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RESUMO 

 

Ao longo dos anos, os professores foram formados com base no modelo de racionalidade 

técnica, um modelo aplicacionista em que o aluno reproduz o que aprendeu com seu mestre. 

Nos cursos de licenciatura em Química esse modelo privilegia a formação do químico, ao invés 

do educador, o que tem mostrado ser ineficiente já que o processo educativo é muito mais 

complexo. Nesse viés, sugiram várias pesquisas no final do século XX propondo um “novo” 

modelo que relacione teoria e prática na formação docente. Essa relação está intrinsecamente 

ligada aos Estágios Supervisionados dos cursos de licenciatura, sobretudo, porque esses são o 

principal elo entre teoria e prática na formação docente. Diante disso, esta pesquisa objetiva 

analisar a relação teórico-prática nos Estágios Supervisionados para a formação de professores 

no curso de licenciatura em Química do IFCE para responder à questão: quais são as 

contribuições dos Estágios na formação dos professores de Química. Para isso, essa 

investigação caracterizou-se como uma abordagem qualitativa na vertente estudo de caso. 

Foram realizadas análise do PPC (2011 e 2017) do curso de Licenciatura em Química do IFCE 

– campus Quixadá, da matriz e dos PUD das disciplinas. Além disso, foram realizadas 

entrevistas com quatro docentes e com dez discentes que estavam cursando os estágios III e IV. 

Os dados coletados foram analisados com base na análise de conteúdo. A partir análise, 

observou-se que houve mudanças no PPC do curso e que essas mudanças objetivavam uma 

reestruturação do curso na perspectiva de uma formação docente reflexiva pela relação teoria e 

prática, sobretudo, pela inserção da PCC na carga horária das disciplinas do curso. Porém, os 

documentos não versam sobre o conceito de professor reflexivo e como desenvolver uma 

prática reflexiva. Diante disso, as mudanças que houve no curso de Química objetivaram a 

superação do modelo de racionalidade técnica pela integração entre teoria e prática presente no 

modelo de racionalidade prática e no conceito de professor reflexivo. Contudo, essas alterações 

ainda são pequenos e precisam ser exploradas no curso pelo detalhamento das atividades 

desenvolvidas na PCC, nos ES e para a formação do professor reflexivo.   

 

PALAVRAS-CHAVE:  Formação de professores. Ensino de química. Prática docente. 

Professor reflexivo. 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Over the years, teachers were trained based on the model of technical rationality, an 

applicationist model in which the student reproduces what he learned from his master. In 

Chemistry undergraduate courses, this model privileges the formation of the chemist, rather 

than the educator, which has proved to be inefficient since the educational process is much more 

complex. In this bias, they suggest several researches at the end of the twentieth century 

proposing a "new" model that relates theory and practice to teacher training. This relationship 

is intrinsically linked to the supervised internships in undergraduate courses, mainly because 

these are the main link between theory and practice in teacher education. In view of this, this 

research aims to analyze the theoretical-practical relationship in Supervised Internships for 

teacher training in the degree course in Chemistry of the IFCE to answer the question: what are 

the contributions of the Internships in the training of chemistry teachers. For this, this research 

was characterized as a qualitative approach in the case study strand. The PPC (2011 and 2017) 

of the undergraduate course in Chemistry of the IFCE – campus Quixadá, of the matrix and the 

PUDs of the disciplines were carried out. In addition, interviews were conducted with four 

teachers and ten students who were in stages III and IV. The collected data were analyzed based 

on content analysis. From the analysis, it was observed that there were changes in the PPC of 

the course and that these changes aimed at a restructuring of the course in the perspective of a 

reflexive teacher formation by the relation theory and practice, mainly, by the insertion of the 

PCC in the time load of the course subjects. However, the documents are not about the concept 

of reflective teacher and how to develop a reflective practice. Faced with this, the changes that 

occurred in the course of Chemistry aimed at overcoming the model of technical rationality by 

the integration between theory and practice present in the model of practical rationality and in 

the concept of reflective teacher. However, these changes are still small and need to be explored 

in the course by detailing the activities developed in the PCC, in the ES and for the formation 

of the reflective teacher. 

