favoreceu a escolha do curso de química – 

sobretudo pelas categorias de escolhas elencadas na Figura 4. Além disso, é 

possível enfatizar que a escolha de tal curso está baseada nas interações com os 

outros e consigo próprio, visto que cada sujeito humano é um ser pensante de 

desejos, necessidades, e para tanto, exige ser entusiasta, sobretudo para a 

persistência e permanência das escolhas, levando em consideração todas as 

alternativas disponibilizadas aos indivíduos dessa pesquisa.  
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Ancorados em Tardif (2014, p. 71), entendemos que as fontes do saber 

partem de um “processo de formação do indivíduo que se estende por toda a história 

de vida e comporta rupturas e continuidades”. Para tanto, afirma o autor que é “[...] 

através do processo de imersão dos indivíduos nos diversos mundos socializados 

(famílias, grupos, amigos, escolas etc.), nos quais eles constroem, em interação com 

os outros, sua identidade pessoal e social” (p. 73), o que colabora para a 

constituição dos saberes da experiência.  

Desse modo, ao optarem em ser professor, sabem que o ensino é para 

pessoas que lidam com pessoas que sabem que eu ensino; é relação de mim para 

comigo mesmo, quando essa relação é reflexo do outro em mim (TARDIF, 2014). 

Por isso, nas narrativas, podemos perceber o papel/sentido de todos os partícipes 

que contribuem para a constituição do ser professor, para a prática docente e, 

consequentemente, de construção da identidade.  

Tardif (2014, p. 73) afirma que “diversos trabalhos biográficos [...] 

permitem identificar experiências familiares, escolares ou sociais, citadas pelos 

alunos-professores como fontes de suas convicções, crenças ou representações”. 

Tal constatação nos faz pensar sobre as representações dadas ao reflexo do outro 

para consigo mesmo, pois os professores em formação inicial são sujeitos que 

“desenvolvem o ensino num contexto de múltiplas interações que representam 

condicionantes diversos para a atuação docente” (TARDIF, 2014, p. 49).  

O professor de Química não atua sozinho, por isso está em constante 

interação com outros seres, sobretudo com os alunos e colegas de trabalho. Como 

nos orienta Tardif (2014), o fazer docente não é exercido sobre um objeto na 

tentativa de conhecer um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. 

Para o autor é realizado 

 

[...] concretamente numa rede de interações com outras pessoas, 
num contexto onde o elemento humano é determinante e dominante 
e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que 
são passíveis de interpretação e decisão (TARDIF, 2014, p. 50).  

 

Portanto, nas narrativas anteriores podemos inferir sobre os sentidos e 

os saberes que foram dados e construídos nas interações com os/entre os/além dos 

pares, para que pudessem escolher o curso de Licenciatura em Química. Pensamos 

que as narrativas, oportunizadas pela escrita da trajetória de vida, favorecem a 
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constituição de querer e ser professor, sobretudo ancorados nas ideias dos saberes 

experienciais.  

Por esse motivo, concordamos com Tardif (2014) ao explicitar que os 

saberes docentes se compõem de vários saberes de diferentes fontes. No exercício 

das escolhas pessoais, como a exemplo de ingresso num curso superior, 

evidenciamos o outro como influência para a tomada de decisão em tal escolha. Por 

isso, entendemos que o outro pode contribuir na (re)visão do saber ser e de 

constituir-se professor de Química num curso à distância, bem como servir como 

referência, enquanto professor, para seus alunos ao iniciar o exercício da docência.  
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6 COMO NOS TORNAMOS PROFESSORES DE QUÍMICA: CONDIÇÕES E 

POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO NA EAD 
 

No capítulo anterior, procuramos enfatizar as análises das narrativas 

do período de escolarização, o que remete a escolha pela Licenciatura em Química. 

Por isso, entendemos que tal categoria nos fornece informações sobre os diferentes 

entendimentos trazidos pelos estudantes acerca do professor, do aluno, das 

metodologias etc., que se apropriaram em seu período de escolarização e avaliamos 

que servirão de referências para a constituição da identidade do professor de 

Química.  

Dito isso, o presente eixo tem como objetivo descrever as implicações 

do curso de Licenciatura em Química à distância para a constituição identitária do 

professor. Sendo assim, organizamos o capítulo a partir das seguinte categorias: 

EaD: possibilidade de formação em Química; Tutores: figuras essenciais da 

formação; “Neste curso aprendi muitas coisas, mas não todas as coisas que queria e 

deveria”: as disciplinas do Curso; Grupos de estudo: interações e parcerias; 

Trabalho, estudo e autonomia: particularidades do aluno na/da EaD; Projetos 

institucionais: motivo de permanência no Curso; Desafios da EaD: visões do aluno 

durante a formação.  

 

6.1 EaD: possibilidade de formação em Química 

 

A persistência e permanência nos cursos de Química são essenciais, 

pelas características próprias, no sentido das disciplinas com alto rigor teórico, 

prático/experimental, além das dificuldades em operar os números e as diversas 

linguagens. Mas, não apenas isso, alguns alunos, durante o curso, tomam tais 

dificuldades como ponto de partida para permanecerem e atravessarem todo o 

curso. Noutros casos, a escolha de um determinado curso, numa determinada 

localidade, se dá devido a outros fatores, como podemos ver nos relatos de MF8, 

MF11. 

 

Entrei [...] em 2005, no curso presencial de Química Licenciatura. Foi 
justamente nesse ano que começaram os problemas familiares. Estes 
determinaram de fato, momentos de muita dificuldade durante o curso. Primeiro 
meus pais se divorciaram, esse evento foi um choque muito grande, mesmo em 
meio aos meus 19 anos, senti bastante esse acontecimento, tanto que me 
atrapalhou no desenvolvimento de algumas disciplinas do curso. [...] Tive que 
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reduzir minha carga horária na universidade, pois só assim conseguiria conciliar 
o trabalho com o curso [...]. As disciplinas já tinham seu grau de dificuldade, 
então juntava com o meu pouco horário disponível para as disciplinas, resultava 
no insucesso de algumas. Essa prática foi se repetindo até 2011, que foi 
quando eu decidi fazer o vestibular à distância [...], porque assim eu estaria 
cursando Química na cidade onde resido. Foi o que aconteceu, fiz o vestibular, 
passei e entrei no curso de Química na modalidade à distância. (MF8, 2015). 

Em 2012 tive a oportunidade de entrar no curso superior de química licenciatura 
[...] e no curso técnico em química [...], acontecimento de muito orgulho para 
meus pais. [...] Desde que conclui o ensino médio sempre realizava processos 
para entrar em um curso superior, no entanto não conseguia obter a nota de 
aprovação, processos estes que realizava sempre para entrar em faculdades 
[...]. Mas em meados de 2012 abriram processos seletivos na [...] Ead [...], onde 
um seria a graduação e o outro para o técnico. Realizei a minha matricula e 
sempre pensava que uma vaga seria minha independente onde fosse, mas 
sempre visando à graduação, prestei os processos e meses à frente saíram os 
resultados e para a minha surpresa e alegria havia sido aprovado em ambos os 
processos. Seria então o momento que tanto esperei estudar uma graduação 
voltada para a química e de “bônus” ia fazer um curso técnico em química. 
(MF11, 2015). 

 

Conforme os excertos acima, vemos que de maneira geral, a escolha 

pelo curso de Química foi de uma maneira bem distinta das demais. MF8 iniciou o 

curso de Licenciatura em Química presencial, e como vemos, por dificuldades em 

conciliar o trabalho com o estudo e ainda por enfrentar problemas familiares o qual 

necessitava voltar para perto do seu familiar, desistiu do curso presencial e optou 

pelo mesmo curso na modalidade à distância. Tanto para MF8 quanto para MF11, a 

inserção de um curso à distância em sua localidade parece transpor as barreiras 

para cursar uma graduação, já que para ambos a impossibilidade de estar em um 

curso presencial os faz certos de que a graduação à distância seria uma 

oportunidade de cursar um ensino superior em sua própria cidade.  

Ao considerarmos que temos uma sociedade baseada nas diferentes 

tecnologias de informação e comunicação, na aprendizagem e, sobretudo no 

conhecimento, então podemos aliar tudo isso para favorecer a Educação. Não é 

recente as discussões sobre os paradigmas que a atual sociedade está imersa.   

Nos anos 2000, as políticas públicas eram voltadas para a expansão e 

democratização do acesso ao ensino superior no Brasil. Assim, entendemos que a 

EaD oportuniza a formação de diferentes profissionais e que está previsto em 

diferentes legislações educacionais. Podemos inferir sobre as narrativas que a EaD, 

nos Governo Lula e Dilma, em nível e graduação e pós-graduação, que era restrito a 

uma elite, estava se expandindo de maneira veloz para as diferentes camadas 

populares e das minorias que não tinham acesso a essa nível de escolarização.  
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Por isso, defendemos, conforme o pensamento de Cruz e Paula (2018, 

p. 62) que a “EaD vem se destacando como modalidade acessível a um enorme 

contingente de adultos desejosos de cursar o ensino superior, mesmo cumprindo 

suas obrigações sociais em outras frentes”.  Sendo assim, a partir das narrativas 

anteriores, evidenciamos que a EaD oportuniza diferentes acessos e contribui para 

que se tenhamos profissionais especialistas, como no caso os professores de 

Química.  

As narrativas emergem alguns paradigmas que estão intimamente 

interligados com a permanência, a persistência e a democratização do 

conhecimento, do saber, se relacionarmos e considerarmos tais informações para a 

Educação. Pois nesse sentido faz emergir diversas formas de compartilhamentos de 

informações a curto espaço de tempo e a diversas pessoas simultaneamente. Mas o 

que isso tem a ver com a modalidade de ensino em questão? 

Entendemos a Educação à Distância para ingresso no Ensino Superior 

– num país como o nosso –, sem dúvidas com uma maneira democrática para ter 

acesso e permanência em tal nível de escolarização. De acordo com Paula, Ferneda 

e Campos Filho (2004) a EaD tem sido considerada uma das mais importantes 

ferramentas de difusão do conhecimento e de democratização da informação, 

propiciando aos alunos uma diversidade de recursos humanos e tecnológicos e 

podendo vir a colaborar de maneira bastante eficaz na formação continuada e na 

preparação de profissionais para atuar no mercado mundial. 

A escolha aqui elencada a partir das narrativas, tem muito a nos 

informar sobre o acesso, a permanência e a persistência, pois está também ligada a 

democratização das informações, bem como uma possibilidade de formação em 

nível superior em Licenciatura em Química. Além disso, é importante enfatizar, que o 

importante disso tudo, não é apenas as tecnologias numa sociedade 

contemporânea, mas sim as interações que elas proporcionam. Por isso, cada item 

apontado é necessário para que os alunos concluam o curso, bem como o 

compromisso com as obrigações acadêmicas e a integração entre todos os 

participantes nessa modalidade de ensino.  

Contudo, a democratização do acesso a curso superior pela 

modalidade EaD interligada a flexibilidade de horários, faz com que cada vez mais 

tenhamos alunos, com possibilidades de permanência nos cursos – sem 

generalizações –, conforme o caso de MF8. Além dessa discussão, a respeito de tal 
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temática, MF11, viu a EaD como possiblidade de estudar em outro curso – técnico 

em Química – numa outra instituição de ensino reconhecida como de qualidade e 

fruto dos programas de inserção e democratização do acesso ao conhecimento 

implantados nos Governos Lula e Dilma, na mesma cidade polo. Sendo assim, a 

discussão ora apresentada é válida no sentido de dar mais ênfase na diversidade de 

tal modalidade.  

Entretanto, dois memoriais apresentam extremidades, quando se 

escolhe o curso por ter tido em sua vida acadêmica professores que marcaram, bem 

como uma que não se identifica com o curso mesmo em sua finalização. Os 

excertos abaixo, além de nos darem aparatos para discutir as escolhas, a 

democratização da informação, também fornecem respaldos para repensar o próprio 

curso. 

 

Em 2008, saí do interior [...], em busca do tão Sonhado Curso Superior. 
Ingressei no Curso de Ciências Contábeis [...]. Como era uma universidade 
particular, meus gastos eram divididos entre minha vó, meu avô e meu pai. 
Cada um tinha uma obrigação. Minha avó pagava as mensalidades da 
universidade, meu avô me dava o dinheiro de minha alimentação e do 
transporte e meu pai pagava minha moradia. Fiquei morando junto com minha 
irmã mais velha e algumas amigas. Minha irmã já era formada nesta área, e me 
incentivava junto com meus pais a seguir o mesmo caminho. [...] Já finalizando 
o terceiro período, decidi trancar o curso e mudar para o Curso Superior 
Tecnológico de Petróleo e Gás, era a primeira turma formada na cidade [...], as 
expectativas de emprego eram grandes. Todos os meus familiares me apoiaram 
em minha decisão. [...] Iniciei o curso na turma de 2009.2, na mesma 
universidade, mas em outro endereço. As aulas eram fantásticas, muitos 
cálculos, turma grande e unida. As disciplinas eram muito difíceis. As aulas de 
calculo I e Tubulação industrial foram as piores. Em especial lembro-me das 
disciplinas pagas com a professora [...] de química. Neste período o meu 
namoro iniciado no ensino médio estava a todo valor, logo engravidei e casei. 
[...] Não desisti de meus estudos. Troquei de turma, comecei a estudar a noite. 
Todos os dias saía para a universidade às 17:00 horas e retornava às 24:00 
horas, isto até as vésperas da chegada de meu primeiro filho. Em fevereiro de 
2010, ele nasceu. Logo depois continuei a estudar. Minha mãe sempre ao meu 
lado, me incentivava para que eu não desistisse. [...] Antes do término do Curso 
de Petróleo e Gás, prestei vestibular para o Curso de Licenciatura em Química 
à distância, [...]. Não tive dúvidas na escolha do Curso, pois tinha me encantado 
pela profissão durante as aulas de química da professora [...]. Inicie grávida do 
meu segundo filho. (MF15, 2016). 

 

Conforme o excerto anterior, MF15 levanta aspectos que dizem respeito 

às influências dos professores em nossa escolha profissional. Neste caso, 

especificamente, uma professora de Química, quando em sua primeira graduação a 

fez pensar na possiblidade de também seguir tal carreira. Isso demonstra que o 

professor torna-se referência para seus alunos. Isso denota que o profissional 



108 
 

professor vai se constituindo com base nos “quadros de referência sobre a 

profissão” (GIOVANNI, 2005), ou seja, que vamos nos constituindo nas relações 

com outros profissionais.  

A narrativa anterior nos permite evidenciar a partir do pensamento de 

Silva e Schnetzler (2008) que tal percurso não é uma trajetória linear (até chegar o 

curso de Química), mas evolutiva, contínua, com experiências partilhadas e com a 

construção de saberes necessários à profissionalização docente.  

Esse caminho de compartilhamentos, de trajetórias, de saberes 

inerentes as profissionalizações docentes são encaradas como uma das principais 

categorias para a constituição da identidade docente. Por isso, a escolha por um 

curso, deve ser também pensada no futuro profissional que será. Ao optar o curso 

de Licenciatura em Química à distância, uma coisa deve estar em mente: a 

formação de professores.  

Não é de hoje que a escolha pelos cursos de Licenciatura (em todas as 

áreas de conhecimento) ainda são baixas, e mesmo aqueles que chegam a tais 

cursos, mesmo em fase final, ainda não se encontram e/ou não querem o curso, 

como é o caso do MF2.  

 

Em 2007, quando ingressei na faculdade, [...] oferecia apenas cursos na área 
de exatas – Licenciatura em Física, Matemática ou Química. Desses optei pelo 
curso de Química. Não me identifico com o curso, minha entrada se deve a 
insistência do meu pai, fiz a inscrição para o vestibular no último dia da 
prorrogação, e como não tinha habilidade com a internet, fiquei sabendo da 
prova na véspera por uma funcionária do polo, ou seja, estou lutando pela 
graduação, porque a entrada no curso foi um milagre de Deus e não quero 
desperdiçar a oportunidade que ele está me dando (MF2, 2012). 

 

De acordo com Valle (2009) nesse caso, os sonhos e projetos do 

jovem estudante se confrontam com a lógica das hierarquias escolares, que, 

condicionadas pelas hierarquias sociais e culturais, são típicas das sociedades 

marcadas por fortes desigualdades. Sendo forçados a renunciar aos sonhos 

relativos às profissões que desejariam exercer, os futuros professores investem sua 

energia, talento e sabedoria na segunda – ou talvez terceira – escolha ligada àquela 

profissão que pensam realmente poder exercer; nela buscam realização pessoal e 

procuram vivê-la como a concretização plena de uma vocação. 

Apesar das críticas perante a “não identificação do curso” e a 

permanência apenas pela insistência dos familiares, outra visão tem nos levado a 
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entender que tal narrativa é também uma forma de autoreconhecimento enquanto 

uma futura profissional. Afirmamos isso, pois nem todas as pessoas que estão num 

curso de licenciatura, nas diversas áreas de conhecimento, exercerão a docência.  

Além disso, podemos perceber indiretamente, na narrativa de MF2, a 

sua rejeição a área de exatas, pois é um dos primeiros pontos que ela registra. 

Ainda é possível ver que a sua permanência é algo que vê a participação da 

divindade, ao comparar sua inserção a um milagre, e também por não querer 

desperdiçar o tempo.  

É interessante, que algumas pesquisas, mesmo que insipiente, ao 

abordarem as histórias de vida, as narrativas, as escolhas do curso e a permanência 

em tal, só demonstram satisfação e aspectos positivos. No nosso estudo, apesar da 

maioria escolher ser professores de Química, nossos resultados demostram que não 

chega à completude. Alguns escolheram tal curso e em tal modalidade, por 

inúmeros fatores, conforme as narrativas anteriores, dentre as quais apresentamos 

na Figura 5.  

 

Figura 5 - Síntese das narrativas sobre a escolha do curso e da modalidade 

 

FONTE: Elaboração própria.  

 

Ao analisarmos as Figuras 4 e a 5, observamos que antes o que mais 

influenciou na escolha do curso, além dos pais e de professores do Ensino Médio 
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foram, ausência de outros cursos disponibilizados na modalidade. E, sobre essa 

modalidade, os sujeitos de tal pesquisa, apontam os fatores que influenciaram a 

escolha da EaD, tais como: a flexibilidade no tempo para estudar e trabalhar; o 

maior número de vagas ofertadas; oportunidade do curso dos sonhos; segunda 

graduação, etc.  

De acordo com Valle (2009) a escolha inicial e normalmente prematura 

de uma profissão – que na era tecnológica se torna cada vez menos definitiva, 

dependendo cada vez mais das flutuações do mercado e da extensa especialização 

das áreas profissionais – é apenas uma, dentre as muitas, que se sucedem na vida. 

Apesar disso, não podemos esquecer que essa escolha está relacionada aos 

objetivos, nem sempre muito claros, que se quer perseguir, e com o grupo de 

referência ao qual se pretende buscar prestígio, distinção, realização.  

Por isso, a partir de tais narrativas, podemos compreender cada 

escolha, os desejos, as sensações e a permanência no curso de Licenciatura em 

Química. Entendemos que esse estudo está baseado na perspectiva de que a 

escolha pelo curso não está somente no pensamento e desejo dos pais, mas ligada 

intimamente aos fatores socioculturais e aos níveis de escolarização anterior. 

Levando isso em consideração, cabe a indagação: como esses sujeitos tornaram-se 

professores no/durante o curso de Química EaD e como tal tem influenciado a 

construção da identidade docente? É justamente na tentativa de obter respostas que 

analisaremos as próximas narrativas, baseados nos registros feitos pelos sujeitos 

durante o curso. 

 

6.2 Tutores: figuras essenciais da formação 

 

As narrativas anteriores nos remetem ao pensamento das condições 

em que são ofertados os cursos e, além disso, o sentido do acompanhamento. 

Imergirmos nesse pensamento, pois nas narrativas acima, podemos inferir sobre a 

importância do tempo, para apropriação do sistema, bem como a influência dos 

tutores, na condição de adaptar e fazer com que os alunos permaneçam no/durante 

o curso.  

 

Trocamos de tutor passou a ser uma mulher, gostei, porém um mês depois 

trocamos de tutor novamente, esse perguntou onde morava e contei como 
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chegava no polo. Ele me falou para aparecer só no dia das avaliações, por 

conta disso quase que perco a disciplina de medidas, pois nunca fui ao 

laboratório assistir as primeiras aulas [...]. Quando voltei encontrei um novo 

tutor, [...], ele deu um novo formato ao curso de química, era obrigada a 

comparecer ao polo pelo menos uma vez por semana, comecei os laboratórios, 

e ai gostei e fui gostando cada vez mais e mais (MF1, 2012). 

Em 2007.2 iniciei no curso de química quando me deparei com muitas 

dificuldades, primeiro por ser um novo sistema de ensino, à distância tudo era 

muito solto, a minha tutora presencial graduada em Pedagogia nada haver com 

o curso de química. [...] Outra vez mudança de tutor, entrou outro que também 

não tinha muito compromisso com os alunos, também graduado na área mais 

não cobrava a minha presença no polo, como, como poderia tirar as minhas 

dúvidas, só aparecia na véspera das avaliações, ele tinha algo bom os dois (02) 

pontos que me dava. Pensando bem isto não era bom, pois não me incentivava 

a estudar. Por já ter garantido os dois pontos de visitas ao polo.  

Passaram-se pouco tempo com esse tutor, entrando outro, este sim eu posso 

falar excelente, recém-formado na área, muito preocupado com a turma, formou 

novamente um grupo de estudos onde nos encontrávamos para tirar dúvidas 

com ele, muito convicto e responsável com os estudos nos incentivando a 

gostar do curso. O grupo de estudo bem menor mais com responsabilidade. 

Outra vez, mudança de tutor, foi quando passei a me orientar com o tutor do 

laboratório sozinho não podendo dar muita atenção e assistência a mim. Nunca 

negou a tirar minhas dúvidas. Muito responsável me passando segurança com 

o curso o quanto é difícil, mais incentivando a estudar. No laboratório ele se 

identifica muito bem. 

(MF3, 2012). 

[...] além de uma maior intimidade com a tutora presencial do polo, consegui 

assimilar os conteúdos das disciplinas mais facilmente, pois tinha também 

desenvolvido técnicas de estudo voltadas para o aprendizado individual, ou 

seja, conseguia estudar e assimilar os conteúdos sozinho em casa, deixando 

um pouco de lado o grupo de estudos formado no primeiro semestre do curso. 

Graças aos Tutores [...] que conseguiram fazer a turma se unir a fim de superar 

as dificuldades causadas pelo ensino à distância [...]. (MF17, 2016). 

 

Nos excertos anteriores das narrativas, podemos inferir sobre a 

influência dos tutores para a qualidade do curso e a permanência dos licenciandos. 

Além disso, outros apontamentos são encontrados, quando narram às mudanças 

dos tutores, das quais muitos passaram por mudanças. Não foi encontrada nenhuma 

narrativa que abordassem sobre os motivos pelos quais houve mudanças, apenas 

MF3 que aponta uma tutora que não era formada na área específica em que atuava. 

Apesar disso, a partir de tais narrativas, os tutores são elementos essenciais no 

processo de formação inicial no curso à distância.  

Portanto, os tutores são autores primeiros – a quem os licenciandos 

recorrem – no processo de aprendizagem, no que diz respeito à mediação entre 

todos os fatores e especificidades na EaD, durante o curso de Licenciatura em 
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Química. Por esse motivo, o docente das disciplinas do curso, pode contar com o 

apoio dos tutores, pois são os responsáveis pelo acompanhamento e comunicação 

com os alunos no polo e/ou nos fóruns no Moodle19.  

Os Referenciais de Qualidade do MEC para Educação Superior a 

Distância (BRASIL, 2007, p.21), definem o tutor como:  

 

[...] um dos sujeitos que participa ativamente da prática pedagógica. 
Suas atividades desenvolvidas a distância e/ou presencialmente 
devem contribuir para o desenvolvimento dos processos de ensino e 
de aprendizagem e para o acompanhamento e avaliação do projeto 
pedagógico. 

 

Sendo assim, entendemos o tutor como essencial na EaD, sobretudo 

no curso de Química. São sujeitos indispensáveis nessa modalidade de ensino. 

Além disso, os consideramos como o elo entre o curso – no que diz respeito à 

assistência acadêmica20 –, os alunos e os professores que atuam no curso e nessa 

modalidade. 

Essa atuação dos tutores nos cursos de formação de professores de 

Química na EaD nos levam a acreditar que são essenciais para prover os recursos e 

estratégias necessárias aos estudantes, no sentido de que estes possam 

desenvolver a sua trajetória acadêmica plenamente a fim de obterem um bom 

desempenho curricular, diminuindo assim, o percentual de abandono, trancamento e 

evasão nos cursos de graduação à distância.  

Por esse motivo, vemos a figura do tutor – mediada pelas narrativas 

anteriores – como um ser que está além das relações acadêmicas e/ou profissionais 

quando em contato com o curso nos polos. É para além, visto que envolvem as 

relações afetivas e interpessoais que configuram também um processo permanente 

em todo o fazer do curso. Pois, conforme Brust Hackmayer e Bohadana (2014) as 

características do tutor de um curso a distância não dizem respeito só a 

                                            
19

 Moodle é uma “plataforma que pode facilmente ser montada ou organizada em torno de um 
conjunto de ferramentas de cariz construtivista ou utilizada segundo um modelo mais tradicional de 
sebenta electrônica ou “dispensário 51 de informação” sem qualquer semelhança com os ambientes 
de aprendizagem construtivistas no lastro dos conceitos atuais de construtivismo” (VALENTE; 
MOREIRA, DIAS, 2009, p. 50). 
 
20

 Entendemos como assistência acadêmica – apesar de não ter nenhum trabalho que debruce de tal 
conceito na EaD, achamos necessário esclarecer – a realização de aulas práticas e experimentais e 
encontros de orientação do estágio nos polos; explicação de conteúdos quando pertinente; indicação 
de referências bibliográficas para os licenciandos em Química; aplicação de avaliações conforme 
calendário acadêmico; mediador entre o acesso a plataforma Moodle, entre outros.   
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competências administrativas, mas também a aspectos ligados ao relacionamento 

interpessoal. O tutor deve desenvolver habilidades de relacionamento interpessoal 

que valorizem um processo de formação flexível e aberta para o diálogo e para a 

negociação constantes durante a aprendizagem. 