 

 

KEYWORDS:  Teacher training. Chemistry teaching. Teaching practice. Reflective teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

No cenário educacional, tem aumentado os debates e estudos sobre a formação de 

professores. Estas discussões voltam-se para o caráter teórico-prático, uma vez que no ensino 

existem duas dimensões: uma idearia, teórica, subjetiva, articulada com diferentes 

posicionamentos educacionais e outra real, material, social, prática, própria do ambiente escolar 

brasileiro (PICONEZ et al., 2010). 

Dentro dessas discussões sobre a relação teórico-prática na formação de professores, 

evocam-se as disciplinas de Estágio Supervisionado (ES) como momentos de integração entre 

a prática e as teorias aprendidas com a aplicação, reflexão, debate e (re)elaboração da prática 

docente que está em construção (MENDES; MUNFORD, 2005). Sendo importante destacar a 

diferença do estágio supervisionado como atividade formativa: momento de vivência da relação 

teoria e prática no futuro ambiente de trabalho; e como disciplina, necessária a formação 

profissional (PIMENTA; LIMA, 2012).   

Na visão de Borssoi (2008), pensar a importância do ES nos cursos de formação de 

professores, sobretudo nas licenciaturas, não é uma tarefa fácil. No entanto, o bom professor 

não se detém somente em embasamentos teóricos, mas principalmente, nas vivências; no 

aprendizado; na sua práxis; no diálogo que ele realiza entre os saberes e seus alunos; na 

intervenção que ele faz sobre a escola e a sociedade; na busca constante de um saber teórico e 

prático. O saber docente, não é formado só pela prática, mas também, nutrido pelas teorias. 

Trilhando por esse pensamento que Barreiro e Gebran (2006) abordam a relevância do 

ES na formação de professores destacando que 

 

A formação é o começo da busca de uma base para o exercício da atividade docente. 

Concebida assim, deve assentar-se em concepções e práticas que levem à reflexão, no 

sentido de promover os saberes da experiência, conjugados com a teoria, permitindo 

ao professor uma análise integrada e sistemática da sua ação educativa de forma 

investigativa e interventiva (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 22).  

 

Diante disso, é importante  investigar e discutir a formação de professores a partir do 

Estágio Supervisionado, destacando nesse viés o debate sobre a articulação entre teoria e prática 

nos cursos de licenciatura, em especial de Química, desde do início até o final do curso 

(CORRÊA, 2013), para que a partir desse debate possa-se conhecer os modelos e conceitos que 

fundamentam a formação de professores de Química. 

Nesse viés, o presente trabalho aborda o conceito de professor reflexivo, termo que 

surgiu na década de noventa (PIMENTA, 2002a), a partir das ideias de Donald Schön (2000) 
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sobre a necessidade de se superar o modelo de formação baseado na racionalidade técnica, 

propondo um novo modelo fundamentado na racionalidade prática.  

O modelo de racionalidade técnica fundamenta uma formação aplicacionista, o 

professor como técnico e transmissor do conhecimento, e tende a separar a teoria da prática 

(FEITOSA; BODIÃO, 2015). Dentro dessa dinâmica, esse modelo fundamentou a formação de 

professores por muitos anos e ainda reflete nos currículos atuais. Porém, mostra-se insuficiente 

para formar professores, pois “apoia-se apenas em situações e ambientes previsíveis e 

controlados”: seria um ensino formulado para um mesmo perfil de alunos, para mesmas 

situações de ensino e aprendizagem, um modelo aplicacionista (SHIGUNOV NETO; 

FORTUNATO, 2017, p. 8). 

Diante disso, o pensamento de Schön (2000) vem para superar o modelo de 

racionalidade técnica pela percepção da complexidade da vida profissional (SHIGUNOV 

NETO; FORTUNATO, 2017). A partir disso, o autor propõe um “novo” modelo de formação 

profissional baseado na prática reflexiva (FEITOSA; DIAS, 2017).  

Nessa perspectiva, refletir sobre a prática é um processo contínuo, fundamentado no 

cotidiano da atividade docente; é uma reflexão na ação e sobre a ação na construção de um 

conhecimento que servirá como base na formação da identidade profissional (FEITOSA; DIAS, 

2017; SCHÖN, 2000).  

Essa construção da identidade reflexiva não é um processo estático, mas dinâmico como 

a própria reflexão. E deve ser uma ação intencional incorporada ao exercício da prática e que 

fundamenta a ação docente. Segundo Perrenoud (2002, p. 24), esse modelo proposto por Schön 

(2000) deve “formar um profissional capaz de dominar sua própria evolução, construindo 

competências e saberes novos ou mais profundos a partir de suas aquisições e experiência”.  