Um aspecto importante a ser mencionado é a confusão que se tem 

entre o papel do tutor nos cursos à distância. A primeira imagem que se tem, é de 

um professor subjacente àquele que é efetivo na instituição de ensino superior. Essa 

concepção, ainda que prevaleça no (in)consciente nos estudantes que fazem uso da 

EaD no Brasil, precisa ser destituída. Gatti (2003) enfatiza o seu papel na criação de 

laços sociocognitivos, afetivos e motivacionais, entre o programa e sua proposta e 

os professores-cursistas. Considera-os um elo privilegiado de comunicação entre os 

professores-cursistas e o material didático, os projetos de trabalho e os professores-

formadores. 

Dito isso, Machado e Machado (2004, p. 32) entendem que o tutor 

exerce suas funções em “contextos que requerem uma análise fluida, rica e flexível 

de cada situação, a partir da perspectiva dos tempos, das oportunidades e dos 

riscos que imprimem as condições institucionais da educação à distância”. O desafio 

maior da tutoria, conforme as autoras, está na possibilidade de diminuir as 

dificuldades causadas pela distância, tendo com os alunos uma relação eficiente 

quanto a orientações e sugestões de estudo. Pois, defende que a chave do sucesso 

da EaD depende do tipo de relação que se estabelece entre o tutor e o aluno. 

A partir de tal pensamento, percebemos que as experiências narradas 

anteriormente, nos permite enveredar sobre as concepções das relações 

estabelecidas no curso. E, conforme apresentado pelos autores, é importante uma 

relação recíproca e de reconhecimento, como é o caso, pois efetiva de maneira 

positiva a aprendizagem durante todo o percurso curricular do curso.  

Como vimos os relatos apresentaram destaque na atuação inadequada 

dos tutores presenciais, o que talvez possa ser encarada como uma limitação dos 

cursos à distância. Tal postura profissional afeta diretamente a formação e a 

constituição da identidade docente nessa modalidade, uma vez que as práticas dos 

tutores servem como modelos de referência na/para a construção dos saberes 

docentes dos professores em formação. 

Em cursos presenciais, sabemos da influência que os professores têm 

sobre os alunos, uma vez que suas práticas pedagógicas servem de inspiração para 
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a construção de modelos de atuação profissional. No caso dos cursos à distância, a 

relação afetiva se dá de forma mais próxima com um tutor presencial, devido ao 

formato e a infraestrutura da modalidade. Assim, convém questionarmos se o tutor 

seria a referência principal para a construção da identidade do professor formado 

pela EaD e qual o papel das disciplinas nessa construção. 

  

6.3 “Neste curso aprendi muitas coisas, mas não todas as coisas que queria e 

deveria”: as disciplinas do curso 

 

A presente categoria tem como título uma das narrativas, apresentadas 

por MF16, a que muito nos chamou atenção, sobretudo por nos dar indícios sobre os 

aspectos inerentes a formação, tais como os saberes e as necessidades formativas 

no contexto do curso de Licenciatura em Química à distância, sobretudo no polo da 

cidade de Nova Cruz/RN. 

Especificamente, quando MF16 narra que “neste curso aprendi muitas 

coisas, mas não todas as coisa que queria e deveria”, nos vem à tona a 

possibilidade de pensarmos as aprendizagens dos sujeitos formados nessa 

modalidade, e como o currículo do curso tem contribuído para a formação de um 

professor crítico e emancipador, se levarmos em consideração uma formação 

pautada na reconstrução social.  

Conforme MF16, podemos inferir também, sobre as necessidades que 

ainda predominam durante todo o curso, tais como a dicotomia entre teoria e prática, 

e sua indissociabilidade, bem como as disciplinas específicas e como cada 

professor/tutor tem enfatizado para que as tornem mais próximas com a realidade 

escolar, visto que estamos formando professores para atuarem na Educação Básica.  

 Quanto às aprendizagens durante o curso, no mínimo três aspectos 

devem ser levados em consideração na formação dos professores de Química na 

EaD, do ponto de vista didático e epistemológico, que são as disciplinas específicas, 

os fundamentos da educação e as metodologias/instrumentação para o Ensino de 

Química, e os Estágio Supervisionados.  

Levando em consideração esse nosso pensamento e corroborando 

com as narrativas dos sujeitos dessa pesquisa, podemos evidenciar que a maioria 

dos alunos, quando orientados pelo professor de estágio supervisionado a narrarem 

sobre o curso, muito tem abordado nos memoriais as disciplinas específicas, e 
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pouco sobre as práticas pedagógicas e estágios supervisionados, conforme os 

excertos a seguir.  

   

Identifico-me melhor com as disciplinas teóricas, mas com muito esforço vou 

passando nas disciplinas de cálculo. Às vezes sofro reprovação, tento outra vez 

e consigo ir avançando o curso. É interessante, que temos a expectativa que 

vamos cursar apenas disciplinas específicas, e vemos na realidade outras 

disciplinas que também fazem parte da grade curricular. Eu jamais imaginei que 

estudaria Leitura e Interpretação de textos, por exemplo. (MF2, 2012). 

Para mim foi uma vivência nova com todas as disciplinas que são do currículo 

de química. Umas prazerosas e outras muito difíceis de estudar e entender. 

Além das específicas, o curso oferece outras que são dos outros cursos como 

as que fazem parte do currículo da matemática. Já tendo uma experiência 

como aluna, o maior problema que causa a dificuldade é que tenho que estudar 

sozinha sem aulas presenciais, por ser virtual torna-se mais difícil. Venho me 

aprimorando em cada disciplina. Por fazer parte do currículo, dificulta mais a 

disciplina de cálculo. Como a química está dividida em cinco partes; analítica, 

orgânica, físico-química, inorgânica e educação química, sendo distribuída por 

parte. A Química orgânica é mais fácil de estudar, apesar de ser complicada 

por ter muitas ligações e interações químicas. Tendo em vista que a inorgânica 

apresenta muitos cálculos que dificulta ainda mais por ser à distância. Também 

as disciplinas laboratoriais são complicadas mais prazerosas de estudar e 

entender. Torna-se melhor por ser presencial e o local diferente. A cada 

experimento desenvolvido no laboratório aprendo mais, só me faz aprender, 

pois todas as atividades desenvolvidas há um relatório para ser enviado, como 

aluna me faz crescer. Tenho aprendido muito com as aulas práticas, à atenção 

é dobrada para manusear todo o material, como: vidrarias, os reagentes 

químicos, dentre outros... Inclusive, aprendi que os rejeitos do laboratório não 

podem ser colocados em qualquer lugar, para não agredir o meio ambiente. O 

Tutor do laboratório atencioso conosco, nos explica com cuidado item por item 

nos deixando à vontade no manuseio como um todo (MF3, 2012). 

No momento que comecei a estudar, pensei que apenas teria disciplinas 

voltadas para curso de química, mas a verdade é que não sabia que disciplinas 

poderiam ou não fazer parte do componente curricular do curso, sendo que, no 

primeiro semestre são pagas disciplinas que pra quem não entende ou não tem 

noção da propagação do curso pensa que àquelas disciplinas não traz 

nenhuma correlação para química. Mas ao passar dos semestres foram 

oferecidas outras disciplinas, e foi como fosse um quebra cabeça, as peças 

começaram a ter sentido, então entendo o porquê de disciplinas como 

informática, geometria, e outros foram estudadas, pois a química invade todos 

os âmbitos da vida, sendo um curso complexo, necessitando e enfatizando 

mesmo que não seja tão perceptível a interatividade da história, geografia, 

matemática, português. Então, hoje consigo entender a causa da complexidade 

das disciplinas que outrora pensava que não necessitaria, mas só hoje por meio 

de conhecimento, experiências, obtive a compreensão da importância das 

interações de tais disciplinas, onde me auxiliou nas aulas dadas e no projeto da 

qual faço parte. As primeiras disciplinas pagas no primeiro semestre não foram 

disciplinas envolvendo química, sendo apenas disciplinas pedagógicas a 

contextualização escolar para obter uma nova visão (MF10, 2015). 
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Conforme as narrativas de MF2, percebemos a surpresa em se deparar 

com as aventuras de cursar e estudar outras disciplinas que compõe o currículo de 

tal curso, durante a formação à distância. O que nos chama a atenção é a surpresa 

de tal sujeito, pois a concepção de ser professor era centrada na perspectiva do 

tecnicismo, na qual, a universidade teria que formar profissionais apenas com 

saberes específicos e depois aplicar tal conhecimento, como nos informa Carvalho e 

Gil-Pérez (2011). 

Entretanto, a universidade, nas palavras de Severino (2002, p. 50) é o 

“lugar de construção de conhecimento científico, filosófico e artístico”, e 

acrescentamos os aspectos socioculturais, pois é a única oportunidade – sobretudo 

para população mais carente do Brasil, que conseguiu ver na EaD uma 

possibilidade. Possibilidade essa que confronta as ideias prévias e com isso 

possibilita a construção de uma visão de mundo mais ampla, crítica e reflexiva. Mas 

para tanto, é necessário que todos façam leituras eficientes, para compreensão e 

interpretação do mundo, por esse motivo, a necessidade do currículo do curso ter 

disciplinas, para além da Química teórica/experimental. 

Sobre as disciplinas específicas, as narrativas de MF3 nos trazem a 

tona à importância do curso apresentar a todos os licenciados as áreas que 

compõem a Química. Além disso, nos apresenta as dificuldades encontradas 

durante o curso, como as disciplinas de Cálculo. Todas essas áreas de 

conhecimento estão previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Química (BRASIL, 2001), na qual a estrutura geral deve contemplar os conteúdos 

essenciais, envolvendo teoria e laboratório – que deverão fazer parte a Matemática, 

a Física e a Química. 

O currículo dos cursos deve abranger também os conteúdos 

específicos (o desenvolvimento de competências e habilidades e as especificidades 

regionais e institucionais) com vistas atender ao perfil do profissional que se deseja 

formar. Além disso, deve compreender atividades extraclasses, acadêmicas e 

práticas profissionais alternativas (realização de estágios não obrigatórios, 

monitorias, programas de extensão, participação e apresentação em congressos, 

publicação de artigos) e outros, às quais serão atribuídos créditos (BRASIL, 2001). 

Conforme Brasil (2001) os currículos dos cursos de Química no Brasil – 

independentemente da modalidade – devem conter em sua estrutura, os estágios e 

atividades complementares, que são os conteúdos complementares e essenciais 
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para a formação humanística, interdisciplinar e gerencial. Ainda conforme essas 

diretrizes,  

 
As IES deverão oferecer um leque abrangente de conteúdos e 
atividades comuns a outros cursos da instituição para a escolha dos 
estudantes. Sugerem-se, para este segmento curricular, conteúdos 
de filosofia, história, administração, informática, instrumental de 
língua portuguesa e línguas estrangeiras, dentre outros (BRASIL, 
2001, p. 8).  

 

Portanto, conforme nos orientam, os cursos devem apresentar uma 

gama de informações que se entrecruzam objetivando uma formação íntegra e 

humanística. Ainda na narrativa de MF3, evidenciamos as disciplinas que mais a fez 

rememorar quando escrevia seu memorial, pois toca nas disciplinas de Química 

Orgânica e Inorgânica, entre as quais uma é fácil, mas complicada devido aos 

mecanismos de reação, e a outra difícil por conter muitos cálculos, sobretudo das 

estruturas das moléculas, respectivamente.  

MF3 apresenta também, que as dificuldades na aprendizagem dos 

conteúdos das diferentes disciplinas se deram por ser à distância. Comumente, os 

alunos dessa modalidade, relacionam as dificuldades encontradas no curso apenas 

pela modalidade de ensino e não pelos próprios conteúdos que são estudados nas 

áreas de conhecimento, a exemplo da físico-química, em que estuda as energias 

das transformações das reações químicas e, que precisamos de muito 

conhecimento teórico matemático e físico para compreendê-las.  

Corroborando com esse pensamento, o curso demanda de 

especificidades, mas não podemos entender que as dificuldades expressas e 

narradas pelos alunos são dadas apenas pela modalidade do curso. Sabemos que 

cada disciplina tem seu grau de dificuldade, bem como a aproximação com a vida de 

cada sujeito, para que esse possa fazer sentido e tenha significado.  

E, quando levantamos essa ideia é devido ao que trazem as próximas 

narrativas, pois conforme relata o MF5, 

 

Neste curso esplendor na qual estou vinculada, aprendi diversos conceitos que 

estão contribuindo para a minha iniciação docente, desde as disciplinas de 

educação como: psicologia da educação a qual me fez entender alguns 

comportamentos dos discentes.  Em didática aprendi como é construído o 

PPP
21

 das escolas e fez-me entender como funcionam as leis que tem 

                                            
21

 Projeto Político Pedagógico. 
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contribuído para o desenvolvimento educacional, tais como: os parâmetros 

curriculares, os PCN
22

, que também foi trabalhado com mais ênfase na 

disciplina de instrumentação, na qual aprendi fazer mapas conceituais que 

podem ajudar no desenvolvimento das aulas, como também como ajudar os 

alunos em alguns erros conceituais que encontramos diariamente, muitas vezes 

até em livros didáticos. [...] Na disciplina de cinética aprendemos o 

comportamento dos gases, as leis que estão vinculadas como, por exemplo, o 

princípio de Le-chatelier tendo algumas influências da concentração, pressão, 

temperatura e volume, como também nesta disciplina aprendemos o conceito 

de equilíbrio químico “quando a velocidades dos reagentes e a velocidades dos 

produtos são iguais dizemos que a reação entrou em equilíbrio”. Na disciplina 

de termodinâmica também aprendemos alguns conceitos como: pressão, 

temperatura, volume, Entalpia, entropia, as leis da teoria cinética molecular e a 

lei de Graham da difusão, através das leis dos gases reais e ideal, como a lei 

de Boyle, lei Gay-lussac e Charles. Na termoquímica trabalhamos também 

alguns conceitos relacionados à osmose, sobre eletroquímica onde temos a 

transferência de elétrons através da oxidação ou redução. Na disciplina de 

medidas aprendemos alguns cálculos importantíssimos para os químicos no 

que diz com respeito à concentração molar, molalidade, balanceamento de 

equações, ou seja, algumas transformações químicas que são importantes. Na 

disciplina de vivenciando aprendemos a calcular o Kps (constante do produto 

de solubilidade), tendo a formação de precipitado, a solução tamponamte para 

meio ácido como básico, analise qualitativa em via seca e em via úmida para os 

cátions e os ânions, como também fazer curvas de titulações e volumetria de 

precipitação, como também o conceito de Lambert-beer que nos ajuda também 

para alguns métodos de espectrometria de absorção molecular na região do 

ultravioleta. Não podemos deixar de falar das disciplinas de orgânica, em que 

aprendemos a função de alguns grupos funcionais, nomenclatura, 

estereoquímica, rotação de alguns compostos, como também vimos processo 

de saponificação e algumas substâncias orgânicas presentes no corpo humano. 

Outra disciplina importante de química orgânica é a disciplina de síntese que 

engloba algumas disciplinas como vivenciando, pois aprendemos a identificar 

as substâncias quando não a conhecemos, fazendo análise através de ensaios 

preliminares, teste de solubilidade, cromatografia sobre camada delgada, 

identificando a classe dos grupos funcionais através do ensaio com sódio 

metálico e análise com alguns grupos funcionais orgânicos, como ensaio de 

bromo em tetracloreto de carbono, teste de rosen, para os fenóis ensaio com 

água de bromo entre outros, como também a utilização de alguns métodos 

espectroscópicos como ultravioleta tendo a excitação eletrônica observando os 

resultados lidos através das leis de absorção, na faixa do visível do 

infravermelho, lendo o comprimento de onda dos compostos e na ressonância 

magnética nuclear podemos calcular o grau de instauração para facilitar a 

identificação dos compostos em análise. Diante desses fatores podemos 

observar como o ensino de química está relacionado à ciência. Na grade do 

nosso curso temos disciplinas de outras áreas que vem nos auxiliar na 

compreensão de alguns conceitos podemos citar algumas, como cálculo, 

matemática básica, física do meio ambiente, astronomia, geometria plana e 

espacial, pré-cálculo. Podemos observar a interdisciplinaridades das áreas das 

ciências e deixando evidente a sua importância para o ensino (MF5, 2015). 

Com o decorrer do curso “paguei” muitas disciplinas, mas sempre tiveram 
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aquelas que mais gostei, como: Arquitetura atômica e molecular, medidas e 

transformação química, termoquímica e equilíbrio, instrumentação para o 

ensino de química, vivenciando a química ambiental, estágio supervisionado 

para o ensino de química (MF11, 2015). 

Neste curso aprendi muitas coisas, mas não todas as coisas que queria e 

deveria. Aprendi as normas de segurança que devem ser tomadas no 

laboratório, as vidrarias e nome de várias substâncias, como escrever reações, 

interpretar o que está acontecendo em diversos experimentos. Em didática 

aprendi algumas coisas sobre ensino e aprendizagem, PCN, como também em 

instrumentação e mais sobre as dificuldades dos alunos, as dificuldades em 

ensinar, como tornar as aulas mais dinâmicas e não se tornar um professor que 

só copia no quadro e passa atividade do livro. Em astronomia aprendi sobre o 

universo, as constelações, os planetas e varias outras coisas. Em libras aprendi 

alguns sinais, que dar para se comunicar, sobre a inclusão. Nas disciplinas de 

matemática relembrei muitas coisas e aprendi outas em cálculo I, em geometria 

plana e analítica a ver os objetos, planos, formas com outros olhos. E tantas 

outas coisas. (MF16, 2016). 

 

Conforme as narrativas de MF5 inferimos que todo o curso foi de suma 

importância para sua vida, e, com significados, pois narra em forma de resumo todas 

as disciplinas que ela cursou durante o curso, desde os conceitos mais básicos da 

Química até os mais complexos, se aventurando em contar os conteúdos estudados 

em cada disciplina, a exemplo de Psicologia, Didática e Estágios, como também o 

que estudou nas Químicas – orgânica, físico-química, analítica. Devemos mencionar 

um fato que em tais narrativas não se debruça e não apresenta especificamente a 

Química Inorgânica.  

Em contrapartida, MF5 nos faz reviver momentos da nossa própria 

graduação, pois ao momento em que analisamos tais narrativas, embarcamos nas 

nossas próprias aventuras, nas nossas histórias/trajetórias durante o curso. Isso 

corrobora com a ideia de que os pesquisadores ao se depararem com as histórias 

dos outros, também se depara com a própria história, a fim de dar sentido e 

estabelecer relações.  

MF5 também nos apresenta a sua ideia de formação, em que todo o 

curso deve estar interligado, pois vê que essa presença de ideias específicas e a 

necessidade de relacionar com outros campos de conhecimento é o que tal sujeito 

entende por interdisciplinaridade, sobretudo nas últimas linhas de sua narrativa. É 

importante frisarmos que essas narrativas trazem diversas informações quanto aos 

saberes necessários a uma formação de professores que seja pautada nos eixos de 

uma reconstrução social, para que assim, possamos mudar as escolas tradicionais e 



120 
 

possamos favorecer um ensino crítico-reflexivo, tanto durante a própria formação 

acadêmica, quando o cotidiano na escola. 

Ainda na narrativa acima, evidenciamos que MF5 apresenta também 

estratégias de ensino e ao mesmo tempo de estudo, quando nos traz os mapas 

conceituais como suporte para aprendizagem nas disciplinas durante o curso. Pois, 

conforme Trindade e Hartwig (2012) com o uso de mapas conceituais (MC), o 

conhecimento pode ser externado por meio da utilização de conceitos e palavras de 

ligação que formam proposições: estas mostram as relações existentes entre 

conceitos percebidos por um indivíduo e são representadas pela unidade semântica: 

conceito – palavra (frase) de ligação – conceito. 

MF5 vê que as disciplinas de outras áreas de conhecimento, que 

devem compor o curso de Química, ajudarão na compreensão de outros conceitos. 

Isso de fato acontece, pois não há como compreender, com bem citou sobre os 

espectros das moléculas orgânicas, sem entender as ondas e eletromagnetismo, 

estudadas na Física.  

As narrativas de MF11 e MF16 nos mostram as disciplinas que mais 

chamaram a atenção e que tinha significado para a vida dos estudantes do curso de 

Licenciatura em Química, visto que atuarão com alunos da Educação Básica 

ensinando alguns desses conteúdos. Por esse motivo, o curso de Licenciatura em 

Química à distância oferece aos estudantes essa possibilidade de atuarem 

ensinando os conteúdos específicos da área.  

Outro ponto importante é na organização e sistematização do 

conhecimento, por isso, apresentamos a seguir, as narrativas de MF6 e MF13, na 

qual apresenta as disciplinas por semestre, bem como narra as dificuldades 

encontradas em cada uma delas. 

 

No primeiro semestre foram cinco disciplinas dentre elas a que mais identifiquei 

foi matemática e informática, essas primeiras disciplinas foram muito atraente 

para avaliarmos e refletirmos acerca do contexto escolar com diferentes olhos. 

No segundo semestre quando começou as aulas práticas de Medidas e 

Transformações Químicas tive a certeza que esse realmente era o curso que 

queria. Aquilo tudo me encantava. Compreendi que a química vai além do que 

estava acostumada no ensino médio. Nesse semestre foi bem complicado, pois 

resolvi pagar 6 disciplinas e 4 Medidas, geometria analítica, pré-cálculo e 

arquitetura atômica  eram do mesmo grupo, então me dediquei mais a esse 

semestre para conseguir aprovação total nas 6 disciplinas e assim consegui a 

aprovação total. No terceiro semestres as coisas começaram a complicar mais 

um pouco com disciplinas mais complexas. Vinham então à matéria mais difícil: 
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cálculo I, e disciplinas da área de química que necessitava de mais dedicação: 

Química da vida e diversidade. No Quarto período matriculei em cinco 

disciplinas e duas bem complexas e fascinantes a temida termoquímica e 

equilíbrio e manipulação de compostos orgânicos, na qual termoquímica era a 

disciplina bem complexa. Em manipulação me sentia fascinado. Ocasionou-me 

vários ensinamentos da química orgânica e a partir dai comecei a me identificar 

mais ainda pela área de química e começando a despertar o interesse na área 

de pesquisas. O quinto e sexto período foram os piores momentos onde 

reprovei em quatro disciplinas (MF6, 2015).  

[...] no primeiro semestre do curso paguei cinco disciplinas: Ciências da 

natureza e realidade, Educação e realidade, Informática e educação, 

Matemática e realidade e Geometria plana e espacial, onde gostei bastante da 

disciplina de matemática por gostar de cálculos e as de educação nem sempre 

gostava, por ser mais textos. No segundo semestre paguei seis disciplinas, uma 

a mais por não obter êxito em uma disciplina do primeiro semestre: Geometria 

plana e espacial, Geometria analítica e números complexos, Arquitetura 

atômica e molecular, Fundamentos da educação, Medidas e transformações 

químicas e Pré-cálculo, neste semestre as disciplinas foram mais complexas, e 

muito proveitosas, pois iniciou uma disciplina de aulas práticas em laboratório 

que foi medidas e transformações químicas e que foi possível adquirir o 

conhecimento de um laboratório de química, pelo qual, antes nunca tinha visto. 

No terceiro semestre cursei cinco disciplinas: Cálculo I, Diversidade química do 

ambiente, Física e meio ambiente, Instrumentação para o ensino de química I e 

Química da vida, achei bem interessante esse semestre, pois relatava a 

química orgânica que eu gosto bastante como também a física e a química 

inorgânica, já a disciplina que envolve educação não apreciava tanto como as 

demais. No quarto semestre paguei cinco disciplinas: Didática, Energia, 

Instrumentação para o ensino de química II, manipulação dos compostos 

orgânicos e Termoquímica e equilíbrio, nesse semestre teve a disciplina de 

manipulação que envolve aulas práticas em laboratório que foram bastante 

proveitosas, pois eram realizadas em grupo e posteriormente feito um relatório 

da aula. No quinto semestre cursei seis disciplinas: Biodiversidade, Estágio 

supervisionado em ensino de química I, Experimentos de termoquímica e 

equilíbrio, Instrumentação para o ensino de química III, Psicologia da educação 

e Relação entre estrutura química e atividade biológica, neste semestre não tive 

êxito na disciplina de relação entre estrutura química e atividade biológica, 

gostei da disciplina de biodiversidade e do estágio I por começar a vivenciar a 

sala de aula. No sexto semestre cursei seis disciplinas: Astronomia, Cinética e 

propriedades de superfícies, Estágio supervisionado no ensino de química II, 

Instrumentação para o ensino de química IV, Relação entre estrutura química e 

biológica e Vivenciando a química ambiental, não tive êxito na disciplina de 

estágio II, as demais foram bem proveitosas, sendo cinética e relação as mais 

complexas e desafiadoras. No sétimo semestre paguei três disciplinas, as 

únicas que foram ofertadas no semestre: Cinética experimental, Mineralogia e 

Síntese e caracterização de produtos naturais, a primeira disciplina foi bem 

interessante, pois aplica na pratica do laboratório de química o que aprendi no 

sexto semestre na teoria. No oitavo semestre cursei quatro disciplinas: Estagio 

supervisionado no ensino de química II, Indústria química e sociedade, Química 

de materiais e Seminários de química, neste semestre seria o tempo certo para 

o término do curso, mas por minha reprovação no Estágio II no sexto semestre 

acabou que prolongou mais um semestre para o término do curso, obtive êxito 

em todas as disciplinas neste semestre e um aprendizado significativo. Por fim, 
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o nono semestre cursando no momento a disciplina: Estágio supervisionado em 

ensino de química III. (MF13, 2016). 

 

Pelas narrativas anteriores, os licenciandos em Química à distância, 

tem uma gama de informações durante sua trajetória, para que possam atuar nas 

escolas ao se formarem e/ou em contato com os estágios. Afinal, um currículo que 

leve em consideração todos os aspectos que ditam as diretrizes de formação dos 

professores e a diretrizes para os cursos de química, quando em conjunto, tendem 

no final do processo, um ser íntegro visando à práxis pedagógica. 

Conforme Andrade (2005, p. 23), 

 
O futuro professor de química, nosso estudante, será, antes de tudo, 
professor e é nessa condição que ele será chamado para dirigir uma 
escola, coordenar ou participar de um projeto, relacionar-se com a 
comunidade e participar do desenvolvimento dos seus alunos como 
seres humanos completos e como cidadãos. Saber química é 
importante nesse contexto para compreender a sociedade em que 
convivemos com as transformações científicas e tecnológicas, que 
estão relacionadas com o ar que respiramos, com nossos alimentos, 
com o meio ambiente, com a instalação de indústrias, enfim, com a 
realidade material que se apresenta, muitas vezes, sob a forma de 
opções políticas.   

 

Sendo assim, o curso deve oferecer esses conhecimentos específicos, 

para que no contexto educacional o professor de Química, possa estabelecer 

relações entre os conteúdos com os conhecimentos didático-pedagógicos. 

Entendemos que as narrativas de cada disciplina apontadas 

anteriormente, nos faz pensar no quanto é complexo a formação dos professores de 

Química, seja presencial e/ou distância. Sobretudo pela especificidade de cada 

profissional que as instituições querem formar. Além disso, relembrar essas 

disciplinas faz e traz apontamentos importantes para a própria formação no 

momento em que as narrativas apenas descrevem detalhes e conteúdos de 

disciplinas específicas. Algumas, inclusive, não se referem a aspectos da formação 

pedagógica e quando o fazem apenas citam o nome dos componentes curriculares.  

Portanto, as narrativas anteriores, nos remetem a compreender o que 

os licenciandos em Química estudam durante o curso, bem como identificar os 

traços que remetem a identidade docente, pois “uma reflexão sobre a história de 

vida permite evidenciar a intimidade de uma construção que valoriza uma concepção 
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de identidade para si, simultaneamente singular e socioculturalmente marcada” 

(JOSSO, 2010, p. 81).  

Apesar disso, precisamos entender que essa construção apesar da 

individualidade de cada sujeito é marcada também pelo coletivismo, visto que as 

formações de professores de Química no sentido de cursar as disciplinas, sobretudo 

na Educação à Distância são ancoradas na presença dos outros sujeitos, de outras 

disciplinas, de outras perspectivas, que nos fazem compreender o sentimento de 

pertença com as quais (todos) temos uma(s) história(s).  

Além disso, os resultados aqui encontrados retomam os princípios de 

Silva e Fireman (2013) ao defenderem que as licenciaturas em Química sejam 

capazes de superar a racionalidade técnica, para que se possa proporcionar a todos 

os licenciandos a prática, a fim de promova uma formação docente de qualidade 

para que saiam professores de Química preparados para atuar na Educação Básica 

de forma crítica e reflexiva, para contornar a realidade social e reconstruí-la ao 

tempo que pratica o ato de ensinar. Mas me preocupa que esses conhecimentos 

específicos não tenham correlação com a realidade das escolas.  

De modo geral, percebemos que a partir das narrativas, o curso em 

questão, possibilita uma formação específica bem universal. De acordo com Silva e 

Fireman (2013, p. 73) “não é possível formar professores a partir da fragmentação e 

da busca pelo acúmulo de conhecimento teórico específico e pedagógico 

desvinculado entre si e longe da realidade das escolas”. Esse pensamento deve ser 

considerado, pois os professores de Química atuarão nas escolas e pensamos que 

a Educação Química deve ter sentido para que de fato seja voltado para a 

cidadania.  

Dito isso, entender os sentidos e espaços da formação em Química é 

também compreender a constituição identitária do professor que está na EaD. O 

sentimento de pertencimento, com a qual discutimos, provém à necessidade do 

agrupar as necessidades e as especificidades desta modalidade, bem como 

entender o papel do outro para a continuidade na Educação à Distância. Por isso, 

passemos agora a discutir os eixos mais específicos apontados pelas narrativas. 

 

6.4 Grupos de estudo: interações e parcerias  
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Entendemos por sentido, tudo aquilo que é narrado pelos sujeitos 

dessa pesquisa e que os levam para um patamar de reflexão, na qual podem 

estabelecer relações de pertencimento a um determinado grupo, bem como os 

prazeres de aventurar-se e até mesmo mudar a rota do caminho que se quer 

chegar, como no caso, a formação de professor de Química na EaD.  

Em contrapartida, os espaços, longe de trazer uma definição 

matemática e/ou física, podemos entender que são construídos pelas relações 

subjetivas em que envolvem os sujeitos na tentativa de fortalecer os laços, 

respeitando a singularidade e o coletivismo. Por esse motivo, percebemos nas 

narrativas, uma categoria que tentará entender o papel do outro e de si próprio, 

como sujeito histórico e cultural que somos, no constituir-se professores de Química 

na EaD no polo de Nova Cruz/RN.  

Portanto, os espaços – também entendidos como lugares – são 

preenchidos de subjetividades que envolvem os professores de Química. Isso diz 

respeito tanto aos aspectos digitais – Moodle, fóruns, webquest, etc. – quanto aos 

espaços presenciais – formação de grupo de estudos, orientações com tutores no 

polo, etc. Sendo assim, os espaços vão se constituindo e as pessoas vão se 

adaptando de forma mais anacrônica e lenta aos grupos e aos eixos que são 

formados e estão se formando na EaD. 

  Essa constituição, no nosso caso se dá a partir das narrativas 

elaboradas pelos sujeitos dessa pesquisa. Esse princípio de entender os espaços 

pelas narrativas se dá, devido revelar condicionantes de ordem cultural e social que 

influenciaram as escolhas e a tomada de decisão dos professores em formação.  

Analisar as narrativas que dispõe sobre os espaços e sentidos, a partir 

de um resgate histórico que já aconteceu e estão registrados nos memoriais, é uma 

forma de (re)construir a história do Ensino de Química na Educação à Distância, ao 

mesmo que se constitui como prática auto formativa, pois conforme Marquesin e 

Nacarato (2018), tanto a leitura quando a escrita das histórias de trajetória incitam a 

reflexão e a tomada de consciência de si, de sua constituição. 

Desse modo, os espaços e os sentidos (dos outros) na vida acadêmica 

é de uma vitalidade inigualável, visto que nos tornamos professores ao tempo que 

observamos o outro, seja na postura, na prática pedagógica, ou até mesmo na fala. 

Então, entender os grupos, as autonomias e as relações entre estudo e o meio em 

que cada sujeito está inserido, é o que trata as seguintes narrativas.  
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Outro fator que foi muito difícil no início era as idas ao polo se reunir com o 

grupo de estudo e nas vezes que comparecia todos os meus colegas estavam 

conversando assuntos que não tinha muita relação com os assuntos que estava 

sendo cobrado, ou em muitos casos estavam comentando sobre as redes 

sociais, com isso achava melhor ficar em casa e ir poucas vezes (MF11, 2015). 
[...] Mas também enfrentei algumas dificuldades para persistir no curso, no 

início éramos todos unidos, pagávamos as mesmas disciplinas e um ajudava o 

outro, sem falar que sempre nos reuníamos para estudar no polo. Entretanto, a 

partir do 3º semestre o grupo foi ficando cada vez mais distante, devido a 

algumas desistências bem com à reprovação de alguns companheiros. Vale 

ressaltar a importância da equipe se manter focada, pois se não houver a união 

em um curso como o nosso, torna-se muito mais difícil a sua conclusão. (MF12, 

2016). 

[...] logo fui interagindo com minha nova turma, e posteriormente participando 

de um grupo de estudos, com a finalidade de tirar dúvidas, entres os 

integrantes do grupo, responder exercícios e estudar para as avaliações. No 

ano subsequente, bem mais familiarizado com as técnicas de ensino usadas no 

curso e com o ambiente virtual [...]. (MF17, 2016). 

 

Iniciamos com a narrativa dos grupos de estudos que foram 

necessários para que permanecessem durante o curso. Isso é primordial, visto que 

os espaços são constituídos por diferentes sujeitos que tendem a se manterem 

unidos e/ou conflitantes, para que consigam apoiar-se na tentativa da conclusão do 

curso.  

As narrativas acima trazem a tona às experiências da criação dos 

grupos de estudos, para que consigam permanecer no curso de Licenciatura em 

Química à distância da UFRN. Além disso, apresentam que o trabalho em conjunto é 

necessário para também haver uma cooperação entre os pares, e assim, consigam 

estudar, resolver suas dúvidas, solucionar os exercícios propostos nas disciplinas e 

até mesmo conversarem sobre as necessidades e dificuldades que encontram no 

decorrer do curso e da própria vida.  

Entretanto, outro aspecto para que os grupos se desfaçam são as 

desistências do curso, que afetam a Educação à Distância, enquanto modalidade, 

em todo o território brasileiro. MF12 apresenta em sua narrativa que o grupo, com o 

passar dos semestres, se desfez, pois alguns licenciandos já haviam desistido. E 

então, outras narrativas podemos entender que os sentidos dados na EaD são 

emergentes das necessidades que cada sujeito enfrenta na sua vida.  

Apesar das dificuldades encaradas por MF11, apostamos na Educação 

Química, como algo que está em constante evolução e de diversos entendimentos, 
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sobretudo no contexto da EaD, bem como nos aspectos escolarizados, 

sistematizados e institucionalizados, referindo-se aos processo de formação 

docente, mas também nos encontros com o outro, no compartilhamento de ideias e 

de saberes, que se constitui como papel central na EaD, para haver atividades 

colaborativas entre os estudantes, mediados pelos tutores, para que de fato 

aprendam os conteúdos exigidos nas avaliações e para a vida.  

 

6.5 Trabalho, estudo e autonomia: particularidades do aluno na/da EaD  

 

Não obstante e/ou distante as discussões que embasam a EaD como 

uma saída para aqueles que trabalham durante o dia e estudam a noite e nos 

intervalos. Podemos a partir desse princípio, dizer que os alunos da EaD são 

privilegiados por ter esse modelo de ensino? Muitas são as prerrogativas em relação 

a tal problematização. Destacamos aqui, a importância da EaD na vida dessas 

pessoas, como possiblidade de concluir um ensino superior, numa universidade 

pública, conforme os excertos a seguir.  

 

[...] de certa forma foi um pouco complicado, pois tinha que conciliar o curso 

com trabalho e isso foi muito difícil. À medida que retornava do trabalho o 

cansaço vencia a vontade de estudar, logo assim ia dormir ao invés de 

enfrentar os livros. [...] Quando estava finalizando o primeiro período sai do 

trabalho e me dediquei [...], com isso ia mais vezes ao polo para usar mais a 

biblioteca (MF11, 2015). 

Em 2013, comecei a trabalhar numa agência bancária da cidade para ajudar 

nas despesas de casa. Neste período de adaptação do emprego, tive meu pior 

rendimento na Universidade. Das 5 disciplinas que estava pagando só passei 

em uma, cálculo I. Não estava conseguindo gerenciar meu tempo. Saía de casa 

às 7:00 da manhã, deixava meus filhos com minha mãe e seguia para o 

trabalho, voltava para casa às 19:00 da noite. Descobri que era preciso diminuir 

as horas de sono para conseguir realizar todas as atividades a mim 

pertencidas. Adaptei-me no horário de estudo e continuei trabalhando. A minha 

motivação estava na beleza de ensinar. (MF15, 2016). 

 

Trabalhar e estudar são realidades constantes do povo brasileiro, 

sobretudo os menos favorecidos economicamente e socialmente, conforme Gatti 

(2014). De acordo com Saviani (2007) a educação é uma atividade humana e está 

diretamente ligado ao trabalho. Entretanto, nos dois parece haver um 

descontentamento, no sentido de não haver um equilíbrio. Por isso, na presente 

categoria trazemos o sentido do trabalhar e estudar nas narrativas.  
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Podemos ver nas narrativas as dificuldades em conciliar o estudo com 

o trabalho, pois é essa a realidade dos alunos que estão nas graduações, o que 

ocasiona alguns insucessos, como reprovação, trancamento e até mesmo a 

desistência de determinado sonho. Felizmente não é o caso, pois tomaram como 

princípio para a retomada da situação e converter a seu favor.  

Autores como Simpson (2013) e Oliveira (2010) veem positivamente 

essa perspectiva de trabalhar e estudar proporcionada pela EaD pois, os ganhos 

para os alunos que optam pela EaD são claros e vão desde o valor de mensalidades 

à possibilidade de continuar trabalhando e estudando simultaneamente. Já Oliveira 

(2010) afirma que a EaD torna-se convidativa, do ponto de vista tanto financeiro 

quanto das facilidades em relação à assiduidade exigida.  

Entretanto, os autores não consideram os aspectos inerentes a 

subjetividade, ao sujeito que tem um espaço, um tempo, um determinado lugar que 

merece destaque nas pesquisas. Além disso, não apresentam a necessidade de 

pensar a permanência nos cursos bem como a qualidade de formação, na qual é 

exigida para qualquer profissional, independente de nível e/ou modalidade de 

formação.  

Retomando as narrativas, é imprescindível não reconhecermos os 

esforços para superar esse duelo entre estudo e trabalho, bem como os pontos e 

contrapontos. Alguns extremos, como no caso pedir demissão é possível 

compreender a partir do excerto de MF11. Já MF15 teve que se adaptar a modalidade 

de ensino, no que diz respeitos aos horários, após o trabalho, para que pudesse ter 

êxito no curso.  

Dito isso, concordamos que essa modalidade é também um dos 

momentos para pensarmos e avaliarmos a EaD além de um espaço democrático de 

acesso ao Ensino Superior, mas também um lugar em que se possibilite constituir 

uma autonomia na educação formal. Autonomia23 que não deve ser entendida como 

                                            
23

 A EaD antes de tudo é (deve ser) práxis. Nas palavras de Preti (2002) é também, formação 
humana, é interativo de hetero-educação e autoeducação. Tal afirmação nos faz pensar numa EaD 
emancipadora, que está relacionada com as prática da liberdade. Sendo assim, uma constituição de 
um lugar aprendente que se conquista a autonomia.  Na concepção de Freire (2006) a educação que 
visa formar para autonomia é entendida como vocação para humanização, de modo que não é 
possível ser gente senão por meio de práticas educativas. Por esse motivo, a formação de professor 
na EaD deve promover nos licenciandos em Química alguns aspectos desejáveis e necessários para 
a constituição do ser professor. Tais aspectos estão intimamente interligados com a identidade 
docente, a qual os alunos devem se apropriar e (re)construir, quais sejam: a curiosidade, a criticidade 
e a conscientização. Para Freire (2006, p. 107) “Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. A 
autonomia vai se construindo na experiência de várias e inúmeras decisões que vão sendo tomadas”. 
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escolhas e/ou opções por falta de condições mínimas para estudar e permanecer no 

curso.  

Conforme a narrativa de MF15, vemos uma maior responsabilidade na 

sua autonomia no que diz respeito à tomada de decisão na permanência do curso, a 

fim de que haja um resultado satisfatório nas disciplinas. Aos olhos de Moore (1994) 

o licenciando em contato com essa situação, e pelo fato de estar separado do 

professor, mas com um mundo virtual a seu favor, precisa aceitar e possuir um grau 

maior na condução das atividades que o curso exige, portanto, mais autônomo.  

Alunos que tem essa autonomia em estudar sem a presença do 

professor, bem como acompanhar as atividades centradas apenas no eu, enquanto 

promotor de e regulador do próprio espaço e tempo no/durante o curso, conseguem 

avançar sem a necessidade de que o outro seja seu regulador da aprendizagem. 

Por isso, o papel do professor e do tutor na EaD é de mediar a aprendizagem, para 

que se consiga chegar a um nível de autonomia em que a tomada de decisão sejam 

semelhantes a de MF15 sem ter a necessidade de abdicar entre o trabalho e os 

estudos e assim, contribuir para a permanência dos alunos no curso. Mas e a 

universidade, o que tem feito para possibilitar a permanência de tais alunos?  

 

6.6 Projetos institucionais: motivo de permanência no Curso  

 

Ao tratar da permanência – aspecto discutido no capítulo anterior –, 

outro fator que nos chamou atenção foram os projetos institucionais durante o curso. 

Aqui enxergamos a universidade como promotora de assistência estudantil, visando 

que o índice de evasão diminua. Preocupada então, e sabendo que os alunos 

devem ter a vivência na tríade dos pilares da Universidade Pública Federal Brasileira 

– ensino, pesquisa e extensão – alguns alunos narram as suas vivências nos 

projetos que tiveram oportunidade de participar durante o curso.  

Os alunos do curso de Licenciatura em Química à distância narram as 

suas experiências durante suas passagens nos projetos, o que conseguiram 

aprender, bem como as artimanhas para pertencerem a um mundo que antes não 

conseguiam acesso e não fazia parte de suas histórias. 

                                                                                                                                        
Desse modo, nas ideias de Pereira e Lopes (2014) a autonomia, portanto, ganha em Freire um 
sentido sócio-político-pedagógico, ela é condição de um povo ou pessoa que tenha se libertado, se 
emancipado das opressões (heteronomias) que restrigem ou anulam sua liberdade de determinação. 
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No final do quarto períodos do curso de química participei de um processo 

seletivo para monitoria de laboratório, para o polo da minha cidade [...]. Fiquei 

em primeiro lugar com nota 7,8, onde fui convocada no quinto período em 2014. 

O projeto da monitoria tinha como finalidade colaborar para a melhoria do 

aprendizado e auxiliar nas aulas experimentais, principalmente pelo 

fortalecimento da inclusão entre teoria e a prática é assim ajudando na 

agregação do conteúdo. Uma experiência bem marcante e de grande 

aprendizado para mim, onde ressalto a importância de monitores de disciplinas, 

onde conseguimos impetrar uma relação mais próxima com a docência, quanto 

as atividade de monitoria observei que é de extrema necessidade um 

planejamento e auxílio durante as realizações das aulas práticas, deste modo 

visando conectar ao conteúdo teórico e prático. 

[...] 

Em 2014 também iniciava a monitoria no Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação a Docência (PIBID), começava então uma nova fase, pois iria começa 

colocar em prática a licenciatura, o PIBID funciona na Escola Estadual [...], 

onde tem caráter interdisciplinar, Química, Física e Geografia inicialmente foi 

um pouco complicado pois não tinha aquele domínio de sala de aula em 

ministrar as aulas, com o passar dos dias fui conhecendo mais as turmas, 

comecei a ficar mais segura durante os encontros, no projeto PIBID atendemos 

alunos das série iniciais do ensino médio e trabalhamos dois turnos pela manhã 

vem os alunos que estudam a tarde, ela tarde vem os alunos que estudam pela 

manhã. (MF6, 2015) 

No ano de 2014, [...], especificamente dos cursos de Química, Geografia e 

Física, teve a grande oportunidade de ser escolhida para ser incluído no 

programa do PIBID, onde a maioria que foram entrevistados e conseguiram 

fazer parte desta família, pois este projeto vai além do que ganhar uma bolsa, 

pois maior foi e é adquirirmos mais experiências com congressos como o 

ENALIC
24

, CIENTEC, afinal o que posso dizer, desde que comecei a estudar 

nesta universidade só trouxe fatos significativos para a construção acadêmica 

de um grande profissional. (MF10, 2015). 

No final de 2013 foi informado aos alunos dos cursos de química, geografia e 

física que iria ter seleção para bolsistas do programa institucional de bolsas de 

iniciação à docência (Pibid) [...]. Quando se deu início aos encontros do Pibid 

na escola vi que não foi diferente do que tinha pensado, pois foram realizadas 

diversas coisas na escola isso foi bom já que não tinha iniciado ainda no 

estágio. Vi uma grande oportunidade de crescimento profissional e intelectual, 

já que iria está dentro de sala de aula e com isso iria aprender como melhor 

lecionar, como seria a minha didática frente aos alunos.  Um dos mais 

importantes acontecimentos foi um encontro organizado com os alunos e um 

grupo do Pernambuco o grupo AstroPe. E como o nosso grupo do Pibid é 

interdisciplinar com a união da química, da física e da geografia e tendo como 

eixo central a astronomia, com isso o grupo AstroPe abordou da astronomia e 

adequando as três disciplinas para os alunos [...]. Por meio do Pibid foi possível 

participar de alguns eventos como o ENALIC [...] e do EANE [...]. Congressos 

estes que aconteceram em 2014 (MF11, 2015). 

Outro fato importante nesse segundo semestre foi uma vaga de bolsista [...] 

para o Parque da Ciência, [...], que passei na entrevista com a Professora [...] e 

a Professora [...] e fui chamada. Fui monitora do Parque da Ciência na sala de 

                                            
24

 Encontro Nacional de Licenciaturas.  
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química durante quase três anos, tendo início em março de 2013 ao final do 

ano de 2015, onde pude trabalhar com essas duas professoras ótimas. Ganhei 

muito aprendizado durante esse tempo, também pude trabalhar com a 

professora [...], como também conheci outros professores da área de Biologia e 

Física, pelo qual, o parque se disponibiliza em três salas, sendo uma de 

química, uma de biologia e uma de física, com seus respectivos coordenadores 

professores de cada área. Na monitoria foi uma experiência incrível, participei 

de vários projetos, oficinas, e sem falar com o contato entre alunos, ou seja, foi 

lá que tive meu primeiro contato com alunos, onde pude passar o meu 

conhecimento para vários alunos de diferentes anos de idade, do ensino 

fundamental ao médio, como também aprendi a fazer várias experiências e 

suas respectivas explicações, participei também de três CIENTEC (2013, 2014 

e 2015) com o projeto do Parque da Ciência, ou seja, foi uma vivência 

espetacular na minha vida acadêmica, a dificuldade encontrada foi sobre a 

deslocação para o Parque da Ciência, pois morava no interior e dependia de 

ônibus para vir e voltar, por exemplo, nas reuniões, nem sempre o horário dava 

para eu participar por depender de horário de ônibus (MF13, 2016). 

 

A universidade como promotora de conhecimento é espaços para 

oportunizar diversas vivências para quem por ela passar, que vão desde o científico 

até o cultural e artístico. Para o científico, como uma das que promovem e fazem 

pesquisa, e para o cultural e artístico em museus e espaços não formais de ensino. 

De toda forma, só há possibilidade dessa vivência, caso os alunos e os professores 

participem de projetos institucionais. Na EaD não pode ser diferente, pois os projetos 

oportunizam aos alunos a descobrirem e resolverem situações do cotidiano, 

concomitantemente as disciplinas.  

Nas narrativas de MF6, vemos claramente as semelhanças feitas entre 

a docência, no seu projeto de monitoria quando aborda as relações entre teoria e 

prática quando planejava as aulas experimentais. Conforme a Resolução nº 

162/2018-CONSEPE da UFRN, o Programa de Monitoria é uma ação institucional, 

efetivada por meio de projetos de monitoria direcionados à melhoria do processo de 

ensino e aprendizagem dos cursos de graduação e ao incentivo à formação docente. 

Então, percebemos que os contatos e participação efetiva na monitoria 

favorece positivamente o gosto pela docência no curso de Licenciatura em Química 

à distância. Sendo assim, o estudante monitor tem a oportunidade de vivenciar as 

práticas pedagógicas nos cursos de licenciatura, favorecendo então, a valorização 

de atividades e posturas coletivas e colaborativas na tentativa de superar a 

formação tecnicista, centrado na fragmentação, do individualismo e da 

competitividade, próprias de uma sociedade capitalista neoliberal (SHIROMA; 

MORAES; EVANGELISTA, 2000).  



131 
 

Neste sentido, chegamos às políticas públicas para a formação 

docente no país e temos visto que a Educação à distância tem adentrado nessa 

perspectiva. Entretanto, conforme as narrativas de MF6 e MF10, evidenciamos uma/ 

outra proposta no curso, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 

Docência (PIBID).  

O PIBID é uma ação da Política Nacional de Formação de Professores 

do Ministério da Educação (MEC) que visa proporcionar aos discentes na primeira 

metade do curso de licenciatura uma aproximação prática com o cotidiano das 

escolas públicas de educação básica e com o contexto em que elas estão inseridas. 

O programa concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de projetos de 

iniciação à docência desenvolvida por instituições de educação superior (IES) em 

parceria com as redes de ensino (BRASIL, 2008).  

Além disso, os projetos devem promover a iniciação do licenciando no 

ambiente escolar ainda na primeira metade do curso, visando estimular, desde o 

início de sua formação, a observação e a reflexão sobre a prática profissional no 

cotidiano das escolas públicas de educação básica. Os discentes serão 

acompanhados por um professor da escola e por um docente de uma das 

instituições de educação superior participantes do programa (BRASIL, 2008). 

Vemos que tal programa contribui na formação de um professor crítico-

reflexivo e desenvolve que o ajudam a se aproximar do contexto escolar, antes 

mesmo dos estágios supervisionados – discutiremos no próximo capitulo. Neste 

sentido, o PIBID, como uma política de formação docente, favorece e considera o 

ato docente situado no contexto escolar, de tal forma que o licenciando em Química 

na EaD possa conhecer a escola e se auto reconhecer como um professor.  

Esse projeto também favorece a busca da identidade docente, pois 

permite que o estudante do curso de Licenciatura em Química à distância analise e 

compreenda o cotidiano escolar para tentar traçar procedimentos para ensinar os 

conteúdos específicos da Química, pois, numa perspectiva histórico-crítica, 

necessitamos de professores que sejam partícipes ativos na reinvenção de práticas 

e das escolas (PIMENTA; LIMA, 2017).  

Nas narrativas dos sujeitos, percebemos a contribuição desses projetos 

para a formação do licenciando em Química de forma justa e necessária para que se 

garanta o acesso e a permanência deles. Por outro lado, não pode ser apenas essa 

via de pensamento, visto que favorece ao princípio meritocrático e individualista, 
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resumido em políticas neoliberais. As políticas de formação docente devem priorizar 

o ser humano completo, com suas especificidades que garantam a permanência nos 

cursos, lançando incentivos para a docência.  