Esse pensamento visa a articulação entre teoria e prática (PERRENOUD, 2002), 

sobretudo, porque uma fundamenta a outra. Na visão de Feitosa e Dias (2017, p. 15), “é no 

contato com a situação prática que o professor adquire e constrói novas teorias, esquemas e 

conceitos, tornando-se um profissional aberto aos desafios impostos pela imprevisibilidade da 

prática docente”.  

Algumas pesquisas foram realizadas sobre a prática reflexiva e sua relação na formação 

de professores e algumas delas fazem uma crítica a essa ideia (FEITOSA; DIAS, 2017), 

principalmente, por considerar esse modelo individualista (ALARCÃO, 2011). Zeichner (1993, 

1995) alerta para o uso da expressão “professor reflexivo” como um slogan, ou “modismo”, 

perdendo o seu significado.  
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Pimenta (2002a) destaca que para a transformação da prática docente é preciso muito 

mais que uma postura reflexiva, é necessário um pensamento crítico sobre o contexto escolar e 

sociocultural dos alunos para embasar a práxis. Contreras (2002) complementa esse 

pensamento e ressalta a necessidade não só de repensar a prática, mas de refletir sobre ela 

criticamente com uma postura indagadora dentro da dinâmica social, buscando a melhoria na 

qualidade do ensino e no exercer da prática docente.  

Diante das críticas citadas e do posicionamento de outros autores: Perrenoud (2002), 

Feitosa e Leite (2012), Shigunov Neto e Fortunato (2017) e do próprio Schön (2000) que 

defendemos a formação de professores reflexivos, por ver nela o desenvolvimento da relação 

teórico-prática e a possibilidade de uma aprendizagem nos Estágios Supervisionados baseada 

em uma “associação de companheiros de ofício” (FEITOSA; LEITE, 2012): uma troca de 

saberes e experiências entre alunos e entre professor (mestre) e aluno (aprendiz).  

Embasados nessa associação e no papel que o Estágio Supervisionado tem na formação 

docente que desenvolvemos esta pesquisa, especialmente, no ensino de Química, porque 

percebeu-se na formação dos licenciandos de química um distanciamento entre teoria e prática; 

uma formação conteudista; ausência de troca de saberes e experiências entre discentes e 

docentes; carência de vivências reais do ambiente escolar e pela ausência de pesquisas dessa 

natureza na área de Química (CORRÊA, 2013). 

Além disso, na maioria dos cursos de licenciatura, os licenciandos são formados ainda 

no modelo de racionalidade técnica no viés aplicacionista: o aprendiz reproduz o que viu e 

aprendeu com seu mestre. Não há o estímulo para uma reflexão sobre a prática (PIMENTA, 

2002b). Ademais, a formação é baseada em contextos ideais: ambientes controlados, poucos 

alunos, recursos disponíveis, situações simuladas sem qualquer imprevisto (CORRÊA, 2013). 

Considerando o cenário exposto e a necessidade de reformas educacionais para a 

formação de professores, em especial, para o ensino de Química que este trabalho evoca a 

discussão sobre a relação Teórico-Prática dentro dos Estágios Supervisionados como 

contribuição para a formação de professores de Química, com o viés de fundamentar uma 

mudança na organização curricular e contribuir para uma formação de profissionais que saibam 

lidar com os conflitos e inseguranças do início da carreira; profissionais que reflitam sobre a 

ação e na ação como exercício de mudança e construção coletiva da profissão docente. 

Diante disso, o problema a ser investigado surgiu da necessidade de entender a relação 

teórico-prática desenvolvida nos Estágios Supervisionados e sua relação na formação de 

professores no curso de licenciatura em Química do IFCE. A partir disso, este trabalho busca 
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responder a seguinte questão: quais são as contribuições das disciplinas de Estágio 

Supervisionado para a formação do professor de Química? 

Trilhando esse caminho, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a relação 

teórico-prática nos Estágios Supervisionados para a formação de professores em um curso de 

licenciatura em Química do IFCE. E como objetivos específicos:   

• Analisar o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de licenciatura em Química do IFCE 

para compreender as mudanças que ocorreram no mesmo, comparando o PPC de 2011 

com o PPC de 2017. 