Conforme MF10, o PIBID favoreceu a publicação de trabalhos em 

congressos, incentivando de um lado o fervor pela docência e por outro a pesquisa 

como unidade entre teoria e prática. É de suma importância que os estudantes das 

graduações participem de eventos que visam à disseminação do conhecimento, a 

interação com outros modelos de prática pedagógica, uma vez que isso incentiva 

também a divulgarem seus trabalhos de ensino, pesquisa e/ou extensão em 

diferentes meios de discussão sobre a ação docente.  

Essa prática corrobora para o ato de escrever e de reconhecer o 

trabalho realizado com o outro e com a própria modalidade de ensino. 

Consideramos que a participação em congressos visando além de uma formação 

além das disciplinas e das tutorias, os alunos podem fazer novos contatos, com 

outros estudantes e até mesmo com pesquisadores da área, o que pode gerar um 

interesse na continuidade em cursos de pós-graduação.  

Confiamos, a partir das narrativas, que os (dis)sabores da docência 

podem ser aflorados no contato com o mundo, apesar de terem o mundo de forma 

digital. Por isso, a docência deve ser centrada no eixo que relacione a teoria e a 

prática, e vise um ensinar mais crítico e reflexivo, seja em ambientes formais e/ou 

não formais da prática educativa. 

Caminhando nesse sentido de práticas em ambientes não formais, 

percebemos que outro projeto se fez presente na vida dos estudantes, como no 

caso a narrativa de MF13. Os projetos no Parque da Ciência, favoreceu uma 

oportunidade de (re)conhecer que o conhecimento está além da sala de aula e/ou 

em espaços/ambientes formais. 

 Considerando essas ideias, os espaços não formais, quando inseridos 

no currículo do estudante, favorece uma prática educativa, voltada para os espaços 

e os tempos, sobretudo no que diz respeito ao Ensino de Ciências que favorece a 

sociedade e a cidadania. Atrelado a isso, temos também, os aspectos históricos e 

filosóficos que podem ser mencionados nos projetos institucionais que visam a 

divulgação científica nos espaços não formais.  

Para Jacobucci (2008), espaço não formal é todo aquele espaço onde 

pode ocorrer uma prática educativa. A autora define que há dois exemplos de 
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espaços não formais, quais sejam: aqueles que são institucionalizados: dispondo de 

uma estrutura física e monitores pensados igualmente para fins educativos, bem 

como uma prática voltada para a divulgação científica e a alfabetização; e os 

espaços não institucionalizados: que não tem uma estrutura adaptada para tal 

objetivo, entretanto é bem planejado e utilizado, para assim, se tornar um espaço 

educativo tentando assimilar o conhecimento científico. 

Conforme a narrativa de MF13, a vivência no projeto teve uma 

significância em sua vida, pois favoreceu a função de monitora em tal projeto, 

fazendo-a reconhecer o sentido dado a ela em sua trajetória acadêmica. Outro ponto 

positivo é o reconhecimento de docentes do curso que se interessam em 

proporcionar essas situações didáticas que contribuem para o avanço do Ensino de 

Química em espaço não formais, na modalidade à distância.  

As narrativas de MF13 sugerem além da formação proporcionada pelos 

projetos institucionais da UFRN, uma visão acerca do movimento de historiar a 

própria formação, ao mesmo tempo em que se forma em narrar os fatos vividos. 

Conforme Pineau (2004 p. 2010) “não é somente a narrativa de sua vida, mas a 

construção de suas historicidades. O que precisa das operações de reflexão, de 

análise, de síntese, de interpretação”. 

Em contrapartida, as narrativas também apresentam as dificuldades 

encaradas por cada sujeito em seus projetos. No caso específico, MF13 necessitou 

de uma adaptação, pois apesar da formação inicial proporcionar o contato com os 

projetos, o estudante tinha que se locomover aos grandes centros, na necessidade 

de dar continuidade as ações do projeto e/ou participarem de reuniões. Então, não 

seriam o caso de termos essas reuniões também à distância já que os alunos são 

oriundos do curso de Licenciatura em Química à distância? 

Mesmo com essas dificuldades e apontamentos que levantamos, 

outros aspectos foram/são/estão narrados nos memoriais, no que diz respeito às 

dimensões sobre a atividade docente. Essas dimensões são relevantes para 

entendermos o nível de formação docente, bem como a resistência em serem 

professores de química proporcionados pela modalidade. Por esse motivo, ao 

identificarmos essas narrativas nos serão necessárias para (re)pensar o currículo 

desses futuros profissionais, bem como as políticas de acesso e permanência para 

aqueles que escolhem tal modalidade. 
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6.7 Desafios da EaD: visões do aluno durante a formação 

 

Nas narrativas, de modo geral, são evidentes algumas pontos e 

contrapontos, que ora se cruzam, ora não. Falamos isso, pois entendemos que as 

trajetórias dos sujeitos dessa pesquisa estão em constante movimento e que tem 

contribuído de forma mútua a todos que estavam presentes durante o curso.  

A vida acadêmica25 muitas vezes valorizada pelas diversas situações – 

econômicas, políticas, sociais, culturais, etc. –, faz com que os alunos terminem o 

curso, apesar das dificuldades encontradas, por vislumbrarem nesta oportunidade a 

possibilidade de ascensão social. Nas narrativas pudemos perceber tais situações, 

bem como as influências de todos os partícipes do processo educativo em tal 

modalidade – professores, tutores presenciais, tutores à distância, etc. Um aspecto 

importante narrado por todos os alunos dessa pesquisa foi o impacto da modalidade, 

que ao invés de pensar/presenciar as aulas presenciais, a sala de aula foi mudada 

por um ambiente virtual, as interações e os contatos, também. Além disso, outro 

aspecto relevante nas narrativas são as mudanças de tutores, que tem influências 

positivas e negativas. 

Apesar dessa influência, de acordo com Schnetzler e Aragão (1995), 

há um consenso de que os cursos de formação não conseguem responder às 

necessidades de nenhum nível de ensino. Isso se refere ao Brasil, onde cursos de 

licenciatura são pouco eficientes em proporcionar uma visão mais ampla da 

atividade docente. Concordamos com essa ideia pelo fato de alguns cursos ainda 

estarem centrados numa perspectiva bacharelesca, apesar das diversas reformas 

educacionais que tivemos desde a LDB. No curso de Química em questão, diferente 

dessa concepção, tem trabalhado em contraponto, na tentativa de mudar essas 

ideias acerca da atividade docente, como a exemplo da relevância de atividades 

narrativas das histórias de vida em função da atividade e da prática docente.  

Destarte, a EaD, em concordância26 com o curso presencial (ou não), 

tem uma gama de profissionais que estão interessados concomitantemente na 

formação do sujeito íntegro, crítico-reflexivo, para tentar mudar a realidade e o 

                                            
25

 Estamos nos referindo vida acadêmica, como o período em que os alunos vivenciaram e 
aprenderam durante o curso de Química EaD da UFRN, no polo de Nova Cruz/RN.  
26

 Não estamos aqui tentando fazer comparações, mas buscando elos que horas se divergem, horas 
convergem, no sentido Freiriano [crítica, reflexão, diálogo, etc] do quefazer na Educação à Distância 
e, sobretudo na formação docente em Química.  
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cotidiano das escolas. Apesar disso, ainda persistem algumas problemáticas que 

podem ser identificadas nas narrativas dos sujeitos.   

A pergunta central em forma de categoria “como nos tornamos 

professores de Química na EaD?” é um dos aspectos que norteiam a essência da 

identidade docente. Durante todo o curso – considerando o rompimento das 

concepções tecnicistas – os professores de Química, tendem a uma visão mais 

crítica e emancipativa, no que diz respeito à educação Química.  

Nesse sentido, entendermos os saberes, as competências, as 

experiências, dificuldades, adaptações e permanências sobre e durante o curso de 

Licenciatura em Química à distância da UFRN, nos permite esclarecer e responder a 

tal categoria. Para reafirmar esse pensamento, tomamos como base a ideia de 

identidade docente constituída por Nóvoa (1995b) pois a vemos que “não é um dado 

adquirido, não é uma propriedade, não é um produto. A identidade é um lugar de 

lutas e de conflitos, é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na 

profissão.” (op. cit., p. 7).   

As primeiras narrativas analisadas nos propõem essa visão de espaço 

de construção e de permanente movimento, cheio de lutas, conflitos e 

questionamentos, até mesmo indecisões. Nas narrativas a seguir, evidenciamos um 

olhar para as dificuldades encontradas. 

 

O curso tem sido difícil desde o 1º semestre, principalmente nas disciplinas de 

cálculos. Os fóruns disponíveis no Moodle deixam muito a desejar, nem sempre 

somos respondidos, muitas vezes a resposta chega 2 dias depois e aí já temos 

uma lista de dúvidas pra perguntar. Os professores em sua maioria querem que 

nós alunos aprendamos a todo custo com os livros, nem sempre é possível 

essa compreensão. É diferente uma disciplina de cálculo de uma teórica. E eu 

em particular me esforço, mas não sou autodidata. Já tranquei 2 semestres, e 

agora pretendo ir rumo à vitória [...] (MF2, 2012). 

Primeiro semestre foi uma fase de adaptação para nós, pois estávamos 

tentando nos acostumar com a modalidade à distância, no inicio recebemos um 

suporte muito grande dos nossos tutores [...], eles nos ensinaram os primeiros 

passos [...] (MF6, 2015). 

Iniciei o curso superior no 2° semestre em Agosto de 2012 e cada vez que 

passava o tempo mais interesse tinha e tenho pelo curso. Ao passar de cada 

semestre as dificuldades relacionadas à própria disciplina de química se 

tornavam maior, então eu e meus colegas se reunimos semanalmente no polo 

para estudarmos os assuntos considerados os mais difíceis, onde havia muita 

discussão com os conteúdos estudados. O curso de Licenciatura em Química é 

um curso à distância que para a maioria das pessoas que conheço diz que é 

considerado um curso bastante desafiador, tanto por ser à distância quanto por 

cursar química, uma disciplina considerada difícil para muitos. De fato, foi 
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complicado o começo do curso por questão de adaptação na forma ensino, 

onde ao longo do curso houve desistência de alguns e troca de curso por 

outros. Entretanto, gosto do curso, apesar das dificuldades enfrentadas no 

começo, pois me adaptei ao método de ensino, com professores online, tendo 

uma plataforma para nos comunicarmos com os professores e tutores de cada 

disciplina e quando sentimos bastante dificuldade em alguma disciplina 

pedimos que o professor venha para tirarmos nossas dúvidas e assim na 

maioria das vezes nosso pedido é atendido, então para mim este curso é muito 

significativo em minha carreira profissional, com grandes profissionais no 

ensino, bastando apenas o interesse e a dedicação de cada um (MF10, 2015). 

Em agosto do ano de 2012 iniciei os estudos [...] na modalidade à distância. No 

início tive dificuldades, pois era algo completamente novo, já que dificilmente 

ouvia falar dessa modalidade de ensino onde se realiza um curso em quase 

sua totalidade por meio do Moodle [...] (MF11, 2015). 

 

Nas narrativas de MF2 podemos evidenciar as características 

necessárias para a adaptação ao curso em EaD quando tal sujeito aponta para a 

necessidade de estudar sozinha, com apoio dos livros e dos materiais disponíveis no 

Moodle. Essa é uma das principais necessidades do curso, pois o sujeito depara-se 

com uma gama de informações – conteúdos, sobretudo –, de forma individual, que 

no final terá que dar conta para estudar sozinho e obter aprovação em todas as 

disciplinas que vai cursar.  

A experiência de todos os sujeitos durante o curso, narrada 

anteriormente nos condiz a exemplos práticos do quão impactante é a modalidade 

de ensino à distância. Por vezes, tais impactos favorecem a índices negativos do 

processo de formação docente. Isso pode ser notado quando MF2 narra sobre as 

duas tentativas de trancar o curso. 

A novidade da modalidade à distância na educação tem corrompido 

com a ideia elitista de uma universidade apenas para uma parcela específica da 

população. Esse choque de realidade, em que se encontram os alunos da EaD 

favorece as narrativas de espanto e ao mesmo tempo de encantamento ao se 

depararem com a diversidade que a modalidade permite e favorece, como no caso 

das narrativas de MF11 e também de MF14, MF15, MF16 e MF17, como vemos a 

seguir.  

 

No inicio do curso enfrentei muita dificuldade por ter passado bastante tempo 

longe dos estudos, houve grandes avanços no ensino-aprendizagem, se na 

época que fiz o ensino médio os professores disponibilizassem de recursos e 

metodologias existentes nos dias atuais, teria sido bem mais fácil no meu 

começo da faculdade. Onde minha dificuldade foi nunca ter visto os assuntos 
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propostos pela faculdade. (MF14, 2016). 

Senti muita dificuldade. O método de ensino era totalmente diferente daquele 

vivido anteriormente. Minha sala de estudo foi trocado por Chats, fóruns. Eu 

estava em casa, com dois filhos, minha mãe não ficava mais com eles, pois as 

aulas eram à distância.  (MF15, 2016). 

Quando soube que passei fiquei muito feliz, mas já nos primeiros dias começou 

a aparecer as dificuldades, pois moro longe do polo e o acesso é difícil, uma 

outra dificuldade é que por ser um curso à distancia o uso da internet é 

essencial, mas passei bastante tempo sem ter internet em casa, por morar um 

pouco afastado do centro da cidade e ter algumas árvores próximo o sinal de 

internet fica muito fraco e são poucas que chegam e mesmo assim bem lentas. 

Outra dificuldade e acho que a maior é que foi bem complicado pra mim foi 

estudar sozinha, regrar meus horários, e até hoje ainda é, não consigo 

aprender muita coisa estudando só, sinto uma grande dificuldade no 

aprendizado. (MF16, 2016). 

[...] senti muitas dificuldades, como se tratava de um curso superior à distância, 

tive algumas dificuldades. No início, sentia muita falta do ambiente de sala de 

aula, e principalmente da presença dos professores em salas de aula, mesmo 

tendo disponível no polo um tutor sempre sujeito a ajudar no que fosse 

possível, além de um ambiente virtual muito bom, onde contávamos com fórum 

de dúvidas com os professores das disciplinas [...] (MF17, 2016). 

 

Algumas narrativas nos remete a dificuldade de estudar em casa, a 

necessidade de um ensino médio que contribuísse para a consolidação de 

metodologias participativas e tecnológicas, as dificuldades de logística familiar, as 

barreiras de infraestrutura, a periodicidade de momentos presenciais de socialização 

da aprendizagem. Formar-se na EaD, adaptar-se e permanecer lá não é uma 

atividade fácil. Pelo que demonstra as narrativas de cada sujeito, o tempo é um dos 

fatores que contribui para que cada etapa dessas possa ser conquistada. Mas além 

do tempo, temos também a persistência para atingir os objetivos e a esperança da 

conclusão do curso superior.  

  Essas experiências, de fato, permitem-nos aproximar o desejo pelo 

curso e também pelos fatores que interferem e contribuem para a Educação 

Química. Tais experiências (dificuldades na EaD) comportam uma necessidade de 

aprender e de transformar os sujeitos e consequentemente sua identidade – 

pessoal, docente. É com essa explicação, que Josso (2010, p. 42) nos traduz esse 

desejo, pois, 

 

A experiência de transformação das nossas identidades e da nossa 
subjetividade são tão variadas que a maneira mais geral de 
descrevê-la consiste em falar de acontecimentos, de atividades, 
situações ou de encontros que servem de contexto para 
determinadas aprendizagens.  
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Sendo assim, apoiados nesse pensamento, percebemos que as 

dificuldades em situação de aprendizagem quanto à modalidade de ensino revelam 

a necessidade de uma tutoria mais próxima. Se olharmos para todos os relatos, 

veremos que em sua totalidade narraram o processo de adaptação e permanência 

no curso, como algo dificultoso no processo de formação do docente em Química. 

 As narrativas apresentadas por MF16 permitem-nos observar o 

indivíduo como construtor da própria aprendizagem, por meio do estudo 

individualizado. Essa talvez seja uma das características mais marcantes narradas 

pelos sujeitos, pois parte do princípio que cada aluno durante o curso deverá 

“aprender a aprender”.  

Outro aspecto que podemos enfatizar a partir de tais narrativas são as 

percepções apresentadas pelos sujeitos quando dizem respeito à ausência de 

professores na sala de aula. Trazemos esse olhar, pois cada sujeito estava inserido 

numa cultura escolar em que tinha a sala de aula como referência, bem como a 

presença constante do professor no processo educativo, que passam cerca de 

12.000 horas no acompanhamento por diferentes docentes (TARDIF, 2014).   

Dito isso, os alunos devem desenvolver autonomia no que diz respeito 

à aprendizagem durante todo o curso, apoiados pelas mediações entre seus pares, 

tutores e professores. Para isso é preciso que a EaD afaste-se do modelo 

transmissivo e se paute numa perspectiva mais progressista, na qual os processos 

de aprendizagem atravessado por uma relação dialética entre os envolvidos e o 

saber (FREIRE, 2006).  

Neste caminho, Maldaner (2014, p. 36) afirma que os alunos no ensino 

superior buscam “o conhecimento que prepara para o exercício profissional, sem 

esquecer que há pessoas que procuram determinado curso universitário para um 

incremente na cultura”. Então, nos cabe, enquanto pesquisadores no Ensino de 

Química, identificar as concepções dos alunos ao ingressarem no curso, a partir de 

suas narrativas, no sentido de entender a escolha da profissão, já estando no curso.  

De acordo com Souza et al. (2014) os licenciandos ao entrarem nos 

cursos não tem clareza ou certeza em relação à docência, muito pelo contrário, tem 

a certeza que não querem ser professor. Dito isso, as narrativas são essenciais 

nesse processo de entendimento, e de constituição docente, visto que trazem 
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consigo próprias as histórias arraigadas de sentimentos, histórias, labutas, desejos e 

aflições da imagem e da memória do ser professor. 

 

 No início foi bastante difícil iniciar esta formação acadêmica, pois não tinha 

uma boa afinidade pela área mais aos poucos fui adaptando aprendendo a 

gostar. Na verdade sentia uma grande aflição quando alguém chega dizendo 

que tinha que ensinar. Foi a partir daí que senti maior dificuldade, pois no meu 

pensamento não sentia preparada para lecionar, ou seja, para esta missão; 

pensava que não sabia repassar os conhecimentos adquiridos para os meus 

futuros discentes, comecei a trabalhar em mim está nova missão a qual fui 

confiada [...] (MF5, 2015). 

Iniciei o curso de licenciatura em química [...] no ano de 2012.2, não sabia se 

era realmente o curso que eu queria fazer, ou seja, em ser professora, pois 

muito já se falavam sobre os professores [...]. Então, de imediato fiquei na 

dúvida se era exatamente o que eu queria ser, mas com o decorrer do tempo 

pude observar que a área da química era bastante importante e o fato de ser 

professora foi se familiarizando por gostar da disciplina que iria ser lecionada 

por mim, sentindo um gosto enorme de passar tudo o que eu aprendi no 

decorrer do curso (MF13, 2016). 

 

Conforme as narrativas de MF5, entendemos a preocupação, pois o 

mundo que chamamos de Formação Docente ainda está em aberto no sentido de 

tentar responder a questão: “como ensinar Química?”. Ensinar Química não é 

apenas preencher quadros e/ou reduzir a Química a atividades experimentais sem 

sentido e fora do contexto e do cotidiano escolar.  

Por isso, à luz de Freire, podemos considerar que na formação inicial,  

 

É preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá 
ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem 
forma se forma e reforma ao formar e quem é formado forma-se e 
forma ao ser formado. É neste sentido que ensinar não é transferir 
conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito 
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado. 
Não há docência sem discência, as duas se explicam e seus sujeitos, 
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição 
de objeto, um do outro. (FREIRE, 2006, p. 12). 

 

A docência vista numa perspectiva crítica-reflexiva faz com que 

percebamos as ideias do outro, o sentido e o espaço na vida de cada sujeito que se 

aventura em tornar-se professores de Química na EaD. Vemos na narrativa de MF5 

as ideias que tentamos problematizá-las, a exemplo do “professor como missão”. 

Essa é uma ideia que tem disseminado no contexto educacional, e suas raízes se 

encontram no senso comum.  
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Além disso, evidenciamos a insegurança em lecionar de MF5, o que 

acreditamos ser normal, quando estamos conhecendo um mundo novo e nos 

deparamos com inúmeras informações sobre a responsabilidade de ser professor. 

Isso nos leva as (in)certezas da docência, como no caso da narrativa de MF13, ao 

trazer suas dúvidas sobre o “ser professora”.  

Não são todos os alunos que ingressam no curso de licenciatura que 

de fato querem ser professores. Uns ainda tem a ideia que serão licenciados mas 

atuarão em indústrias, embora o que curso não o habilite para tal. Apesar de não ser 

esse caso é importante frisarmos esse anseio que ainda afeta os cursos de Química 

em suas diferentes áreas de atuação – bacharelado e licenciatura.  

MF13 traz a tona o paradigma que a sociedade ainda julga como 

desmerecedor e faz críticas negativas ao papel do professor, tais como:  

 

[...] os professores que não eram bem recompensados no trabalho, o salário 

não era adequado, e que um professor é sofredor por estar em sala de aula 

aplicando os conhecimentos e os alunos são desinteressados, não estão nem 

aí para o aprendizado, só querem saber de tirar a nota para passar de ano [...]  

(MF13, 2016, p. 8).  

 

Esses discursos nos fazem temer a docência, pois são experiências 

alheias que nos frustram e às vezes comprometem o próprio trabalho quando em 

contato com as escolas, seja em projetos acadêmicos, no contexto dos estágios 

supervisionados e até mesmo numa sala de aula antes mesmo de ser formar, mas já 

atuando como docente.  

Em linha contrária a esse pensamento, entendido por Pérez-Gómez 

(1992, p. 102) que “a vida cotidiana de qualquer profissional prático depende do 

conhecimento tácito que mobiliza e elabora durante a sua própria ação”. Portanto, 

julgamos ser necessária a experimentação da prática docente para que se possa 

(re)pensar as ideias e concepções prévias do trabalho docente. 

A narrativa de MF13 nos comprova o quanto as ideias do outro 

interferem nas nossas escolhas e nas nossas vidas, pois ancorados no pensamento 

trazidos pela sociedade, a aluna começou a resistir o curso devido aos fatores 

elencados. Isso nos faz pensar o quanto estamos propensos a assumir concepções 

alheias sem qualquer reflexão a respeito do que somos, do que queremos e de onde 

estamos, quando assumimos um curso de licenciatura.  
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Apesar disso, a persistência também é apresentada nas narrativas, 

visto que desde a infância que se tem o desejo e a aspiração pela docência, apesar 

das dificuldades encontradas no caminho, como podemos ver nas narrativas de 

MF16.  

 

Por muitas vezes pensei em desistir do curso, pois são muitas as dificuldades 

encontradas pelo caminho, como por exemplo; quando vejo o desinteresse dos 

alunos para estudar, me deixa desmotivada. Mas quando lembro que desde 

criança eu queria ser professora e que no meio de tantos alunos que não 

querem nada com a vida existem alguns que ainda tem o interesse em 

aprender, em crescer, e daí volta à esperança, a motivação e a força para não 

desistir. Pois desistir é para os fracos. Então pode ser que eu demore para 

concluir, mas tenho o objetivo de não parar e ir até o fim em busca de coisas 

melhores e maiores, profissionalmente e intelectualmente (MF16, 2016). 

 

As memórias narradas e o desejo pela docência nos faz permanecer e 

reverter às situações difíceis encontradas no caminho. Ser professor, conforme a 

citação de Freire é formado ao mesmo tempo em que se forma, e não é um “numa 

certa terça-feira às 4 horas da tarde...” (FREIRE, 1991, p. 58). Portanto é um 

processo sócio-histórico que necessita também de retomadas de consciência para 

que se tenha um profissional, formado na EaD, que possa se reinventar quando 

necessário.  

Podemos fazer uma retomada de nossa própria consciência, quando já 

falamos muito sobre os pontos negativos de todos os aspectos inerentes a formação 

docente: tecnicista, fragmentada, voltada aos princípios econômicos, a crise de 

identidade, o duelo entre a EaD e a Educação Presencial, etc. Enfim, são inúmeros 

aspectos críticos e merecedores de destaques que poder-se-ia elencar por aqui. 

Mas apesar disso, é nesse espaço que nos encontramos a si próprio, para o que 

chamamos reinvenção de si, a partir das experiências buscadas no contato com o 

outro e proporcionadas pelo curso.  

Por esses motivos, entendemos o curso de Licenciatura em Química à 

distância como um espaço destinado as relações. Nas palavras de Gadotti (2007, p. 

11) “e, se há relações, é também um lugar de representações sociais. Como 

instituição social ela tem contribuído tanto para a manutenção quanto para a 

transformação social. Numa visão transformadora ela tem um papel essencialmente 

crítico e criativo”. 
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As narrativas evidenciam que o curso de Licenciatura em Química à 

distância proporciona diversos sentidos a docência, para aqueles que chegam com 

suas concepções prévias, bem como aqueles que a constrói no/durante a vivência 

da graduação. Portanto, há uma necessidade de se considerar esses sujeitos como 

seres históricos e pensantes para ser formarem professores críticos e reflexivos.  

Para isso, precisamos tomar como ponto de partida o ato docente no 

contexto da escola ao longo do percurso, a fim de construir concepções curriculares 

com abordagens integradores para investir nas histórias de vidas dos licenciandos 

em Química na modalidade à distância da UFRN que tanto tem a nos informar sobre 

os sujeitos que continuaram no curso. Destarte, necessitamos entender as 

demandas e o papel da aproximação da docência no contexto dos estágios 

supervisionados e as práticas realizadas na escola, pois os entendemos como eixo 

articulador da atividade docente no presente curso. 
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7 “FALAR DE ESTÁGIO É REVIVER MINHA EXPERIÊNCIA EM SALA DE AULA”:  

AS AVENTURAS NAS ESCOLAS  
 

No capítulo anterior fizemos uma análise a partir das narrativas 

(auto)biográficas dos sujeitos sobre o ato político em continuar no curso de 

Licenciatura em Química no contexto da EaD. Procuramos observar as dificuldades, 

as permanências e a interferências que são encontradas durante a trajetória 

acadêmica.  

Conforme expusemos na fundamentação, a formação de professores, 

independente da modalidade, deve proporcionar estágios supervisionados para que 

os licenciandos vivenciem diferentes concepções. Além disso, é no estágio em que 

os alunos terão a oportunidade de conhecer a realidade da Educação Básica e 

colaborar com os professores-supervisores. Por esse motivo, nesse capítulo 

contaremos algumas aventuras vivencias nos estágios, quais sejam: expectativas 

sobre o estágio, observação do contexto escolar, as estratégias didáticas e a relação 

do estagiário e professor-colaborador. 

 

7.1 Expectativas para as aventuras do estágio 

 

O título do presente eixo inicia com uma narrativa apresentada por 

MF4, ao nos abrilhantar com o sentido individual dado ao momento que se depara 

nos ESEQ. Essa narrativa, nos leva a pensar sobre a importância e as 

consequências dos ESEQ – observação, coparticipação e regência – durante a 

formação no curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN.  

Nessa perspectiva, consideramos que a atividade de ensino exige uma 

dinâmica que envolve os estudantes de forma ativa no processo de aprendizagem. 

Partindo de tal, assumimos como ideia principal o fato de que o estudante é o sujeito 

da sua aprendizagem e, portanto, construtor do seu conhecimento. Neste sentido, o 

docente desempenha a postura de mediador entre o estudante e o conhecimento, 

favorecendo a sua construção através de uma postura construtivista e dialógica na 

ação educativa. 

O primeiro contato com esse processo, por muitas vezes se dá nos 

ESEQ e nas escolas, quando se trata da formação de professores. É neste 

momento também que as identidades docentes se afloram, no sentido do 
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auto(re)conhecimento enquanto estudante de um curso de licenciatura. Neste 

momento, oportunizados pelos currículos, e também garantidos e exigido pela 

legislação brasileira, os alunos-estagiários, passam a reconhecer as tradições 

escolares, bem como a sua constituição como espaço formal de sistematização do 

conhecimento científico.  

Dito isso, consideramos que todos esses itinerários de vivências 

escolares no contexto do estágio supervisionado no Ensino de Química, contribui 

para a constituição da identidade do professor, pois conforme Pimenta (2012, p. 19), 

é construída  

 

[...] a partir da significação social da profissão; da revisão constante 
dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. Mas 
também da reafirmação das práticas consagradas culturalmente e 
que permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações 
porque prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade. 
Do confronto entre as teorias e as práticas, da análise sistemática 
das práticas à luz das teorias existentes, da construção de novas 
teorias. 

 

Entendemos que a identidade ela se constitui a partir do momento que 

a prática e a reflexão começam a fazer sentido para o licenciando. É por esse motivo 

que os estágios não ganham sentido com a reflexão, mas sim, dão sentido à 

reflexão quando esta é assumida como um elemento constitutivo do ser professor 

desde o início do curso. Portanto, o estágio deixa de ser um ato isolado e rotineiro 

para ser ato reflexivo (CORRÊA; PEREIRA, 2019). 

Pensamos que as experiências dos estágios narrados nos memoriais 

oferecem-nos a oportunidade de conhecer o currículo e a escola em que os 

licenciandos em Química na EaD estão atuando no Agreste Potiguar. Além disso, 

podemos também evidenciar quais saberes e as habilidades que os sujeitos trazem 

e levam para o contexto do estágio, conforme as narrativas apresentadas abaixo.  

 

E das disciplinas a que eu mais temia era Estágio, eu não tinha tido experiência 

na sala de aula ainda e achava que não conseguiria atingir o objetivo, mas me 

surpreendi, tive a sorte de poder trabalhar junto a professores colaboradores 

maravilhosos, tive dois durante os três estágios, e com toda a equipe da 

Escola. (MF2, 2012). 

Falar sobre estágio é reviver minha primeira experiência em sala de aula do 

Ensino Médio, em 2012, algo novo, ansiedade, aprendizagem aprimorada, 

vivenciar e trocar experiências em ambiente diferente, cheio de novidade, onde 

se pode dar e receber, aprender e ensinar, criar e cultivar de melhor forma 
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possível, onde consegue se realizar o que muito foi sonhado, que é uma 

metodologia na área específica, ou seja, na área de química, posso afirmar que 

vejo com um novo olhar os diferentes estilos cognitivos dos alunos das séries 

iniciais e aprimorar meus conhecimentos, e continuar sonhando e buscando 

realizar mais um sonho que é ser professora do Ensino Médio, principalmente 

na área de Química. (MF4, 2013). 

O estágio me possibilitou grandes enriquecimento e encorajamento para 

aprender como utilizar os meus conhecimentos adquiridos na etapa do curso no 

ambiente de ensino para então ser aplicado, como também ajudou-me a perder 

o medo, que muitas vezes quando era relatado que chegou o momento de estar 

no ambiente de ensino, batia uma aflição pensava que não iria conseguir os 

objetivos para este primeiro momento em contato com o corpo docente. (MF5, 

2015). 

 

As narrativas apresentam de maneira geral, as experiências 

vivenciadas no contexto de estágio, pois muitos alunos não tiveram contato com a 

sala de aula antes ao estágio. Isso é preocupante, pois pensamos que a formação 

do professor deve ser voltada para a realidade escolar. Essa vivência apenas no 

contexto do ESEQ favorece para uma visão estereotipada – em todos os aspectos 

positivos e/ou negativos – da escola, na qual os estudantes têm apenas um curto 

período para se desfazer de tal.  

Essas experiências do contato e, consequentemente, com o choque de 

realidade, favorece no mínimo dois sentimentos para o estagiário: a 

rejeição/frustação pela atividade docente ou o desejo pela docência a fim de mudar 

a realidade.  

Além disso, percebemos que nas narrativas também apresentam uma 

problemática em relação ao que fazer nos ESEQ, quando mencionam que (apenas) 

neste momento foi oportunizada a vivência na realidade escolar. Então, como esse 

contato deve permaner até a finalização do estágio, para completar às 400 horas 

estabelecidas na Resolução nº 2/2015 (BRASIL, 2015), os primeiros passos que os 

estudantes narram em seus memoriais, são os resultados da observação. 

Os ESEQ no curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN 

 

[...] proporcionam aos discentes um complemento na sua formação a 
partir da realização da observação da escola e das políticas públicas 
e de gestão. As atividades dos Estágios Supervisionados são 
divididos em três semestres, sendo constituído de atividade coletiva 
e pode ser caracterizado como práticas de sala de aula em uma 
escola da educação básica. Inicialmente, é cursado o estágio I na 
qual os professores em formação inicial realizam o reconhecimento 
da realidade escolar local, elaboram e planejam propostas didáticas 
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para a educação básica e a produção de um plano de regência anual 
da disciplina a ser ministrada. Nos estágios subsequentes, II e III, 
eles realizam a regência sob a supervisão de um professor 
colaborador (docente na escola campo de estágio) e de um professor 
orientador (professor do estágio), finalizando o estágio III com um 
memorial que descreve suas experiências de formação que vai 
desde as primeiras aprendizagens até o presente momento da 
graduação. (UFRN, 2018, p. 30).  

 

O arcabouço teórico registrado no projeto político do curso nos mostra 

a necessidade dos alunos, quando no estágio, de observar o contexto escolar, os 

princípios e parâmetros que propiciam o acontecimento de aulas naquele ambiente, 

bem como as aulas do professor-colaborador. Tal procedimento antecede as outras 

práticas, como a exemplo da regência sobre determinados conteúdos da Química, 

que o licenciando na modalidade à distância deve vivenciar. 

Essa experiência favorece a percepção do cotidiano escolar, a 

realidade da sala de aula. Por esse motivo, necessitamos esclarecer quais anseios 

que os estudantes narram em seus MF, na tentativa de elucidar as aventuras que é 

promover e configurar-se parte de uma escola. Falamos isso, pois devemos 

entender como os sujeitos se sentem e se apropriarem do “lugar aprendente27” – ao 

fazer parte de –, para que possamos conhecer os modelos e as estratégias de 

ensino. Isso se faz necessário, pois acreditamos que tal vivência favorece uma 

construção de identidade docente baseada nos princípios reflexivos da práxis 

pedagógica.  

 

7.2 Aventuras do observar o contexto escolar  

 

O ato de observar está intrínseco ao de avaliar, concomitantemente ao 

de refletir e de registrar. O estagiário depara-se com muitos fatores quando chega à 

escola para observar e em seguida lecionar a partir das demandas encontradas na 

observação. Por isso, conforme Carvalho (2001, p. 115)  

                                            
27

 “Lugares que se formam e „aprendem‟, são compreendidos como redes de interesse e de 
experiências que neles desenvolvem os sujeitos, interagindo, construindo e aprendendo, visto que os 
indivíduos transformam os lugares e, consequentemente, tais transformações afetam o que eles são 
e o que fazem. A apreensão do lugar, como espaço de aprendizagem, como „espaço aprendente‟, 
destaca-se pela participação da ação coletiva, pelos modos como forjamos nossa identidade cultural 
e de solidariedade coletiva, implicando nas redes de saberes que circulam e ligam-se aos territórios. 
[...] Nesta perspectiva, a noção de „lugar aprendente‟ articula-se às capacidades de ação coletiva dos 
atores e suas próprias transformações, tanto das paisagens, quanto dos atores, numa dimensão de 
criatividade coletiva, possibilitando a reconfiguração de existências individuais, coletivas e projeções 
biográficas dos atores em seus territórios” (SOUZA, 2012, p. 46-47).  
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Ao contrário do que seria natural, essa familiaridade leva ao 
estagiários a desenvolver conflitos, maiores até que em outras 
profissões, pelo fato de suas crenças anteriores – advindas da 
aprendizagem pela observação na condição de aluno – atuarem 
como elemento de resistência para que se possa acomodar novas 
crenças.  

 
Considerando essa articulação entre as experiências na escola 

enquanto aluno – aproximadamente 12.000 horas – e agora enquanto estagiários – 

mínimo de 400 horas – o impacto é muito grande, sobretudo quando se tem um 

curso EaD com mais de 2.000 horas a partir de uma plataforma digital. Sendo 

necessário, então, entendermos a partir das narrativas as experiências que cada 

sujeito aborda. Além disso, evidenciar as marcas que ficaram no/durante os ESEQ.  

Considerando o ato de observar como uma ação iniciada na escola, as 

narrativas a seguir apresentam as primeiras observações encontradas pelos 

estagiários que tiveram o primeiro contato com a escola apenas nos ESEQ do curso 

de Licenciatura em Química à distância da UFRN.  

 

As aulas eram aplicadas de forma tradicional. O professor escrevia o assunto 

no quadro, explicava e depois passava um exercício de fixação. Os alunos tinha 

uma receptividade mecânica da disciplina, apresentando suas dúvidas, 

geralmente na hora dos trabalhos avaliativos. Então eles consultavam o 

professor e este explicava novamente o conteúdo. Não havia atividades 

dinâmicas durante as aulas de química, como também não havia reclamações 

pelos alunos. (MF2, 2012). 

Apesar de chegar a um ambiente totalmente desconhecido para mim, pude 

observar que a equipe docente e administrativa, e o pessoal de apoio não 

medem esforços para o bom funcionamento da escola, e para que os alunos 

tenham uma boa aprendizagem. Deu pra notar que existe um bom 

relacionamento entre os docentes, discentes e todos os que fazem a escola. 

Diferentemente da maioria das escolas públicas, essa apresenta uma boa 

estrutura física, e assim, proporciona um ambiente agradável e adequado para 

a aprendizagem dos alunos.  Com certeza essa primeira parte dos meus 

estágios foi fundamental para que eu aprendesse a fazer parte do dia-a-dia 

dessa escola e que pudesse ter um bom relacionamento com todos que a 

compõe: direção, coordenação, secretaria, professores, alunos, pais de alunos 

ou seus responsáveis e funcionários em geral. [...] (MF9, 2015). 

Foi realizado no quinto semestre na Escola Estadual [...], foi à primeira vivência 

na sala de aula, onde pude observar como era as aulas de química com o 

mesmo professor que estudei no ensino médio, então já imaginava como seria, 

mais não como aluna e sim como estagiária, então observei o método de 

ensino do professor e imaginava que o meu modelo de ensino seria bem 

diferenciado, pois era aplicado pouco conteúdo em sala, não tinha muito 

interesse dos estudantes e o professor não tentava reverter esse caso, então 

era só isso mesmo. (MF13, 2016). 
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O estágio supervisionado foi realizado em três períodos, vivenciando o 

processo de teorização da prática docente da Escola Estadual [...]. 

O estágio I consiste em observar a prática docente, onde ocorreu nas terças-

feiras no turno noturno. Ao chegar à escola fui muito bem acolhido pela direção 

e em seguida mim direcionei a sala da 1ª série do ensino médio onde fui 

recebido pelo professor [...], cujo me apresentou a sua turma e falou que eu iria 

os acompanhar por um determinado período do estagio. 

Nos primeiros dias de observação foi possível perceber que as aulas aplicadas 

pelo professor [...], eram bem aceitas pelos alunos, e que há uma boa interação 

do professor com a turma. 

A sala de aula era composta por apenas sete alunos, sendo quatro do sexo 

feminino e três do sexo masculino, todos de classe média baixa. O motivo pelo 

pequeno número de alunos é por razão de trabalho, a evasão se deu porque os 

alunos não conseguiam conciliar o emprego com o estudo, priorizando o 

sustento de vida que o trabalho oferece. Porém os alunos mostravam-se 

interessados em aprender o assunto abordado pelo professor, cujo apresentava 

os conteúdos com bastante clareza e precisão, é bastante evidenciado o 

domínio do professor ao repassar os assuntos em sala de aula. 

Observando a escola é possível perceber que ela apresenta uma ótima 

estrutura de estudos com: sala de vídeo, internet e um laboratório químico 

muito bom ao nível de escola pública, quadra coberta, professores bem 

capacitados, e que há uma boa interação entre os professores, coordenadores 

e direção. (MF14, 2016). 

 

MF2 já identifica que as abordagens de ensino utilizadas pelo 

professor-colaborador28, toma como exemplo o método tradicional, ainda muito 

comum nas aulas de Química. Já MF9 apresenta o trabalho em equipe como fonte 

principal de suas observações, o que julgamos ser primordial num espaço, como a 

escola em que as relações são necessárias para que haja um engajamento no 

pensamento de um ambiente democrático e favorável para a aprendizagem de 

todos.  

A narrativa de MF2 nos faz pensar, conforme Maldaner (2000), que há 

poucas dúvidas que o modelo de ensino-aprendizagem dos professores era o 

modelo tradicional, de transmissão-recepção, centrado em uma sequência de 

conteúdos de química pré-elaborada. Além disso, a função pedagógica do professor 

era explicar bem, para que os alunos assimilassem bem.  

MF13 permite-nos enfatizar sobre as experiências que tem, quando era 

aluna da escola e depois no contexto do estágio. Percebemos a partir das narrativas 

que faz uma projeção de suas aulas, e apresentam indícios de um estágio enquanto 

                                            
28

 Apesar de a literatura se referir ao professor da escola que recebem os estagiários com “professor-
supervisor”, os sujeitos da presente pesquisa nomearam os “professores-colaboradores”. Portanto, 
nesse capítulo de análise seguiremos o mesmo pensamento.  
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imitação de modelos, o que é comum, conforme Pimenta e Lima (2017) nos 

licenciandos que iniciam e projetam as suas aulas de forma diferenciada e/ou 

tentando seguir as mesmas concepções didático-metodológicas dos professores-

colaboradores.  

Quanto às narrativas de MF14 percebemos uma problemática comum 

nas escolas públicas em relação à evasão no turno noturno. Apesar do incentivo na 

continuidade do estudo por parte do professor, conforme narra, muitos estudantes 

acabam evadindo das escolas devido ao duelo entre escola e o trabalho, fazendo 

com que muitos optem pelo último. Embora essa realidade na educação brasileira, a 

escola, como “lugar aprendente” confere um espaço de aprendizagem para os 

estagiários a partir das experiências práticas que estão incorporadas em todo o 

conjunto que a compõe.  

Então, a escola é um lugar aprendente que proporciona a todos a 

inserção de realidades distintas e que favorece os olhares para as possibilidades de 

atuação, enquanto estagiários no curso de Química EaD da UFRN. Por isso, a partir 

das narrativas apresentadas nos diferentes memoriais, podemos considerar que tal 

ambiente formal de aprendizagem favorece as práticas de observação.  

Considerando tal afirmativa, as narrativas abaixo fazem parte das 

experiências dos sujeitos que já haviam tido contato com a escola e até mesmo já 

atuavam, mas de maneira geral, apresentam os anseios, os nervosismos e as 

dificuldades proporcionadas pelo novo.  

 

Comecei o estágio 1, com o professor [...] e nesse estágio fui observar. Deu 

problema! A professora que lecionava química tinha sido minha aluna há uns 

três anos e estava cursando biologia, fui para a sala de aula observá-la, ela 

ficou incomodada e reclamou a direção que não queria mais que eu 

participasse das aulas, fui comunicada e fique triste. Tentei conversar com ela, 

explicar e nada, a minha diretora disse que assinava as frequências e eu 

poderia continuar com minhas aulas normais, então meu estágio 1, foi o que 

estou acostumada a fazer sem maiores novidades. (MF1, 2012). 

Em 2011.2 iniciei o meu estágio I na Escola Estadual [...], na turma da 1ª série 

do Ensino Médio Regular no turno matutino. Meu primeiro contato foi com a 

escola para conhecer, na qual eu já a conhecia por ter sido professora lá com 

as séries iniciais: Fundamental I e II, lecionando Educação Física Infantil e 

Recreação Escolar. [...] Mesmo sendo professora, senti-me envergonhada por 

ser uma turma de ensino médio regular e disciplina diferente, mais elas me 

receberam muito bem. Voltei na aula seguinte para observar meio inibida mais 

nada que atrapalhasse a minha observação. Sentei na última carteira e 

comecei a entrosar-me com a turma, senti que eles não se constrangeram com 
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a minha presença ali, depois participando das aulas com o professor 

colaborador, que fez sentir-me à vontade. [...] Foram poucas as dificuldades 

encontradas durante o período na escola, por já ser professora de uma 

instituição pública conhecer todo o alunado, onde a evasão é muito grande, e 

que os alunos não se concentram e têm pouco interesse em aprender. (MF3, 

2012). 

 

As relações que envolvem o estágio devem ser pensadas de maneira 

que não causem constrangimento entre os pares. O estágio no Ensino de Química, 

deve ser centrado na perspectiva de colaborar e de (auto)formar ao mesmo tempo 

que ensina a pessoa mais experiente. A observação como ato pedagógico 

necessário no contexto do estágio também não pode ser visto de forma negativa, 

por nenhum dos sujeitos que estão ancorados ao processo do ESEQ.  

Podemos sugerir que a professora da narrativa de MF1 provavelmente 

ficou constrangida por ser observada e, também, por acreditar que o intuito da 

estagiária era tão somente criticar a sua prática de professora-colaboradora quando, 

na verdade, era um momento para aproximar uma futura professora de Química 

inexperiente com uma professora de Química mais experiente, a fim de que 

estabelecesse relações e pudesse haver um compartilhamento de saberes e de 

conhecimento didático-pedagógico.  

Reis (2011) defende que a observação enquanto princípio do ESEQ 

contribui para a construção da identidade dos licenciandos e os fazem refletirem nos 

aspectos de gestão de aula, relação professor-aluno, planejamento e metodologia. 

Conforme o autor, tais observações demandam aproximações e/ou distanciamentos 

com a própria prática, a partir das experiências do professor-colaborador. Em 

relação aos aspectos observados, os positivos – didática inovadora, diferenciada e 

que leva os alunos do ensino médio a pensarem – são mais absorvidos e 

referenciados pelos estagiários.  

Entretanto, como MF1 passou em seu estágio por uma situação 

negativa, entendemos que poderia favorecer para uma aflição maior e até mesmo 

levar a tal licenciando ao abandono do curso. Por isso, cabe ao curso de Química – 

licenciatura na modalidade à distância enfatizar nas orientações de estágio, que em 

sua vida estudantil devemos considerar as atitudes negativas e/ou positivas e, 

especialmente, a partir disso, fazer com que possam contribuir para a melhoria do 

ensino (REIS, 2011). 
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 MF3 narra que já conhecia a escola em que ia atuar, e que já havia 

lecionado nela. Apesar disso, teve que superar a vergonha, o que ajudou a 

aproximar-se dos alunos em que ia observar a prática do professor-colaborador e 

consequentemente o desenvolvimento dos alunos nas aulas de Química.  

O ESEQ, enquanto área de conhecimento permite a aproximação e a 

ideia de um construto que se produz nas relações entre a formação inicial na EaD e 

com os sujeitos do campo social – a escola – em que se desenvolvem as práticas 

educativas. Por isso, o ESEQ dever aproximar os estagiários com o cotidiano da 

escola, mediados pelo profissional da escola, para que possa pensar as implicações 

da teoria e da prática.  

Outras narrativas em relação às experiências educativas no Ensino de 

Química são apresentadas a seguir, de forma que se possa considerar os aspectos 

que servirão de modelos explicativos para o quefazer e refletir sobre a práxis 

pedagógica, além de confrontar as políticas públicas da Educação Básica, em que 

se depara com o contexto legal e a realidade local. 

 

No estágio foi um pouco diferente, pois o mesmo foi em escola pública, a 

Escola Estadual [...]. Eu sempre lecionei em escolas particulares, inclusive foi 

um momento de muita emoção lecionar nas escolas que me formaram como 

cidadão. Hoje leciono no Colégio [...], que foi a escola que eu estudei durante 

toda a minha infância até o início da adolescência, já que na época não havia 

ensino médio lá, hoje já existe e dessa forma sou o professor de química dessa 

escola. O primeiro estágio foi interessante, pois foi a primeira vez que eu 

apenas observei um colega da mesma área lecionando. (MF8, 2015). 

Em um determinado momento simultaneamente comecei o estágio 

supervisionado e lecionava, apesar de iniciar o estágio apenas supervisionando 

fui obtendo bastante conhecimento, analisando e tentando aplicar em sala de 

aula aquilo que via, pois o professor colaborador era o exemplo que tinha para 

me espelhar. 

No segundo semestre de 2014 foi oferecida a disciplina de estágio 

supervisionado em Química I e decididamente me matriculei para pagá-la, 

iniciando o estágio apenas observando e fazendo as devidas anotações sobre 

as aulas do professor colaborador foi de fundamental importância assistir cada 

aula em que na maioria das vezes ao terminar as aulas eu e o professor 

discutíamos sobre aquela aula dada. 

A Escola [....] me aceitou de braços abertos, o diretor, a vice- diretora, os 

coordenadores e alguns professores em sua maioria me aceitaram que fosse 

realizado o estágio, consistindo de pessoas extremamente competentes, sendo 

alguns conhecidos devidos ter estudado todo o ensino médio na mesma escola. 

A escola fica no centro da cidade [...], passando por uma recente reforma, 

deixando a instituição mais organizada para o dia a dia de funcionário e alunos, 

incidindo a ter salas que não existia e deixando mais viáveis as que já existiam 

com auditório, laboratório, sala de vídeo, sala de artes, com cozinha maior, 
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banheiros reajustados com quase vinte sala de aulas, uma instituição muito 

digna de se estudar, com infraestrutura muito adequada. Então o mesmo 

[estágio] consistia em observar toda instituição das aulas ministradas pelo 

professor [...] até toda a coordenação da escola. As aulas ocorriam na turma de 

1ª série do ensino médio no turno vespertino. Nesse estágio inicial foi 

fundamental para que pudesse fazer as seguintes anotações de acordo com 

que fosse visualizado, ou seja, fazendo alguns diários de campo, onde no final 

do semestre foi pedido um plano de aula anual para que no semestre seguinte 

fosse seguido o plano em sala de aula. (MF10, 2015). 

Quanto aos estágios posso falar que embora eu já tenha ficado à frente de uma 

sala de aula nos anos iniciais em 2013 através de contrato, e ter participado no 

ensino médio da hora suplementar, onde fiquei responsável pela disciplina de 

Matemática em cinco turmas, das quais três eram turmas de 2º ano e duas 

eram de 3º ano, confesso que dá um frio na barriga antes de iniciar a aula, 

talvez seja devido à impressão de não dominar completamente o conteúdo de 

Química, de temer não saber responder a determinados questionamentos que 

os alunos possam fazer, enfim tudo isso passou pela minha cabeça, porém 

quando chego à sala e as aulas vão fluindo naturalmente, essa sensação de 

insegurança vai ficando cada vez mais distante. Outro ponto interessante com 

que posso apontar é que nessas duas situações que vivi como professor em 

2013 eu não estava sendo observado e/ou avaliado por um professor, neste 

caso específico o colaborador, e isso aumenta ainda mais a minha 

responsabilidade frente à turma. (MF12, 2016). 

 

Os excertos que trazem as narrativas de MF8 colaboram para o 

entendimento do impacto ao estagiar na escola pública, sobretudo quando a sua 

trajetória enquanto docente atuante é apenas na rede privada. São outras 

dimensões da formação docente que devem ser consideradas, pois a atuação do 

professor de Química também diz respeito a todos os sistemas de contratação 

profissional.  

Já MF10 narra as relações afetivas e como isso contribui para sua 

autoformação, ao mesmo tempo em que contribui com a formação continuada do 

professor-colaborador. De acordo com Pimenta e Lima (2017), avaliar, por meio da 

observação um profissional mais experiente, reforça o desejo pela docência em 

Química, sobretudo quando se tem uma formação global sobre o papel do professor 

na sociedade e na sistematização do conhecimento durante todo o curso EaD.  