• Compreender o funcionamento e a organização dos Estágios Supervisionados.  

• Ponderar sobre a relação teórico-prática ao longo da formação dos licenciandos em 

Química, em especial, dentro dos Estágios Supervisionados para a construção de uma 

prática reflexiva. 

Trilhando alcançar esses objetivos, essa dissertação está estruturada em cinco 

capítulos. O capítulo I traz o estado da questão sobre a formação de professores, estágio 

supervisionado e relação teoria e prática para ensino de Química para que se possa construir 

um panorama das pesquisas realizadas sobre esse enfoque. Baseado nesse estudo o 

pesquisador poderá situar o seu objeto de pesquisa e a relevância do mesmo diante do 

cenário investigativo. 

O capítulo II versa sobre a formação de professores de Química na perspectiva da 

racionalidade técnica e da racionalidade prática, evocando a discussão sobre ausência da 

relação teórico-prática nas disciplinas durante a graduação como resultado de uma formação 

para o químico, ao invés do educador químico. Além disso, o capítulo aborda um tópico 

sobre as mudanças da legislação para formação de professores e o estágio supervisionado 

para evidenciar as alterações e avanços no sentido de propor uma formação que associe 

teoria (conteúdo) e prática (vivências) desde o início da formação. 

Essa discussão permanece no tópico prática de ensino e estágio supervisionado com 

a abordagem do papel dos ES na formação de professores e seu vínculo com a prática. 

Tendo isso como base, o capítulo finaliza com a importância do ES no exercício da prática 

e no desenvolvimento da identidade docente nos cursos de licenciatura em Química e sua 

contribuição na construção de uma prática reflexiva. 

Nesse viés de refletir na e sobre a prática que o capítulo III traz as ideias de professor 

reflexivo segundo os pensamentos de Donald Schön (2000) e outros pesquisadores, para 

apontar o uso da reflexão como um instrumento de transformação do processo de ensino-
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aprendizagem. Considerando essa ideia, trouxemos o conceito de professor artista-reflexivo 

e a importância da associação entre arte e educação na formação de professores para o 

ensino de Química na perspectiva de uma formação reflexiva e coletiva. 

Já o capítulo IV, apresenta os caminhos metodológicos que foram utilizados nesta 

investigação. Está é uma abordagem qualitativa na vertente estudo de caso, sendo realizada 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – Campus Quixadá com 

licenciandos de Química. Na coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas. 

A análise de dados foi feita com base na análise de conteúdo de Bardin.  

O capítulo V, traz parte dos resultados coletados com a análise do PPC antigo e atual 

do curso de licenciatura em Química, com os dados coletados nas entrevistas com os 

discentes e docentes. O capítulo foi estruturado com base em três categorias extraídas a 

partir das entrevistas utilizado o método da análise de conteúdo de Bardin. A discussão foi 

feita com base no referencial teórico construído no Estado da Questão. 

A última parte desta pesquisa, apresenta as considerações finais sobre os dados 

coletados. Entre elas destaca-se as mudanças que houve no PPC do curso com o objetivo de 

a perfeiçoar a formação de professores pela a reestruturação da matriz do curso e pela 

inserção da Prática como Componente Curricular na carga horária do curso.  

Essas são algumas das informações e objetos de discussão dos capítulos que estão 

presentes nesta pesquisa.  
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1. ESTADO DA QUESTÃO  

 

Este capítulo aborda a construção do Estado da Questão (EQ), parte integrante e 

fundamental para o desenvolvimento desta pesquisa. Esse emergiu como uma forma de mapear 

as produções científica e o cenário investigativo diretamente relacionados a questão central 

desta dissertação, para a partir disso embasar teoricamente a relevância e o diferencial desta 

pesquisa, propor reflexões sobre os objetivos e sobre o próprio objeto de investigação.  

Nesse viés, ele apresenta a construção do EQ sobre a temática formação de professores 

e o Estágio Supervisionado (ES), com foco na relação teoria e prática na formação do docente 

em Química para que diante dos dados levantados, possa-se esclarecer o cenário investigado e 

em quais aspectos esta pesquisa é um diferencial das demais mapeadas.  

Na construção do EQ, foram investigados no âmbito das produções científicas artigos, 

dissertações e teses de conhecimentos específicos de bases teóricas e/ou práticas de interesse 

do pesquisador para que diante desses, seja possível caracterizar e delimitar o objeto de estudo 

desta dissertação.   

O Estado da Questão, segundo Nóbrega-Therrien e Therrien (2004, p. 9), configura-se 

como um “esclarecimento da posição do pesquisador e de seu objeto de estudo” à medida que 

o texto aborda as concepções da ciência e a “contribuição epistêmica” do autor para o campo 

do conhecimento investigado para situá-lo sobre o seu tema ou objeto de estudo. 

Além disso, Silveira e Nóbrega-Therrien (2011, p. 220) destacam que o “estado da 

questão possibilita ao pesquisador conhecer o panorama de pesquisas e estudos na sua área de 

interesse, o que ocorre mediante criterioso levantamento bibliográfico realizado em diferentes 

instrumentos de busca”. E a partir dessa procura o pesquisador poderá identificar o diferencial 

de sua pesquisa em relação às outras.  

O EQ permite ao investigador momento de descoberta e reestruturação dos objetivos, 

geral e específicos, de sua pesquisa e o desenvolvimento de uma visão única para construir seu 

projeto de pesquisa, dissertação ou tese, a medida que fomenta o pensamento crítico e 

investigador (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2010). 

Ademais, no decorrer da investigação, o autor pode se deparar com indagações sobre a 

diferença entre “estado da questão”, “estado da arte” e “revisão da literatura”. Nesse viés, deve-

se compreender que o estado da questão delimita a “construção do objeto de investigação”, 

baseado na busca “seletiva e crítica” das informações e seu confronto as ideias do pesquisador 

(NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004). Enquanto o estado da arte evidencia a produção 
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acadêmica mapeada, descrita e discutida em diferentes campos do conhecimento sobre 

determinado assunto (FERREIRA, 2002).  

Já a revisão da literatura faz um levantamento amplo para fundamentar teoricamente o 

estudo ou pesquisa diferenciando-se dos outros pela forma que apresenta conceitos, teorias e 

pela categorização das mesmas (NÓBREGA-THERRIEN; THERRIEN, 2004; SILVEIRA; 

NÓBREGA-THERRIEN, 2011. P. 221). 

Diante disso, a construção do EQ na presente pesquisa objetivou conhecer o cenário do 

objeto de estudo para que diante desse panorama investigativo seja possível fundamentar esta 

dissertação e trazer contribuições novas para a área investigada.  

A partir do exposto acima, o Quadro 1 apresenta uma síntese das diferenças entre estado 

da questão, estado da arte e revisão da literatura para que seja possível entender a escolha da 

nossa abordagem considerando os objetivos, procedimentos, fontes de pesquisa e resultados 

obtidos utilizando algum dos métodos citados.  

 

Quadro 1 – Diferenças entre Estado da Questão, Estado da Arte e Revisão da Literatura 

Características Estado da questão Estado da arte 
Revisão da 

literatura 

Objetivos 

Delimitar e 

caracterizar o objeto 

de interesse da 

investigação. 

Investigar e discutir 

sobre determinada 

área de 

conhecimento.  

Fundamentar 

teoricamente o 

estudo/pesquisa. 

Procedimentos 
Levantamento 

seletivo. 

Levantamento 

restrito a resumos e 

catálogos. 

Levantamento amplo 

relacionado ao 

objeto. 

Fontes de consulta 
Teses, dissertações e 

estudos teóricos. 
Resumos e catálogos. 

Teses, dissertações e 

estudos teóricos. 

Resultados 

Delimita a 

contribuição do 

estudo a ser 

realizado. 

Construção de um 

acervo de produções 

sobre o assunto. 

Construção de um 

referencial de análise 

de dados. 

Fonte: adaptado de Nóbrega-Therrien e Therrien (2004). 

 

Seguindo essa perspectiva investigativa, optou-se por realizar uma busca, no período de 

2012 a 2017, nos periódicos do portal do Centro de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino 

Superior (Capes) analisando o acervo de obras disponíveis e sua ligação com a base de dados 

SciELO, Google acadêmico e portal de periódicos CAPES. A escolha desse intervalo de tempo 

foi para traçar um panorama recente das pesquisas realizadas com base nos descritores.  