MF12 apresenta em seu memorial as especificidades em ser professora 

de Química e seu primeiro impacto ao se deparar com uma turma para atuar como 

docente, apesar de sua vivência como professora de Matemática. Enfatiza em suas 

narrativas sobre a insegurança em lecionar algum conteúdo de Química e se 

deparar com questionamentos de alunos que pudessem não saber responder.  
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Essa insegurança para quem está no contexto do estágio, conforme as 

autoras Pimenta e Lima (2017) são comuns nos estagiários que se sentem 

pressionados a lecionar os conteúdos. Entendemos que tal insegurança está 

interligada com os aspectos mais teóricos em que se encontram os alunos do curso 

de Licenciatura em Química à distância, visto que há uma formação mais pautada 

na perspectiva teórica, praticando a didática apenas nos estágios supervisionados 

ou em programas como o PIBID.  

De toda forma, os estagiários – em contato direto com o cotidiano 

escolar – terão a oportunidade de construir uma identidade docente. Nesse 

processo, além de pensarem em estratégias para solucionar as situações diárias, 

terão que raciocinar quanto à melhoria da atividade docente. Isso envolve mais do 

que os saberes pedagógicos ou específicos, uma vez que diz respeito ao plano 

salarial, ao estatuto da profissão, ao plano de carreira, etc. Portanto, é importante 

considerarmos, nos processos formativos, as narrativas (auto)biográficas, para 

compreendermos como a identidade docente vem sendo construída a partir da 

experiência de cada sujeito.  

A observação no estágio permite aprimorar e constituir-se enquanto 

professor, além disso, aventurar-se nas concepções teóricas e metodológicas do 

professor-colaborador e das suas próprias, e que se bem souberem farão relações e 

aproximações entre a teoria e prática. Por isso, entendemos que esse processo de 

reflexão que determina o quem eu quero ser enquanto professor de Química permite 

falar sobre a identidade docente quando se coloca em análise a sua própria prática.  

Então, ao constituírem-se professores de Química – entendemos que 

tal processo não comece apenas na graduação, mas sim, de toda a trajetória que 

contribuiu para a escolha, adaptação e permanência no curso e na modalidade – a 

partir da própria reflexão em observar o professor-colaborador, quando se visa uma 

formação continuada, favorece uma troca de formação, em que se mudam 

concepções e fortalece a identidade docente do que é formado e daquele que está 

se formando.  

Julgamos que assim se procede, devido estabelecer referência a Dubar 

(199729) apud Pimenta e Lima (2017, p. 52), ao enfatizarem que:  

 

                                            
29

 DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e profissionais. Porto: Porto 
Editora, 1997.  
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[...] a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato 
do conhecimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se 
sempre ao longo da vida. O indivíduo nunca constrói [sua identidade] 
sozinho: depende tanto dos julgamentos dos outros [avaliação do 
professor-colaborador30], como das suas próprias orientações e 
autodefinições. [Assim] a identidade é produto de sucessivas 
socializações. 

 

Nessa linha de pensamento, é evidente nas narrativas que as 

construções da identidade do professor de Química formados pela EaD – 

defendemos que aflora na observação do outro – precisam de espaços e lugares, 

estruturas mentais, para o “professor aprendente”, que estão alicerçados aos 

saberes que circulam a identidade docente, conforme Tardif (2014), do professor de 

Química, na qual sintetizamos na Figura 6.  

 

Figura 6 - Síntese dos saberes narrados pelos estudantes da EaD que contribui para identidade 
docente 

 

FONTE: elaboração própria, a partir dos saberes de Tardif (2014).  

 

A Figura 6 apresenta-nos os saberes narrados pelos estagiários, para 

que possamos evidenciar a importância da formação inicial do professor de Química 

na modalidade EaD. Por isso, entendemos que tais saberes estão interligados aos 

                                            
 
30

 Acréscimos entre colchetes presentes no texto original.  

Identidade 
do 

professor 
de Química 

Saberes 
pedagógicos 

Saberes 
disciplinares 

Saberes 
curriculares 

Saberes 
experienciais 
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princípios da relação teoria e prática e que puderam ser pensados a partir da 

observação e das trajetórias de cada sujeito.  

Acreditamos que o curso, os ESEQ, o contato com a escola, a 

observação da prática pedagógica do professor, as aprendizagens as demais 

disciplinas e as experiências e vivências dentro e fora da universidade ajudam a 

construir a identidade docente (PIMENTA; LIMA, 2017). Conforme as autoras “o 

estágio, ao promover a presença do aluno estagiário no cotidiano da escola, abre 

espaço para a realidade e para a vida e o trabalho do professor na sociedade” 

(ibidem, p. 55). 

Nesse entendimento, o estagiário ao observar a escola, as salas de 

aulas e as aulas do professor, se deparará com as (in)formações que serão 

necessárias para a sua vida docente. Portanto, a sala de aula é o centro da 

educação escolar, pois a formação básica do educando se dá nesse espaço de 

interações entre os sujeitos, mediados pela realidade. 

Conforme as ideias de Pimenta e Lima (2017, p. 136) nosso objetivo 

enquanto professores é “refletir sobre a sala de aula como lugar do encontro entre 

professores e alunos com suas histórias de vida das possiblidades de ensino-

aprendizagem, da construção do conhecimento compartilhado”, na próxima 

categoria em que traremos sobre as práticas pedagógicas realizadas no ESEQ pelos 

estudantes do curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN. 

 

7.3 Aventurar-se nas estratégias didáticas  

 

Ao falarmos em prática docente, estamos nos referindo aos 

conhecimentos e princípios dos professores que são postos em ação ao ensinar 

noções, conceitos e práticas de determinadas áreas científicas a seus alunos. Ao 

ensinar, o professor vale-se de esquemas estratégicos e práticos para orientar suas 

ações (SACRISTÁN, 1995).  

Conforme Tardif (2014) os licenciandos, ao ingressarem nos cursos de 

formação docente, carregam saberes durante todo o decorrer da sua vida escolar, 

principalmente sobre o ato de lecionar e das relações que acontecem no meio 

educacional. Por isso, muitas desses saberes são reproduzidas em seu trabalho 

enquanto estagiário e futuro professor, apesar das discussões que cercam as 

instrumentalizações de ensino, teorias de aprendizagem e até mesmo na didática. 
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Então, os licenciandos em Química, apresentaram suas histórias de 

vidas de forma que cada acontecimento é o que mais marcou e, por conseguinte os 

mais significantes, pois conforme Delory-Momberger (2014, p. 314)  

 

[...] as histórias de vida aparecem no campo da formação no 
momento em que o indivíduo tem cada vez maior dificuldade de 
encontrar seu lugar na história coletiva e onde ele é devolvido a si 
mesmo para definir suas próprias referências e fazer sua própria 
história. 

 

Ao historiar os aspectos das vidas e as experiências dos/nos estágios 

permitem aos licenciandos em Química à distância estarem e viverem – no sentido 

existencial – o momento de estágio ao ensinar Química ao mesmo tempo que 

aprende com um supervisor e um orientador mais experiente. Dito isso, os saberes 

da experiência31 no contexto educacional, construídos e trazidos pelos alunos-

estagiários, recebem uma influência positiva.  

Esses saberes estão atrelados ao conjunto de informações que são 

obtidas durante o curso, durante sua trajetória, durante o viver. Afinal, viver é um ato 

político da compreensão do mundo, e para os professores em formação inicial ou 

continuada, a compreensão da sociedade e da comunidade escolar. Por isso, é 

importante entendermos a partir das narrativas as estratégias de ensino, que 

colaboram ou não para a aprendizagem dos conteúdos da Química.  

 

7.3.1 Atividades pontuais  

 

Os saberes da prática estão comumente interligados ao que 

chamamos de “saber fazer” para “saber ser” (CARVALHO; GIL-PÉREZ, 2011). Por 

isso, entendemos que as narrativas abaixo são necessárias para traçarmos as 

                                            
31

 Tardif (2014) busca amarrar sua discussão trazendo elementos para uma teoria da prática 
educativa. Além disso, enfatiza uma análise de modelos de ações a partir dos quais a prática 
educativa pode ser representada, estruturada e orientada. Apesar disso, trazendo para nosso 
contexto brasileiro os professores não possuem uma perspectiva prática nos cursos de formação de 
professores que relacionem os saberes da experiência com os saberes da prática didática-
pedagógica. As instituições que os formam estão mais preocupadas com a tonelada de teorias que 
são passadas para esses professores em formação inicial. Dessa forma, ao se depararem em sala de 
aula, não sabem o que fazer, com todas aquelas informações que receberam durante o curso, além 
de outras tantas que jamais foram discutidas nos mesmos. Como ele menciona: “Ainda hoje, a 
maioria dos professores aprendem a trabalhar na prática, às apalpadelas, por tentativa e erro” 
(TARDIF, 2014, p. 13). 
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necessidades formativas e elencarmos as práticas que são desenvolvidas pelos 

estagiários do curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN.  

 

No dia 10 de outubro de 2011 consegui realizar a Atividade Pontual. Fiz sobre 

ácidos e bases. Levei algumas substâncias inorgânicas para a sala de aula, 

como, vinagre, água, leite, água sanitária, refrigerante de limão, tomate, laranja 

e como levei também uma reportagem sobre o pH do Toddynho - Toddynho 

tinha pH acima do normal e causou 29 reclamações (Correio do Estado), na 

qual relata que um lote do produto no Rio Grande do Sul demonstrou o pH 13,3 

semelhante ao da soda cáustica e causou queimaduras em alguns 

consumidores; aproveitei este fato já que tinha relação com o assunto e levei 

uma unidade do produto para os alunos comprovarem que o ideal é que o 

Toddynho tenha o pH neutro. (MF2, 2012). 

No decorrer da observação do estágio I desenvolvi uma atividade pontual com 

a turma, onde trabalhei um seminário sobre o tema: Componentes Energéticos 

dos Alimentos teve como objetivo a reeducação alimentar. Onde 90% dos 

alunos participaram e interagiram bem. 

Dando continuidade ao estágio tive que elaborar uma atividade pontual para ser 

trabalhado com a turma e me avaliar, seria referente a uma aula de 50 minutos, 

houve a participação do professor colaborador também. A minha aula cujo 

tema: Sentidos Humanos. Com objetivo de discutir os órgãos dos sentidos; 

paladar, visão, audição e tato. Compreendendo os órgãos especiais como; a 

visão, a audição, o paladar e o equilíbrio. Enfocando para eles a importância de 

aprofundar melhor o tema através de textos do cotidiano escolar, os livros 

didáticos e a pesquisa na internet. 

Todos os meus objetivos foram alcançado com o que desenvolvi com a turma 

no decorrer do estágio, eles na maioria mostraram-se participativos interagindo 

os conteúdos do professor colaborador que também participava com as aulas 

trabalhadas por mim. (MF3, 2012). 

[...] chegou o dia da minha primeira atividade pontual como estagiária, [...] o 

assunto escolhido por nós para realizar a primeira aula ministrada pela 

estagiaria, foi sobre substancia simples e composta e material homogêneo e 

heterogêneo, pois os alunos estavam bem atrasados nos assuntos, pois 

passaram o primeiro bimestre sem professor de química. Assim, ministrei a aula 

sobre tais assuntos citados anteriormente a partir da aplicação de um jogo 

lúdico, onde a turma foi dividida em equipe na qual era observada pelo 

professor colaborador. (MF5, 2015). 

Fiz o planejamento da Aula Pontual juntamente com meu professor 

colaborador, que me deu dicas e o tema que estaria trabalhando na semana 

que iria executar a aula. Escolhi por realizar uma aula sobre Drogas, uma aula 

expositiva dialógica e que chamasse atenção dos jovens alunos. Ao executar 

minha aula pontual procurei ao máximo estimular os alunos a serem mais 

participativos e motivá-los para a melhoria do aprendizado. No entanto, poucos 

alunos participaram ativamente durante a aula, esperava que o tema fosse algo 

mais polêmico em sala de aula. Essa aula pontual foi fundamental para ter uma 

real noção de como seria minha regência, e vendo onde errei e acertei, pude 

melhorar e aprimorar minha atuação como professora na escola, podendo ver o 

comportamento diferenciado dos jovens. 

Na execução da aula pontual estava bastante ansiosa e apreensiva para saber 

se sairia tudo bem, afinal esse seria o meu primeiro momento de professora, e 

por ser uma escola que nunca havia frequentado, me senti pressionada em 
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fazer um bom trabalho e surpreender meu professor colaborador, mas saiu tudo 

como planejado. (MF9, 2015). 

 

Conforme as narrativas apresentadas anteriormente, vemos as 

diferenças e os movimentos entre cada estagiário e a ação educativa nas aulas de 

Química. Após a observação, realizada no Estágio I, os alunos foram convidados e 

orientados a elaborarem e executarem uma atividade pontual, para que se pudesse 

familiarizar com a docência em Química.  

É evidente que as histórias relatadas compreendem a diversidade que 

é a sala de aula, bem como a multiplicidade de conteúdos que os professores 

devem estar formados para quando chegam às escolas e na atividade docente. MF2 

realizou a sua atividade pontual acerca dos conteúdos Ácidos e Bases, utilizando 

como principal metodologia a experimentação.  

MF3, MF5 e MF9 planejaram e desenvolveram a atividade sobre 

reeducação alimentar, sentidos humanos, substâncias puras e misturas e drogas, 

respectivamente. Tais conteúdos temáticos32 são essenciais nos currículos da 

escola na Educação Básica, para a assimilação do conhecimento científico por parte 

dos alunos do Ensino Médio. Entretanto, é notório que os conteúdos trabalhados por 

MF3 dizem mais respeitos às aulas da Biologia, apesar de ter sido nas aulas de 

Química a pedido do professor.  

Vemos tal abordagem como ponto positivo, pois favorece uma 

concepção centrada no cotidiano dos alunos e que faz relação com outras áreas de 

conhecimento, estudadas no Ensino Médio. Não podemos inferir que foi uma aula 

interdisciplinar, mas que no mínimo favorece uma contextualização e uma 

aproximação com o cotidiano do aluno.  

Apesar disso, é importante considerarmos as estratégias utilizadas por 

MF3 e MF9, divergem de uma aula com traços tradicionais. A estagiária nos faz 

perceber que os objetivos de sua atividade foram alcançados, porém percebamos 

que faltam em sua narrativa conteúdos relacionadas especificamente a Química, 

uma vez que trabalham com temas de outras disciplinas de ciências da natureza. 

Neste sentido, seria importante à interferência dos professores-colaboradores ou 

                                            
32

 Para a definição de tal termo, fundamentamo-nos com o pensamento freiriano de Delizoicov, 
Angotti e Pernambuco (2002), pois entendemos que um conteúdo temático para o Ensino de Química 
está inserido numa perspectiva curricular na qual a conceituação científica está subordinada a temas 
que possibilitem a ruptura entre conhecimento científico e do senso comum.  
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professores-supervisores do ESEQ, para orientar os estagiários em aulas que dizem 

respeito à Química, devido sua formação inicial.  

Em contrapartida, MF5 apresenta uma experiência didática numa 

perspectiva mais construtivista ao ensinar o conteúdo substâncias e misturas com 

estratégias e metodologias de ensino diferenciadas, como os jogos no ensino de 

Química. Essa estratégia é importante para que não caiamos nas concepções de 

aprendizagem dos conteúdos de Química pautados na repetição de ideias. Por isso, 

entendemos o jogo como: 

 

[...] instrumento motivador para a aprendizagem de conhecimentos 
químicos, à medida que propõe estímulo ao interesse do estudante. 
Se, por um lado, o jogo ajuda este a construir novas formas de 
pensamento, desenvolvendo e enriquecendo sua personalidade, por 
outro, para o professor, o jogo o leva à condição de condutor, 
estimulador e avaliador da aprendizagem. Os professores podem 
utilizar jogos didáticos como auxiliares na construção dos 
conhecimentos em qualquer área de ensino (CUNHA, 2012, p. 92). 

 

Desse modo, as estratégias utilizadas no ESEQ favorecem uma 

aprendizagem e colaboram para um pensamento mais construtivista, baseados nos 

diferentes campos teóricos que compreendem tal concepção de aprendizagem. Por 

isso, pensamos que as metodologias do Ensino de Química, que estão disponíveis 

para sua utilização nas escolas, favorece uma aprendizagem com mais sentido, e 

são para além da transmissão-recepção.  

Outra estratégia utilizada e narradas pelos estagiários é a 

experimentação como possiblidade para ensinar os conteúdos de Química, 

conforme as narrativas abaixo.  

 

Inicie o estágio I em julho de 2014, uma experiência inovadora, porém bastante 

tensa, pois era o primeiro contato com a sala de aula, inicialmente fiquei só 

observando o professor colaborador nos primeiros meses e no dia 17 de 

outubro fiz uma atividade pontual onde foi meu primeiro contato como 

professora para início estava um pouco nervosa, depois conseguir dominar bem 

o conteúdo preparei uma aula sobre a química do refrigerante bem presente no 

nosso cotidiano. Escolhi esse tema, pois achei interessante e dava para eu 

abordar bem os conteúdos que o professor [...] estava passando no momento 

sobre ácidos e bases, a aula teve duração de 1h e 40 minutos bem produtiva é 

bastante participativa pelo os alunos, por se tratar de uma coisa bem presente 

na vida deles, inicialmente fiz uma pesquisa perguntando quanto de refrigerante 

eles tomavam por dia a maioria falaram que quase todos os dias outros que só 

final de semana, após a entrevista dei o inicio a aula, comecei ministrar a aula 
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relatando a eles o porquê da escolha desse tema, por se tratar de uma coisa 

tão presente no nosso cotidiano, mas que nunca para realmente analisar as 

composições químicas e o que realmente consumimos diariamente, onde além 

da composição química foi relatada a história do refrigerante foi realizado 

experimentos. (MF6, 2015) 

Pude perceber como me portar em determinadas situações que ele passou, 

como também em fazer determinados experimentos em sala de aula que 

poderão trazer ao aluno um maior interesse pela química. (MF8, 2015). 

 

A partir das narrativas percebemos que a experimentação no Ensino de 

Química é um traço forte nas aulas dos estagiários. MF6 apresenta que sua atividade 

pontual foi voltada para a “Química dos Refrigerantes” e utilizou diversas estratégias 

e metodologias específicas para a compreensão de tal conteúdo temático, bem 

como a experimentação, o que ocorreu também com MF8.  

A experimentação no Ensino de Química deve versar sobre os 

diferentes formatos e concepções a ela conferida, enquanto metodologia específica. 

Defendemos uma experimentação que provoque os alunos e que possa favorecer a 

resolução de problemas, e não apenas na repetição de procedimentos clássicos 

com a função única de provar teorias de difícil abstração. Por isso, concordamos 

com Guimarães (2009, p. 198) ao enfatizar que a “experimentação pode ser uma 

estratégia eficiente para a criação de problemas reais que permitam a 

contextualização e o estímulo de questionamentos de investigação”.  

Portanto, as narrativas aqui apresentadas nos ajudam a viver a 

possibilidade de conhecer as práticas pedagógicas sedimentadas nas lembranças 

dos professores, nos seus repertórios, nas suas semelhanças e diferenças, nos seus 

movimentos de se constituírem como docentes que ensinam também ciências 

(ALMEIDA; LIMA, 2015).  

 

7.3.2 Projeto de intervenção 

 

O estagiário no curso de Química, ao narrar suas atividades durante a 

sua passagem pela aprendizagem na escola, a fim de evidenciar a indissociabilidade 

entre teoria e prática, favorece uma concepção mais homogênea do ato de ensinar. 

Essa nossa observação reflete a partir das narrativas dos sujeitos, pois passam a 

superar as expectativas ao lecionarem nas aulas de Química.  
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Como orientação dos ESEQ do curso de Licenciatura em Química à 

distância da UFRN, os estudantes são convidados a elaborarem um projeto de 

intervenção a partir das demandas observadas no contexto escolar. Portanto, o 

planejamento de tal projeto deve estar centrado na perspectiva da mudança da 

realidade, que defendemos como modelo de estágio supervisionado.  

Entendemos a partir das ideias de Silva et al. (2008, p. 14) que:  

 
o projeto sugere romper com as formas tradicionais de organização 
curricular, oferecendo uma alternativa à maneira rígida e quase 
intransponível de como as disciplinas e os conteúdos estão 
presentes nos livros didáticos e no planejamento dos professores. Ao 
trabalhar com temas, os projetos abrem uma perspectiva real para 
que o professor dialogue com os alunos e abra mais espaço no seu 
planejamento para que o aluno construa a sua autonomia, sendo, de 
fato, um sujeito ativo da sua aprendizagem. 

 

No contexto do ESEQ os projetos de intervenção favorecem uma 

aproximação entre os estudantes do ensino médio, estagiários e professor-

colaborador. Além disso, compreendemos que um estágio que considere os projetos 

como parte da prática educativa em Química promove a participação, a 

sensibilidade, a autonomia, a ação interventiva, o diálogo entre os pares, etc.  

Sendo assim, os sujeitos dessa pesquisa, apresentam em suas 

narrativas as concepções adotadas nos projetos, as temáticas, os conteúdos 

trabalhos e as suas estratégias didáticas, a fim de que se favoreça uma 

aprendizagem de Química com diferentes significados para a vida dos alunos.  

 

Tivemos que elaborar um projeto de intervenção no estágio 2 e aplicar no 

estágio 3, foi muito bom, a turma superou as expectativas, muito participativa, já 

tinha trabalhado com alunos no laboratório, com as mudanças de direção, o 

nosso laboratório virou um depósito de livros usados, para o projeto tivemos 

que limpar em regime de mutirão e organizar (esqueci-me de tirar as fotos), 

valeu a pena. (MF1, 2012). 

O primeiro momento do Estágio II [desenvolvimento do projeto de intervenção] 

foi uma experiência mais profunda, passamos de observador a atuante, 

principalmente para quem não tem experiência em sala de aula, fiquei muito 

preocupada, mas quando cheguei na sala de aula que conheci os alunos e 

começamos a troca de conhecimentos preliminar, adquirimos mais segurança e 

o próprio professor colaborador também contribuiu para essa ascensão [...] Na 

semana de 07 a 11 de maio, mesmo após a avaliação realizamos um 

experimento: Densidade e correntes de convecção, sugerido pelo livro didático 

da Coleção “Química, Meio Ambiente, Cidadania, Tecnologia” de Martha Reis 

utilizando recursos do dia-a-dia como copos descartáveis, corante alimentício, 

tigelas de vidro, água e sal de cozinha. Os alunos sugeriram o que achavam 
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que ia acontecer, no caso se o bloco de gelo derreteria primeiro na água pura 

ou na solução saturada (água + sal), houve o debate entre eles e claro teve 

razão o grupo que ficou com a água pura, pois o gelo leva mais tempo para 

derreter na solução saturada, o professor colaborador interferiu sugerindo 

colocar uma moeda de R$ 1,00 para demonstrar também sua densidade. 

Registramos os momentos com fotografias, foi um sucesso! [...] levamos os 

alunos para conhecer o Laboratório de Química do Polo, aqui em Nova Cruz. 

Foi uma experiência agradabilíssima, podermos mostrar desde a teoria até a 

prática. No laboratório, sob orientação do Tutor G. os alunos conheceram 

diversas vidrarias, as quais só conheciam através do livro de didático, ficaram 

deslumbrados. Foi realizado também uma filtração de água e em seguida 

medido seu pH com a fenolftaleína, com o papel tornassol e orientou-se a 

prática do indicador feito a partir do repolho roxo. Finalizando, agradecemos a 

todos que contribuíram para a realização do projeto. Foi sucesso! (MF2, 2012). 

No estágio II um projeto de intervenção para ser desenvolvido no estágio III, 

cujo projeto tem como tema: COMO TRABALHAR EXPERIMENTO NA SALA 

DE AULA. Teria que ser adaptado dentro dos conteúdos que estavam sendo 

desenvolvidos com os alunos, entre uma aula e outra. Procurei encaixar o 

projeto com as aulas experimentais, para incentivar os alunos e despertar neles 

à curiosidade e o interesse pelas aulas a serem mais participativos. [...] Em 

alguns momentos se mostraram desinteressados, precisavam que algo 

interessante acontecesse, Na tentativa de mostrar meu trabalho às vezes me 

angustiei buscando textos com lições de vida para despertar neles mais 

atenção para as aulas. Conversando com eles sobre o por em prática o projeto 

e organizar a culminância, que iria ser para o público alvo; a comunidade 

escolar, interna e externa. [...] Continuando a desempenhar a minha função de 

professora estagiária, comecei a revisar o assunto que a professora havia 

repassado para eles, em seguida fiz comentários escutei os alunos e 

questionamos juntos. No decorrer do semestre, procurando ser dinâmica e 

compreensiva com eles, aprimorando meu conhecimento e experiência de sala 

de aula. Tentei trabalhar o livro didático por não está sendo utilizado pela 

professora, o livro adotado [...] é completo com muitos textos, experimentos 

caseiros, que servia de subsídios para o meu projeto de intervenção que eu ia 

elaborar, pois já tinha pesquisado e queria fazer experimentos para ser 

desenvolvido no estágio III. (MF3, 2012). 

 

As práticas pedagógicas a partir de projetos são pensadas desde a sua 

elaboração, a partir de uma problemática encontrada, até o seu desenvolvimento na 

tentativa de solucionar tal problema. Entretanto, essas ideias estão por vezes 

confundidas no pensamento dos estagiários, visto que alguns projetos estão de 

acordo com o princípio didático-metodológico para ensinar Química aos alunos do 

Ensino Médio por diferentes estratégias e outros o utilizam para mutirões e até 

mesmo apresenta conflito com o nível, visto que MF3 traz menção a um projeto que 

pelo título, destina-se a formação inicial dos professores de Química. 

Apesar dessa confusão trazida por MF3, percebemos a partir de suas 

narrativas, que o desenvolvimento do projeto foi pensado a partir do alinhamento 
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entre o estágio e planejamento do professor-colaborador, ao incidir a necessidade 

de trabalhar conteúdos com os conteúdos que estavam estudando.  

Como as concepções que os professores têm refletem diretamente na 

prática pedagógica que desenvolvem, percebemos na narrativa de MF3 que a 

estudante apresenta uma concepção ainda pautada na reprodução de experimentos 

clássicos sem, nenhuma análise crítica. Nesse caso, a metodologia 

“Experimentação” foi reduzida a uma mera ferramenta que propiciou motivação para 

participar das aulas.  

Concordamos com Giordan (1999) que a experimentação no ensino de 

química desperta o interesse de alunos de diferentes níveis de escolarização e 

torna-se imprescindível para que se estabeleça uma relação entre o mundo 

submicroscópico e macroscópico. Segundo Queiroz e Almeida (2004), a 

experimentação deve integrar uma estrutura funcional entre teoria e prática, através 

de modelos simples que estabeleçam uma variedade de conceitos e que possam 

servir de subsídios para que o aluno possa explicar situações de laboratório ou do 

cotidiano. 

É neste sentido, que adentra nas aulas de Química a concepção de 

experimentação investigativa, em que se objetiva de imediato a transformação da 

realidade, para que possa solucionar as problemáticas apontadas pelos alunos nas 

aulas de Química.  

Mas além da experimentação, há outras metodologias específicas e 

estratégias que o professor de Química deve ter conhecimento e que são estudados 

durante o curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN, para que se 

possa chegar na sociedade e fazer com que se discuta nas aulas de Química a 

reconstrução da realidade local em que estão inseridos os alunos.  

 

Por volta do mês de abril o estado mandou um novo professor de química que 

iria assumir as turmas que estavam sem aulas dessa disciplina, assim [...] o 

novo professor seria o meu novo professor colaborador, chegamos a discutir 

sobre o projeto de intervenção que deveria ser aplicado na escola, então ele 

sugeriu que analisasse a realidade tanto da escola como da comunidade em 

volta da mesma. Chegamos à conclusão da cana-de-açúcar e iriamos fazer 

alguns estudos com os alunos, porém [...] é transferido de escola [...]. Diante 

disse o meu professor voltou [...]. Falei para os alunos sobre o projeto e 

gostaram bastante como também falei para eles sobre a CIENTEC
33

. Eles 

gostaram bastante, e começamos a fazer reunião no contra turno que não os 

                                            
33
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prejudicassem nas disciplinas dos outros professores. Uma das aulas que 

ministrei sobre separação de mistura levei um documentário “lixo extraordinário” 

e daí surgiu a ideia de fazermos robôs com materiais recicláveis. Aos poucos fui 

organizando o projeto sobre a cana-de-açúcar e sustentabilidade. A cada dia 

mais fui conseguindo ter uma maior aproximação com os alunos e observei 

também a importância de um projeto para o desenvolvimento dos alunos, como 

também tendo uma relação mais afetiva com estagiária. O projeto de 

intervenção foi aplicado no mês de outubro. Para início de aplicação do projeto 

tivemos que realizar em alguns momentos fora do horário letivo, o mesmo não 

foi iniciado com o assunto sobre chuva ácida, pois tivemos muitos feriados e 

paradas pedagógicas, com isso houve um atraso nos assuntos ministrados em 

aula, por sua vez fez algumas pequenas alterações no projeto. O projeto 

deveria ter iniciado com uma aula de campo na usina [...], não deu para 

executar seguido do assunto sobre chuva ácida, com isso dividimos 4 equipes 

contendo 10 alunos cada.  

O grupo 1 ficou com o tema sobre cana- de- açúcar, os alunos entrevistaram  5 

pessoas fazendo  algumas perguntas tais como:  Você pode falar  um pouco 

sobre o seu trabalho? Quanto é o salário?  Como é a forma de trabalho? Um 

dos entrevistados relatou o seguinte:  

“ Este é o pior  serviço, meu dia começa de madrugada, tomo café e vou para 

rua esperar o transporte, começo a trabalhar pouco antes do sol nascer e só 

volto quando o dia está acabando, recebo 700,00 reais”.  

“ Eu não vou ficar dizendo o quanto é ruim porque vocês  já sabem né; mais o 

engraçado e que fazemos novas amizades  tem uma academia de graça” 

Após ter relatado a experiências com os cortadores de cana-de-açúcar e ter 

falado sobre, fizemos a destilação do caldo da cana-de-açúcar; Pequena 

demonstração de uma pilha elétrica utilizando pequenos rolos de cana-de-

açúcar.  

O segundo grupo ficou com a temática sobre chuva ácida. Fizemos entrevista 

com 5 pessoas, fazendo as seguintes perguntas: Já ouviu falar sobre chuva 

ácida?   Sabe como acontece este fenômeno? Em sua opinião, você contribui 

para a ocorrência desse fenômeno? Em seguida discutimos sobre a chuva 

ácida explicando sua ocorrência, como são formadas; em seguida aplicamos 

um experimento que simulava a chuva ácida.  

O terceiro grupo ficou com tema lixo, fizemos visita no lixão de Canguaretama 

vivenciamos momentos extraordinários, também foi entrevista com alguns 

catadores de lixo; em seguida trabalhamos a ligação do lixo com a química; 

Tratamento; Foi também discutido em aula como era o lixão que visitamos 

como as pessoas nos receberam e discutimos sobre o chorume. Do lixão 

fizemos um robô reciclável que os alunos apresentaram na CIENTEC, neste 

momento obtive uma aproximação maior com os alunos vivemos experiências 

magnificas que ficaram marcadas.  

O último grupo ficou com uma construção de uma maquete funcionando a 

energia eólica. Falamos sobre energia eólica, fizemos também entrevista, 

perguntando as pessoas se elas já ouviram falar sobre energia eólica e se 

sabia dizer se ela é um tipo de energia renovável ou não. Fizemos uma 

maquete da escola, fazendo uma simulação do funcionamento da energia 

eólica, o projeto de intervenção foi aplicado com uma pequena exposição só 

com a turma do estágio. (MF5, 2015). 
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Com a narrativa de MF5 percebemos que o ESEQ foi de suma 

importância e cheio de significados para ela, enquanto em estágio, para os alunos, 

em que foram a campo na tentativa de reconhecer e levantar demais dados dos 

sujeitos que compõe a sociedade, como também para a escola, no que diz respeito 

aos aspectos inerentes ao sua função social.  

MF5 ao preocupar-se com questões ambientais leva para seu projeto 

de intervenção as principais problemáticas que incomodam o Agreste Potiguar e 

tenta solucionar algumas problemáticas utilizando diferentes estratégias em suas 

aulas, que vão desde a destilação do caldo da cana-de-açúcar, até a elaboração de 

protótipos que funcionem a Energia Eólica. Tal postura nos lembra dos 

procedimentos propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2002), ao 

sistematizarem a abordagem temática. 

Diferentes saberes, competências e habilidades são encontrados em 

tal narrativa, pois afirmam a necessidade de contribuir com a mudança da sociedade 

a partir do levantamento dos problemas que as vezes são esquecidas pela própria 

comunidade, pela escola e pela universidade. As narrativas apresentadas por MF5 

favorecem uma aprendizagem rica de significados para os alunos e para ela, 

enquanto futura professora que poderá fazer a diferença nas escolas que passar.  

Evidenciamos também, o princípio da autoformação que investiga as 

demandas e os problemas emergentes no contexto social e as estudas nas aulas de 

Química os meios para propor alternativas. Além disso, vivencia diferentes 

possibilidades de práticas pedagógicas que integram as diferentes frentes de 

relações que tal projeto favoreceu.  

Essas práticas de MF5 estão em linha com o pensamento freiriano, pois 

entende que a escola deve “ser também um centro irradiador da cultura popular, à 

disposição da comunidade, não para consumi-la, mas para recriá-la” (FREIRE, 1991, 

p. 16). Portanto, a estagiária ao trabalhar com os aspectos que estão inseridos no 

contexto social, tende a pensar numa reconstrução da realidade, sobretudo para si 

própria, enquanto provedora de situações que perturbam a sociedade, bem como 

para os alunos, pois se (re)criam na medida que se passa conhecer a realidade, 

bem como a função da Química na resolução de problemas e criação de outros.  

Portanto, pensamos que a formação não se deve ser construída 

apenas no que diz respeito à acumulação de conhecimentos, mas sim por meio de 

um trabalho que leve a todos os sujeitos inseridos no processo a refletir e criticar 



167 
 

sobre as práticas que são (re)construídas para a tomada de decisão, bem como 

para a construção da identidade a partir da práxis. Além disso, defendemos que uma 

prática ocorrida a partir de uma cultura problematizadora favorece uma Educação 

Química provocativa, instigando ao sujeito a transformar as suas ideias e sua forma 

de pensar as diferentes situações de aprendizagem, proporcionadas pelo projeto de 

intervenção de MF5 e que colabora para a construção de experiências formadoras.  

Conforme as narrativas não foi apenas MF5 que trabalhou em seu 

projeto com um pensamento mais sócio-cultural-econômico. MF6 a partir das 

demandas encontradas em sua sala de aula, também apresenta em sua prática 

pedagógica no ESEQ, dois projetos que contribuem para a tomada de decisões 

conscientes e que favorece uma aproximação dos alunos com a realidade em que 

estão inseridos.  

 

No início de setembro apresento aos alunos dois projetos, um projeto de 

intervenção: “Polímeros - construindo plásticos na escola” especificamente para 

o estágio III, e um projeto social: “Doe brinquedo ganhe sorriso”, onde junto 

com meus alunos do estágio fizemos campanha para arrecadar brinquedos 

para as instituições carentes, momento inexplicável. Eu vi nos olhos dos alunos 

a emoção em está participando desse ato tão sublimo, e esse projeto foi 

importante para os alunos darem mais valor àquilo que eles possuíam, pois 

alguns reclamavam de suas vidas e faziam questionamentos indelicados. 

Quando eles viram outra realidade totalmente diferente da deles, ficaram mais 

sensibilizados e começaram a pensar mais no próximo. O sorriso de cada 

criança que ali foi contemplada foi à recompensa de cada um, lembro que uma 

aluna relatou: “professora em toda minha vida nunca pensei em passar por uma 

sensação tão maravilhosa e sublime que não consigo descrever minha emoção 

de ver esses pequeninos felizes”. 

No dia 6 de novembro dava início ao projeto de intervenção, para início foi 

escolhido esse tema com base em uma curiosidade do aluno da outra turma, 

pois tinha curiosidade de saber como era feito os plásticos das garrafas pet. 

Achei bem interessante sua curiosidade! A partir dai foi desenvolvido o projeto. 

No primeiro momento, inicialmente as apresentações foram feitas em slides e 

vídeos, onde foram apresentados a eles um pouco da história dos polímeros e 

plásticos. O segundo momento do projeto foi à produção de plástico a partir de 

leite desnatado e vinagre, nesse momento foi ministrado à aula no laboratório 

da escola, na qual foi divido a sala em grupo para cada um fazer o seu. Esse 

experimento nos mostrava que o plástico nesse caso era obtido a partir da 

proteína do leite que produzia a caseína, e através da caseína obtém o plástico 

que era chamado de galalite muito usado antigamente para fazer botões e 

pentes de cabelos. 

No dia 13 de novembro foi apresentação do projeto na feira de conhecimento 

da escola, nesse momento foi à culminância do projeto. A tática utilizada para a 

culminância do projeto na feira de ciências foi o mais singela possível, onde os 

alunos explicaram e demostraram aos visitantes como era feito os plásticos 

antigamente, onde eles puderam demonstrar aos visitantes, algo que tinham 
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aprendido durante as aulas. Prontamente notei que com a aplicação do projeto 

de intervenção fui percebendo que os alunos interagiram mais uns com os 

outros e a trabalharem em grupo. Com isso aprendi também a superar minhas 

barreiras vencer meus medos e a lutar pelas minhas metas, perceber que 

somos capazes de ir muito além que podemos deixar a aula bem dinâmica e 

atrativa aos olhos dos alunos. (MF6, 2015). 

Na terceira e última fase do estágio, voltei a realizar minha prática em sala de 

aula novamente em turma de 1ª série, turno noturno, com um novo professor 

colaborador que cursou e se formou em química [...] à distância, [...] me 

recebeu com bastante atenção e já foi especificando seus horários para que eu 

assumisse sua turma, no entanto, dei continuidade aos assuntos abordados 

pelo professor, em seguida comecei a trabalhar o projeto de intervenção, com o 

tema: Coleta Seletiva e Separação de Plásticos, desde então houve muita 

reflexão com os alunos tendo em vista que é um tema muito abrangente, pois 

consiste em adotar maneiras de conscientização para que haja possíveis 

soluções de amenizar os problemas enfrentados pela sociedade.  

O trabalho teve início com apresentações sobre o tema em estudo seguido de 

perguntas referentes ao papel de cada cidadão para melhorar o meio em que 

convivemos. Individualmente cada aluno cria frases e faz ilustração referente à 

mesma e depois, foi feita uma montagem de cartazes e socialização das 

produções. 

No segundo momento foi realizada uma pesquisa para melhor entender como 

se dá a coleta, de que maneira ocorre a separação dos plásticos e quais as 

causas e consequências, levantando questionamentos de meios para amenizar 

ou solucionar esse problema, falando sobre a reciclagem e propondo a turma 

para listrar as utilidades da garrafa PET. Os alunos gostaram muito de trabalhar 

com esse tema, fizeram perguntas e debates entre si, elevando os pontos mais 

importantes relacionados à temática. 

O desenvolvimento das atividades realizadas aconteceu de acordo com 

planejado, bem como o registro escrito, exposição oral e prática, na execução 

das garrafas PET, assim trabalhando a reciclagem. 

Em fim, trabalhar com esse projeto favorece uma aprendizagem 

contextualizada, não fragmentada do conhecimento. A participação dos alunos 

é mais ativa e isso motiva o trabalho do professor. (MF14, 2016). 

 

Os projetos de intervenção de MF6 estão imbricados com o 

conhecimento científico e as ações sociais que levaram os alunos a se reconstituir 

como seres humanos. As discussões de tal projeto estão destinadas ao uso do 

plástico na sociedade contemporânea, bem como considera os diversos 

pensamentos e concepções sobre o seu uso, que varia de aluno para aluno.  

Destemida em contribuir com uma sociedade mais justa e mais 

igualitária, tomou como objetivo também, um projeto social para arrecadar 

brinquedos e doar nas instituições carentes. Isso é o bojo do estágio como uma 

perspectiva para a reconstrução social. Que visa reconhecer, encontrar e discutir as 

demandas da sociedade, e a partir delas traçar ações para que se possa contribuir 

nas mudanças necessárias a partir do conhecimento científico. Neste sentido, 
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apesar de não querermos reduzir tal conhecimento, é na reconstrução social que 

podemos aplicá-lo na tentativa de contribuir com uma sociedade mais justa e 

igualitária.  

Sendo assim, MF6 ao narrar suas atividades, e as expressões dos 

alunos que foram atendidos na escola, quando estava estagiando, percebemos os 

aspectos subjetivos de cada projeto que levou os alunos a permanecerem em tal e 

contribuir para que se pudesse concluí-lo na feira de conhecimento da escola.  

As aulas de Química a partir de tal projeto podem ser centradas em 

diversas estratégias – utilização de recursos audiovisuais, experimentação - que 

levou aos alunos a terem um significado pelo conteúdo temático que MF6 se propôs 

a ensinar. A utilização dessas estratégias corrobora para professor de Química que 

enxerga as demandas da Educação na atual conjuntura.  

Já MF14 trabalhando na mesma unidade temática de MF6, apresentou 

como eixo central a coleta seletiva, que tanto ajuda na construção de uma sociedade 

com consciência ambiental, visando à diminuição dos poluentes na atmosfera. A 

estagiária começa fazendo relações existentes, bem como o diálogo como princípio 

de suas aulas, para que se possa fazer um trabalho de conscientização no ambiente 

escolar a fim de que outros sujeitos que compõe esse quadro possam ter a tomada 

de consciência e reflitam sobre nosso universo e os impactos que a coleta seletiva 

tem contribuído para nossa sociedade civil.  

Os estagiários tiveram que lidar com múltiplas questões que estão 

atreladas ao cotidiano dos alunos, bem como o desenvolvimento de aprendizagem 

de cada um deles, visto que estão na pré-adolescência partindo para a 

adolescência. Dito isso, evidenciamos que os estudantes no contexto do ESEQ, 

devem pensar em possibilidades de incorporar em suas aulas temáticas como: 

cultura, diversidade, mudanças tecnológicas, violência, drogas, educação ambiental, 

etc., pois pensamos que tais temáticas em seus projetos de intervenção poderão 

ajuda-los a situar os estudantes e os estagiários na compreensão de uma sociedade 

plural e com respeito ao mundo e a diversidade do seu entorno.  

É neste caminho, que o projeto de intervenção de MF8 tem seguido, 

visto que a narrativa abaixo apresenta as memórias que ficaram no contexto do 

estágio, ao trabalhar em suas aulas de Química o conteúdo temático “drogas”. 
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No final deste estágio, foi elaborado um plano de regência anual que seria 

aplicado na turma de estágio II. Na elaboração do mesmo, foi abordado as 

consequências de quem usa drogas, assim como as propriedades químicas das 

mesmas. Estes conceitos foram abordados porque o tema do projeto foi, a luz 

sobre as drogas: uma exploração acerca das características químicas. Eu como 

professor estagiário pude aprender e passar para os meus alunos, 

características importantes sobre as drogas que os mesmo explanaram na 

apresentação dos trabalhos. Algumas dificuldades foram encontradas no 

decorrer da aplicação do projeto de intervenção, como a montagem da 

estrutura molecular, que foram feitas com bolas de isopor, palitos de churrasco 

e tintas. Algumas moléculas tinham uma estrutura muito grande, sendo assim, 

mais difícil de montá-las. No segundo estágio foi o início à docência. Comecei a 

aplicar os conhecimentos adquiridos no período da docência nas escolas 

particulares e na observação do primeiro estágio. Uma turma tranquila, em que 

não tive problemas de controle de sala. Foi feito o projeto de intervenção para 

aplicação no estágio posterior. No terceiro estágio, foi dada a continuação do 

que se iniciou no estágio II e também a aplicação do projeto de intervenção na 

escola. Na elaboração do projeto e das moléculas, sempre discutiu-se em sala 

de aula as consequências do uso de drogas lícitas e ilícitas. O projeto já foi 

finalizado, seguindo o cronograma elaborado no projeto de intervenção. (MF8, 

2015). 

No meu projeto de intervenção escolhi trabalhar a Educação Ambiental, e como 

a cidade [...] tinha problemas com água, optei por trabalhar a temática água, 

sendo um tema interligado com o tema da escola, um tema interdisciplinar 

“Leitura e Escrita (H2O – Do Tratamento ao Consumo)”. A sua execução 

ocorreu por meios de etapas, dividindo o projeto em cinco etapas, sendo 

realizada por meio de vídeos, produção textual, elaboração de folhetos, 

elaboração de maquetes e apresentação cultural. As turmas do meu período de 

regência deram um pouco de trabalho, por serem turmas noturnas e muitos 

trabalharem durante o dia, o interesse era pouco, busquei sempre inovar as 

aulas, levando para sala de aula algo da vivência deles, tive bastante 

dificuldade em executar o projeto, pois os alunos eram muitos faltosos e 

geralmente não ocorriam aulas nas sextas-feiras na escola por causa de 

feriados, passando um mês sem ter aula na sexta, mas no final deu tudo certo e 

com calma consegui executar todas as etapas do projeto. Neste período, adotei 

a prática da Aula Expositiva Dialógica. Além disso, procurei diversificar as 

estratégias de ensino utilizadas, como a realização de atividades práticas, 

trabalhos de pesquisa, debates/discussões, utilização de recursos audiovisuais, 

atividades em grupo e individual, exercícios para casa e em sala de aula e 

seminário, sempre procurando fazer com que as aulas permitissem aos alunos 

ter um papel ativo, mas encontrei dificuldades, pois alguns alunos não queriam 

realizar as atividades, principalmente, quando se tratava de atividades de 

pesquisa ou para casa. Mesmo assim, não desisti de estimular os educandos à 

participação na medida em que trabalhávamos os conteúdos, pois mesmo que 

muitas vezes poucos interagissem com a temática abordada, os que 

participavam demonstraram estar motivados e a aprendizagem ocorria de forma 

mais significativa. (MF9, 2015). 

Nesse estágio foi criado o projeto para trabalhar com os alunos sobre o rio jacu 

que se encontra nessa cidade, a poluição e os esgotos depositados no rio, as 

bolhas de sabão que flutuava no rio, iríamos trabalhar sobre isso e também 

fazer sabão na escola, mas fui reprovada e tive que repetir o estágio II. No 

oitavo semestre realizei novamente o estágio II em uma turma de 1º ano ensino 
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médio do turno matutino na Escola Estadual [...], onde fui bem recebida pela 

direção, pela professora colaboradora e também pelos alunos, foi um estágio 

bem diferenciado em comparação com o outro, pois o plano de aula da 

professora era bem parecido com o que tinha planejado no estágio I, houve 

algumas poucas modificações, a professora colaboradora foi muito importante 

no meu processo de aprendizagem, me deu dicas, tirou minhas dúvidas e me 

apoiava em sala de aula, a relação com a direção foi ótima, a vice diretora me 

apoiou muito e me deu dicas para prosseguir com a profissão e nos estudos, 

me senti muito acolhida nessa escola, até mais do que uma escola onde 

estudei o meu ensino médio. (MF13, 2016). 

 

As narrativas acima apresentam distanciamento, mas se cruzam, pois 

drogas e educação ambiental, conteúdo temático dos projetos de intervenção de 

MF8 e MF9, respectivamente, estão colaborando com informações das ações que 

fizeram nas escolas, visando uma problematização geral dessas grandes 

problemática que acompanham toda a população brasileira.  

Ao se propor trabalhar com as drogas, MF8 apresenta como estratégia 

a aula expositiva e em seguida a montagem das moléculas com materiais 

alternativos, para que os alunos possam representar diferentes (re)arranjos 

moleculares das substâncias psicoativas – lícitas e ilícitas – que estão presentes nas 

drogas.  

Tal prática pedagógica favorece a tomada de conhecimento por parte 

dos alunos, numa abordagem com caráter científico. Entretanto, outros temas 

devem ser considerados e contemplados nos planejamento do estagiário, como por 

exemplo, os aspectos políticos, econômicos, culturais e sociais que envolvem a 

temática em discussão, em diferentes contextos da nossa sociedade mundial e, 

sobretudo, nos impactos que ocorre na vida do sujeito e na sua família.  

Julgamos a necessidade de tais aspectos serem direcionados na aula, 

pois conforme advertem Santos e Schnetzler (1996) o objetivo e a função primeira 

do ensino de Química é desenvolver a capacidade de consciência crítica a cerca do 

espaço onde habita e a tomada de decisão dos sujeitos na sociedade, para que se 

possa vincular o conhecimento sistematizado cientificamente com o contexto social 

em que o aluno está inserido. Esses autores afirmam que 

 

O objetivo básico do ensino de química para formar o cidadão 
compreende a abordagem de informações químicas fundamentais 
que permitam ao aluno participar ativamente na sociedade tomando 
decisões com consciência de suas consequências. Isso implica que o 
conhecimento químico aparece não com um fim em si mesmo, mas 
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com objetivo maior de desenvolver as habilidades básicas que 
caracterizam o cidadão: participação e julgamento (SANTOS; 
SCHNETZLER, 1996, p. 29). 

 

Neste sentido, os estagiários do ESEQ terão a oportunidade de 

relacionar o cotidiano com o que estudam na escola. Sabendo que ambos estão 

imbricados e não sobrepostos, assim como a relação teoria e prática. Por isso, 

pensamos que nos ESEQ os estudantes terão a oportunidade de apresentar e 

reforçar a discussão do professor-colaborador do conhecimento científico bem como 

do papel social da Química. Para tanto, se faz necessário estratégias diferenciadas 

para contribuir na aprendizagem da Química. É neste âmbito que MF11 colabora com 

suas narrativas sobre os seu projeto de intervenção na escola que atuava durante o 

ESEQ.  

 

O meu projeto de intervenção tinha como tema elaboração de oficina de 

extração de óleos essenciais para alunos do Ensino Médio da Escola [...], onde 

foi dividido em momentos. No primeiro momento foi introduzido a história dos 

óleos essenciais, no segundo momento foi apresentado o filme “Perfume a 

história de um assassino” e em um terceiro momento foi aplicado técnicas de 

extração dos óleos.  

O projeto de intervenção foi muito bom, pois em todos os momentos os alunos 

participaram, tendo em vista que todos sabiam um pouco onde se aplicava as 

essências e alguns sabendo também quem são as empresas que mais fazem o 

uso. No momento do filme os alunos viram algumas das técnicas de extração 

que existe e como é importante este tipo de material e ainda mais como a 

história do filme é apresentada. No terceiro momento foram apresentadas 

técnicas de extração onde foi acordado com os alunos que eles iriam 

apresentar na feira de conhecimento que iria ocorrer na escola e assim foi feito, 

dois grupos ficaram responsáveis por apresentar e no dia foi um sucesso.  

 E foi com a conclusão da feira de ciência que encerrei o meu estágio em 

ensino de química. (MF11, 2015). 

Elaborei outro projeto, com o tema a reeducação alimentar, e já comuniquei a 

direção sobre esse projeto a ser aplicado no estágio III, a vice diretora [...] 

gostou bastante, pelo fato de ser um tema entre a realidade dos estudantes. 

Cursando no momento, na Escola Estadual [...] com a mesma turma do 

semestre passado e com a mesma professora colaboradora [...], onde 

apresentei o projeto relatado acima, apliquei no turno vespertino, pelo qual, é o 

horário contrário as aulas dos alunos, como a professora trabalha em outra 

escola nesse turno e não pôde me acompanhar, a vice diretora [...] me 

acompanhou e me deu total apoio no desempenho do projeto, foi aplicado 

durante uma semana com duas a três horas aula, e a distribuição dos panfletos 

nos intervalos da manhã e da tarde, teve uma ótima participação dos 

estudantes, para a apresentação do projeto convidei não só a turma do estágio, 

mas também o outro 1º ano, ou seja, foi aplicado com o 1º ano A e o 1º ano B. 

A dificuldade encontrada foi a falta de comparecimento dos alunos no projeto, 

pois foi realizado com média de 15 estudantes. O tema do projeto foi “A 
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reeducação alimentar, alimentos saudáveis no cotidiano dos estudantes”, foi 

lecionado os conteúdos sobre os aditivos químicos, quais e as substâncias 

químicas dos aditivos, sobre os carboidratos, lipídeos e proteínas, avaliação 

dos rótulos de alguns alimentos, um lanche coletivo, e um jogo lúdico 

envolvendo perguntas sobre todo o conteúdo passado no projeto, foi uma 

experiência incrível, e uma satisfação grande em ter concluído com êxito o 

projeto. (MF13, 2016). 

 

Conforme narra MF11 a extração de óleos vegetais foi sua temática 

para a elaboração e desenvolvimento do projeto de intervenção no seu estágio. 

Como estratégia, utilizou aspectos históricos dos temas, bem como a utilização de 

filme, seguidos de técnicas experimentais para ensinar aos alunos como se extraem 

óleos vegetais.  

A riqueza dessa temática favorece a compreensão de diversos 

conteúdos no Ensino Médio, que vão desde as técnicas de separação até as 

ligações química e as propriedades físico-químicas dos óleos. Merece destaque 

esse detalhe, pois MF11 não menciona quais conteúdos lecionou, a não ser a 

experimentação para que os alunos observassem a técnica.  

MF13 apresenta outra preocupação na idade em que se encontram os 

estudantes do Ensino Médio, que diz respeito à Educação Alimentar. Diferentemente 

de MF11, MF13 apresenta a cadeia de conteúdos que lecionou com o projeto de 

intervenção quando no ESEQ, quais sejam: substâncias químicas aditivas, 

carboidratos, lipídeos e proteínas. Como estratégia utilizou a análise de rótulos de 

embalagens, um lanche coletivo e um jogo.  

Conforme as narrativas apresentadas pelos sujeitos no contexto do 

ESEQ, inferimos que os saberes da experiência e da prática é múltipla e apresenta 

indícios de uma didática da Química voltada para uma reconstrução da sociedade, a 

partir das contribuições do conhecimento científico e da assimilação com os 

conhecimentos que os alunos e os estagiários carregam e fazem parte de sua vida.  

Essas estratégias e metodologias utilizadas pelos estagiários no ESEQ 

favorece uma autoformação, pois precisarão aprofundar o conhecimento em 

determinada área de conhecimento científico e no conhecimento didático-

pedagógico, ao mesmo tempo em que forma continuamente o professor-

colaborador, dando-lhes oportunidade de tomada de consciência para mudar a suas 

aulas e favorecer um processo de ensino-aprendizagem mais construtivo para os 

professores de Química e os alunos do Ensino Médio.  
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Para Passo et al. (2006, p 195) essa concepção de estagiário e 

professor-colaborador se formar ao mesmo tempo forma o outro, precede de uma  

 

Formação docente numa perspectiva de formação contínua e de 
desenvolvimento profissional, pois pode ser entendida como um 
processo pessoal, permanente, contínuo e inconcluso que envolve 
múltiplas etapas e instâncias formativas. Além do crescimento 
pessoal ao longo da vida, compreende também a formação 
profissional (teórico-prática) da formação inicial – voltada para a 
docência e que envolve aspectos conceituais, didático-pedagógicos e 
curriculares – e o desenvolvimento e atualização de atividade 
profissional em processos de formação continuada após a conclusão 
da licenciatura. A formação contínua, portanto, é um fenômeno que 
ocorre ao longo de toda a vida e que acontece de modo integrado às 
práticas sociais e às cotidianas escolares de cada um, ganhando 
intensidade e relevância em algumas delas.  

 

Portanto, quando essas práticas narradas pelos estagiários, em 

colaboração com o professor supervisor, são tomadas como elementos de análise e 

reflexão da práxis, insistimos que favorece a constituição da identidade docente, ao 

mesmo tempo em que colabora na mudança daquela que é mais experiente em sala 

de aula. Assim, estagiários e professores-colaboradores aprendem ao mesmo 

tempo/espaço que ensinam, sobretudo quando inseridos no “território aprendente”.  

As práticas pedagógicas quando problematizadas e enraizadas do 

campo teórico-metodológico, conforme Loss (2015) busca uma percepção de 

praticidade em aprender a ser, a se relacionar, a conviver, a aprender e a 

desaprender com as experiências e os conhecimentos construídos no coletivo, na 

colaboração, se tratando do ESEQ.  

Sendo assim, para compreendermos as experiências formadoras como 

princípio de construção e formação inicial/continuada, elencamos a partir de Josso 

(2010) as três modalidades de elaboração, quais sejam: ter experiência, fazer 

experiências e pensar sobre as experiências.  

Contudo, as experiências vivenciadas pelos estagiários, foram e serão 

de certa forma formativa, pois contribuirão na ideia e concepção de professor de 

Química formado pela EaD quero ser. Além disso, as metodologias e todo processo 

de sistematização do conhecimento, bem como as teorias que iluminam a prática 

são essenciais para as futuras aventuras em ser professor de uma área tão temida 

pelos alunos do ensino médio.  
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Aqui não estamos dizendo que tais saberes dos estagiários ou dos 

professores-colaboradores são algo acabado e/ou pronto, mas que ambos estão em 

constate aprendizagem e que há troca de informações das experiências que são 

vivenciadas em toda a trajetória de vida que pode ser suporte para narrá-las e 

assim, entendermos as aventuras das relações e ações desses dois sujeitos que 

estão fortemente ligados nesse período de formação mútua. Por esse motivo, a 

próxima categoria irá apresentar as análises das relações entre professor-

colaborador e estagiários a partir das narrativas dos memoriais de formação 

elaborados no ESEQ do curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN. 

 

7.4 Aventuras entre estagiários e professor-colaborador  

 

Escrever sobre as relações que existiram entre o professor-colaborador 

parece, aos olhos de quem jamais o fez, fácil. Mas é uma tarefa árdua, em que se 

deve enfatizar todo o processo de colaboração do professor mais experiente com o 

professor que está em formação inicial no contexto do ESEQ. Essa ênfase é 

também uma (auto)avaliação de todo o processo e contribui para a constituição do 

ser professor de Química.  

Desse modo, as experiências que serão narradas a seguir, permitem-

nos analisar as contribuições do professor-colaborador na vida do estagiário e como 

essa relação colabora para a formação de um professor de Química que considere a 

práxis como uma possibilidade de mudança da realidade escolar.  

Narrar essas relações está muito aquém de só registrar o ocorrido. É, 

no sentido amplo da palavra, viver. Por isso, as narrativas demonstram a importância 

de se ter um acompanhamento nos ESEQ que de fato colaborem na formação do 

professor de química e que vai corroborar na constituição do ser docente.  

A principal atividade do professor-colaborador é acompanhar as 

primeiras experiências da prática pedagógica do professor de Química. Portanto, 

exige uma sistemática e uma preocupação com o outro, a fim de conferir a 

aprendizagem profissional pelas competências, habilidades e as atitudes 

colaborativas que o estagiário deve considerar nas atividades do ESEQ.  

Nesse sentido, é necessário que o professor-colaborador se sinta como 

partícipe da formação inicial do estagiário podendo avaliá-lo de tal forma que 

consiga ressignificar as práticas pedagógicas dos estudantes do ESEQ, visando que 
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as aulas tenham significado tanto para os alunos do Ensino Médio, quanto para os 

alunos do curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN. 

As narrativas das experiências de formação durante o estágio, 

realizadas pela visão do professor-colaborador estão expostas abaixo.  

 

Meu relacionamento com o professor colaborador, [...] foi muito agradável, 

sempre procurei não atrapalhar, pedindo permissão para fazer os 

questionamentos juntamente com a turma foi muito satisfatório para eu ter 

conhecido a turma e aprendi com eles também, me senti realizada por está ali 

naquela cadeira no final da sala. [...] E com a professora colaboradora, [...] que 

se mostrou bastante receptiva e participativa com as aulas interagindo e me 

orientando quando precisava deixando-me à vontade diante a turma, e algumas 

vezes caminhei sozinha com a turma, e me sai muito bem, senti o carinho dos 

alunos comigo. (MF3, 2012).  

Todos os dias após as aulas conversava com o professor pedindo ajuda, como 

também fui observando o modelo de aula que ele ministrava  se era 

tradicionalista ou não. [...] chegou o dia da minha primeira aula como estagiária, 

neste momento tive uma relação próxima com o professor colaborador, pois ele 

ajudou-me no que foi necessário. Orientou, fez observações quando 

analisamos junto o plano de aula, dando sempre dica, pedindo para que ficasse 

tranquila. Após a aplicação desta aula, no intervalo o professor colaborador 

juntamente comigo nos reunimos para avaliar os pontos que foram positivos e 

os que foram negativos. (MF5, 2015). 
Durante meus estágios tive dois professores colaboradores, e os dois me 

trataram muito bem, e se mostraram contentes por eu ser sua estagiária. E em 

todas as atividades que realizei na escola durante meus estágios, eles sempre 

estavam à disposição para me ajudar e colaborar para o meu desenvolvimento 

docente. Em suas aulas, o meu professor colaborador do Estágio I adotava o 

método inovador de ensino, achei bastante diferenciado e resolvi aplicar a 

metodologia do professor em meus próximos estágios, pois era perceptível o 

prazer que os alunos tinham em assistir a aula de química. Meu outro professor 

colaborador, durante os Estágios II e III, também procurava incentivar a 

participação dos alunos, mas utilizando apenas a aula expositiva tradicional 

como estratégia didática, por passar muitos trabalhos os alunos reclamavam 

muito e se recusavam a participar das aulas; ao chegar à sala de aula procurei 

inovar essas aulas e os alunos passaram a gostar mais de química, o meu 

professor colaborador na realidade era professor de matemática e levava 

temáticas para serem abordadas voltadas para o lado matemático. Durante 

toda a trajetória de estágio foi gratificante ver que os alunos passaram a gostar 

de mim, me adicionado nas redes sociais, vendo assim que a relação entre 

professor e aluno vai muito além de uma sala de aula, a amizade e o respeito 

continuam até os dias de hoje e é muito bom ouvir eles me cumprimentando na 

rua como professora. (MF9, 2015). 

No estágio supervisionado II o professor colaborador mudou então pude 

observar uma outra maneira de ensinar, lecionei as minhas primeiras aulas, no 

início muito nervosa, mas com a ajuda  e incentivo do professor fiquei mais 

tranquila, pois o apoio do professor colaborador é muito importante porque são 

várias as dificuldades enfrentadas mas não ter me sentido só foi fundamental. 

(MF16, 2016). 
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Entendemos que o ato de supervisionar é inerente a atividade do 

professor-colaborador que se propõe a contribuir com a formação inicial dos 

estudantes no contexto do ESEQ. Segundo Ribeiro (2000, p. 90) “supervisionar 

comporta a ideia e inteira ajuda, de monitoração, de encorajamento para cada qual 

dê seu melhor nas situações problemáticas com que se depara”.  

Portanto, o professor-colaborador deve ser um profissional formado na 

área de atuação e que tenha experiência em sala de aula e na escola, para que 

possa contribuir e mediar às situações didáticas nas aulas de Química e a relação 

do estagiário do ESEQ com a escola. Essa é uma ideia central para os professores-

colaboradores que se propõe acompanhar os alunos das licenciaturas, por esse 

motivo, pode ser considerado como um formador de pensamento, opiniões e até da 

mudança da realidade, considerando suas experiências, bem como as competências 

e habilidades conseguidas em sua trajetória formativa.  

As narrativas de MF3, MF5 e MF9 são primordiais para considerarmos a 

participação efetivas dos professores-colaboradores que de fato contribuíram para 

que as aulas dos estagiários fossem significativas para os alunos. Conforme Correa-

Molina (2004) a função do profissional mais experiente é de desenvolver nos 

estagiários as competências relacionadas ao trabalho com alunos, como a 

comunicação e a detecção da realidade. Dito isso, entendemos que o colaborador 

dos ESEQ, favorece a complementação e orientação das experiências de uma 

pessoa mais experiente com o futuro professor de Química, fazendo-os se habituar 

ao contexto do trabalho, nesse caso a realidade das escolas brasileiras.  

Alarcão (2000) nos alerta que compete aos professores-colaboradores 

integrar aos novos professores à profissão e enfatizar que não só é a observação, 

mas também um conjunto didático-pedagógicos que favorece a tomada de decisão 

no cotidiano escolar.  

Nas narrativas das relações entre professor-colaborador e aluno 

estagiário é evidente a preocupação do primeiro para com o segundo, a fim de 

colaborar intensivamente com as demandas surgidas na escola, bem como a 

apreciação do alinhamento em se ter estratégias didáticas que o professor possa 

colaborar, orientar e supervisionar. Esse alinhamento é necessário, pois o professor-

colaborador é o primeiro profissional do contexto escolar que acompanha as práticas 

pedagógicas do estudante de Química no ESEQ do curso à distância da UFRN, por 
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meio de observação e avaliação sistemática do trabalho docente para aqueles que 

estão no início de carreira.  

Pela narrativas (auto)biográficas pudemos perceber que os estudantes 

denotaram as necessidades emergentes para a sala de aula. Isso se faz importante 

mencionar, pois identificamos que os estagiários levaram para a sala de aula, alguns 

pré-conceitos elaborados antes e durante o curso, mas que foram “quebrados” ao 

experienciar a realidade escolar. Tal prática se faz necessário, pois visa colaborar 

com a visão dos estudantes de licenciatura a despeito da escola, do ensino, da 

aprendizagem, das estratégias didáticas, etc.  

Vimos que diferentes manifestações são proporcionadas pelo curso, 

que vão desde os princípios científicos, passando pelos modelos formativos até o 

ato de narrar-se. As narrativas são instrumentos de reflexão tanto para os 

estudantes do curso de Licenciatura, quanto para os professores e tutores. A partir 

disso, defendemos que essas narrativas devem extrapolar o sentido de meramente 

cumprimento de registro avaliativo. Os MF e consequentemente suas narrativas 

(auto)biográficas devem fazer parte e integrar o currículo, para proporcionar a 

tomada de consciência de cada sujeito que pelo curso passar. Defendemos tal ideia, 

pois ao chegarmos ao final das análises dessas narrativas, percebemos que os 

estudantes trazem em suas escritas, diferentes concepções de currículo, de ensino-

aprendizagem, de avaliação.  

O que foi pensado nestes capítulos de análise dos dados, colaborou 

para evidenciarmos os aspectos inerentes aos saberes experienciais docentes a 

partir das trajetórias dos sujeitos e das práticas pedagógicas. Enfatizamos que tais 

concepções contribuem para a constituição da identidade docente. Os professores 

de Química formados na modalidade à distância, vivenciaram as situações e 

encararam a sala de aula.  

Sendo assim, a tomada de consciência do ser professor, considerando 

as narrativas (auto)biográficas, contribuem para pensar em estratégias que fogem 

da dicotomia teoria e prática, e salientar nas aulas de Química uma aspecto 

formativo mais reflexivo da ação, visando a reconstrução social. Entendemos assim, 

que as práticas narradas superam a visão tradicional de ensino, apesar de alguns 

estudantes terem vivenciado na própria trajetória escolar e na observação dos 

docentes nos estágios.  
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Por fim, trazendo o pensamento de Tardif (2014) percebemos que os 

alunos trazem consigo competências, regras, recursos que foram incorporados em 

suas aulas durante os estágios. Evidenciamos também que os licenciados utilizaram 

da visão crítica de ensino para incorporar nas práticas pedagógicas. Em suma, ao 

narrarem sobre o saber e saber-fazer durante toda a trajetória do curso e sobretudo 

nos estágios, favorece a consciência crítica ao narrar e refletir a respeito de todas as 

suas atividades realizada.  

Portanto, nos apoiamos na superação de modelos pedagógicos 

tradicionais e/ou tecnicistas inspirados no positivismo. A defesa aqui gera em função 

de uma educação básica e superior que preze pelo dialógo, pela liberdade e pela 

autonomia. Por isso, pensamos que tais processos podem contribuir para a 

constituição da identidade professor de Química formado pela EaD a partir dos eixos 

que revelam todos os saberes inerentes a sua vida e sua trajetória acadêmica.  
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8 EM BUSCA DE (OUTRAS) AVENTURAS 
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8 EM BUSCA DE (OUTRAS) AVENTURAS 

 

Começamos nossa tese trazendo a boneca Emília, por sua capacidade 

de interrogar(se). Chegando ao final, achamos coerente reintroduzi-la no trabalho 

devido ao sentido ético, estético e político presente nas memórias, bem como pelas 

questões que a leitura e a análise derivadas das narrativas suscitaram.  

Trabalhar com narrativas tem o objetivo de tornar os sujeitos visíveis 

para eles mesmos e para aqueles que têm a oportunidade de se aventurar nas 

histórias de vida dos sujeitos que narram. Entendemos que tal prática revela ser 

uma possibilidade de tomada de decisão e favorece ações reflexivas sobre a 

docência em Química.  

Por isso, as narrativas (auto)biográficas dos futuros professores de 

Química nos ajudaram na compreensão do que eles pensam sobre seus saberes e 

fazeres profissionais. Por sua vez, auxiliaram-nos na inferência de características da 

identidade do professor de Química formado à distância, especificamente as dos 

alunos matriculados no polo de Nova Cruz. 

As narrativas revelaram uma aproximação dos sujeitos à ação 

pedagógica ocorrida nas escolas. Percebemos, a partir delas, que as trajetórias de 

cada um contribuíram para que se tornassem professores de Química. A história de 

vida dos estudantes, ao ser narrada, refletiu a existência de fatos marcantes em toda 

sua formação. É nesse caminho que retomamos as perguntas de pesquisa, a tese 

que defendemos e os objetivos traçados, para que possamos materializar algumas 

indicações e conclusões.  

Aventurar-se e/ou pesquisar sobre/com histórias de vida é se debruçar 

no mundo das narrativas, das subjetividades e das existências. Diz respeito ao 

encontrar-se com/nas biografias e tentar (re)contá-las, a partir da escrita. Nesse 

processo estão arraigados os diversos significados sociais, o que possibilita uma 

formação alicerçada no cotidiano, nas histórias de vida e no sentido de ser 

professor. Portanto, uma profissionalização contextualizada. 

Ao escreverem sobre suas trajetórias pessoais, os sujeitos se 

depararam com diferentes modos de construir um olhar sobre o mundo e, até 

mesmo, sobre a docência. Tratou-se de um exercício de reflexão identitária, que 

entrelaçou família, amigos, instituições onde estudaram, professores que marcaram 

e algumas experiências universitárias. Trilhando esse caminho, interrogamo-nos 



182 
 

sobre como a Educação à Distância tem influenciado a formação de professores de 

Química.  

Ao aceitar a proposta de narrar-se e tendo que reviver suas 

experiências, mesmo que de forma escrita, os sujeitos recuperaram memórias que 

estavam esquecidas e/ou retomaram pensamentos deixados para trás, o que foi 

desafiador. Foi uma experiência em que a consciência dos sujeitos sobre suas 

ideias e sobre as ideias a respeito deles próprios implicou em movimentos pessoais 

e coletivos.  

Identificamos que os saberes da experiência estavam relacionados à 

prática dos professores em formação e que elas se constituíram como elemento 

fundamental para a construção da identidade docente. Diante desse cenário, é 

desejável que o curso de Licenciatura em Química à distância ofereça condições 

para que o professor em exercício relacione seus saberes com a teoria, visando 

ressignificar a prática. Assim, poderão perceber tais facetas como indissociáveis.  

Em contraponto, é interessante frisarmos que as políticas públicas que 

regem a Educação, em específico o Ensino Superior oferecido à distância, estão 

atreladas às perspectivas neoliberais, as quais estão focadas nas exigências do 

mercado de trabalho e no aumento dos lucros. Por esse motivo, a EaD como uma 

política pública de estado merece ser repensada e viabilizada de modo que os 

alunos ingressem e permaneçam nas licenciaturas com qualidade. Apenas ampliar a 

oferta de vagas ou criar novos/outros/diferentes cursos não é suficiente. 

É preciso entender, então, que a universidade e os cursos à distância 

não são lócus de preparação para a vida; eles são a própria vida, pois os sujeitos 

vivem esse espaço-tempo na perspectiva de um “espaço-tempo aprendente”. O 

espaço escolar como “território aprendente” deve ser considerado e analisado 

durante as ações pedagógicas dos professores em formação inicial de Química, por 

se tratar de um construto social que demarca uma identidade, refletida pelas 

experiências de si e do outro. Em tal contexto, a escola deve ser entendida enquanto 

mediador cultural que precisa de práticas pedagógicas diferenciadas, também nas 

aulas de Química, que favoreçam a aprendizagem para além de teorias e modelos.  

Assim, os cursos superiores devem proporcionar experiências 

formativas para que os estudantes possam enxergar, de forma clara, que a 

universidade e a comunidade educacional possuem temáticas e interesses em 

comum. Nesse sentido, as narrativas (auto)biográficas podem nos ajudar a 
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(re)pensarmos os aspectos formativos e a propormos práticas educativas 

progressistas, no sentido de renovar e transformar a escola.  

Outro aspecto encontrado nos dados diz respeito à escolha do curso e 

a permanência nele. Ao ingressarem, alguns alunos deram a entender que não 

queriam ser professores e/ou que não gostavam da área. Entretanto, quando 

chegaram aos estágios supervisionados, reconsideraram a opinião e projetaram 

uma atuação na docência, inclusive aventando a possibilidade de ingressar numa 

pós-graduação. As narrativas referentes aos projetos de intervenção desenvolvidos 

por eles comprovam isso.  

Quanto às estratégias utilizadas pelos estudantes nos ESEQ, 

identificamos que sobressaíram a experimentação, a pesquisa e a aula expositiva. 

Essas estratégias afirmam a influência do curso na prática profissional, visto que é 

comum a promoção dessas possibilidades didático-metodológicos nos curso de 

formação de professores de Química. Tal constatação pode corroborar para a 

melhoria dos currículos da licenciatura e, com isso, mudar a realidade escolar, 

contribuindo ainda para a autoformação e a reflexão de/sobre a prática 

desenvolvida. 

Desse modo, as narrativas aqui evidenciadas trazem pistas e propõem 

desafios para reconfigurar os cursos de formação inicial, bem como contribuir para a 

proposição de formação continuada de professores de Química. A tomada de 

consciência ao narrar a própria existência desenvolve um olhar que ultrapassa a 

concepção escolar de formação, pois considera as experiências de cada um e as 

aprendizagens delas decorrentes. Numa concepção tardifiana, o que um professor 

sabe depende também daquilo que ele não sabe, bem como daquilo que está em 

sua memória.  

Narrar-se é, então, um ato político e de liberdade. É a possibilidade de 

refletir sobre si, sobre a formação na modalidade à distância, sobre ser professor e 

sobre as especificidades do Ensino de Química. As histórias narradas por cada 

sujeito é, portanto, formativa, como apontaram os MF. Dessa forma, é fundamental 

descrever as experiências vividas nas práticas profissionais, pois as narrativas nos 

auxiliam na interrogação dos fazeres, tornando-nos docentes críticos e reflexivos. 

Assim, compreendemos a importância de dar voz, sentidos e significados ao que 

cada história narrada quer nos (in)formar.  
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Portanto, as narrativas (auto)biográficas foram essenciais para 

entendermos os sentidos dados à formação docente em Química pela EaD, 

construídos a partir da interferência de diversos agentes sociais. Tais entendimentos 

estavam ancorados nas ideias de autores da área, nas políticas públicas, no 

significado de ser professor, no currículo da licenciatura, aliados às histórias 

pessoais de cada narrador.  

Com isso, pudemos inferir que as memórias contadas pelos alunos do 

curso de Licenciatura em Química à distância da UFRN, matriculados no polo de 

Nova Cruz, permitiram conhecermos o currículo do curso em que estão se formando, 

bem como conhecer a realidade das escolas do Agreste Potiguar e os sujeitos que 

delas fazem parte. 

Esperamos que com as histórias aqui apresentadas, possam contribuir 

para que identidades sejam constituídas, práxis refletidas e realidades 

transformadas, visando melhorias educacionais. Que sejam favorecidas outras 

formas de registro do processo formativo, na tentativa da tomada de consciência da 

identidade do professor de Química, a exemplo dos memorias de formação. Além 

disso, desejamos que outros pesquisadores possam também se aventurar 

na/pelas/entre as narrativas, ao explorarem diferentes possibilidades de pesquisa e 

de referenciais teórico-metodológicos, a exemplo da perspectiva pós-crítica ou do 

método autobiográfico.  

Por fim, podemos concluir que o professor que consegue associar a 

atitude investigativa ao seu fazer pedagógico, tornando-se um pesquisador de sua 

própria prática, estará se aventurando por um caminho de aperfeiçoamento 

profissional. Como consequência, desenvolverá melhor compreensão de suas ações 

enquanto mediador de conhecimentos visando à reconstrução social do processo de 

ensino-aprendizagem. 

Temos em mente que as análises aqui realizadas remetem a algumas 

questões referentes à formação inicial de professores de Química na EaD e que 

estamos longe de esgotá-las. Isso se dá pelo motivo das narrativas apresentarem 

riqueza de conteúdo e de detalhes, o que permitiriam análises mais aprofundadas. 

No entanto, o fator tempo foi limitador de tais desdobramentos, não sendo 

impedimento de serem retomadas em outras oportunidades. 
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Bom. Vou acabar com estas Memórias.  
Já contei tudo quanto sabia; já disse várias asneiras, já dei minhas 
opiniões filosóficas sobre o mundo e as minhas impressões sobre o 
pessoal aqui da casa.  
Resta agora despedir-me do respeitável público.  
Respeitável público, até logo.  
Disse que escreveria minhas Memórias e escrevi.  
Se gostaram delas, muito bem.  
Se não gostaram, pílulas!  
Tenho dito. 
 
(MEMÓRIAS DA EMÍLIA – MONTEIRO LOBATO) 
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