Além da busca por artigos, procurou-se por dissertações e teses também disponíveis no 

portal da Capes, entre 2013 a 2017. Optou-se por a partir de 2013, porque antes desse período 

as dissertações e teses não estavam disponíveis para consulta.  
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Outro portal utilizado foi a Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações 

(BDTD) porque a mesma possui 105 instituições vinculadas a plataforma, com um acervo de 

mais de 400 mil documentos, mais de 133 mil dissertações e mais 363 mil teses digitalizadas 

com acesso livre. Ademais, a BDTD possui em seu acervo disponível teses e dissertações 

digitalizadas em um intervalo de tempo superior ao do portal da Capes, investigamos o espaço 

temporal de 2012 a 2017.   

 

1.1  Levantamento de produções 

 

Ao iniciar a pesquisa definiu-se quais os descritores que seriam usados: Formação de 

Professores de Química; Estágio Supervisionado em Química; Relação Teoria e Prática em 

Química.  Esses serão norteadoras para essa investigação e foram usados no portal de periódicos 

da capes, banco de teses e dissertações da capes e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações (BDTD) para a coleta dos dados que serão apresentados.  

A busca pelos descritores no portal de periódicos da capes resultou em uma grande 

quantidade de trabalhos encontrados. O Quadro 2 mostra que o descritor Formação de 

Professores de Química foi o que resultou em mais trabalhos.  

 

Quadro 2 – Trabalhos encontrados com os descritores 

Descritores Total sem aspas 

Formação de professores de 

química 
697 

Estágio supervisionado em 

química 
53 

Relação teoria e prática em 

química 
584 

Total 1.334 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O total de trabalhos encontrados usando os descritores acima, resultou num total de 

1.334 artigos. Esse valor demandaria uma quantidade de tempo superior ao planejado para 

analisar os trabalhos relativos a pesquisa, podendo resultar em poucos ou nenhum resultado 

relacionado a investigação, visto que o descritor estágio supervisionado em química foi o único 

que apresentou um pequeno total de trabalhos. 

A partir desses primeiros dados, pensou-se em uma forma de resolver esse problema. 

Colocamos os descritores entre aspas e realizamos uma nova busca. Dessa vez o número 

encontrado foi menor. Destaca-se que foi feita uma análise superficial dos artigos encontrados 
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a partir dos títulos, resumos e objetivos para determinar dentro dos trabalhos encontrados, quais 

eram relativos ao objeto de estudo. No Quadro 3 é possível observar esses dados.  

 

Quadro 3 – Trabalhos encontrados com os descritores entre aspas 

Descritores Total entre aspas Relativos 

Formação de professores de 

Química 
28 05 

Estágio Supervisionado em 

Química 
02 01 

Relação teoria e prática em 

Química 
00 00 

Total 30 04 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Diante desses resultados, optamos por uma nova forma de investigação disponível no 

portal de periódicos da Capes, a busca avançada. Essa consiste em uma ferramenta de pesquisa 

baseada em restrições, como ano, material (artigo, livros, imagens, audiovisual), idioma entre 

outras. Além disso, está disponível o uso do operador booleano para otimizar a busca. Esse 

pode expandir ou restringir a pesquisa, dependendo dos interesses dos pesquisadores. Nós 

optamos pelos operadores booleano AND e OR, já que o nosso ensejo era uma busca completa 

de trabalhos relacionados aos descritores.  

 Usando essa ferramenta para pesquisar os descritores com as seguintes restrições: data 

de publicação entre 01/01/2012 a 31/12/2017; Tipo de material: artigos; Idioma: qualquer 

idioma. No Quadro 4 é possível observar que usando o booleano OR foram encontrados um 

número expressivo de artigo para os descritores. Perante esses dados seguimos para a busca 

usando o operador booleano AND.  

 

Quadro 4 – Artigos encontrados com o operador booleano OR 

Descritores Total encontrados 

Formação de professores 

OR Química 
44.755 

Estágio supervisionado OR 

Química 
41.213 

Relação teoria e prática OR 

Química 
43.230 

Total 129.198 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Já no Quadro 5, abaixo, obtivemos um valor menor usando o operador booleano AND.  
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Quadro 5 – Artigos encontrados com o operador booleano AND 

Descritores Total encontrados Relativos 

Formação de Professores 

AND Química 
317 04 

Estágio Supervisionado 

AND Química 
30 02 

Relação Teoria e Prática 

AND Química 
218 00 

Total 565 04 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Obtivemos resultados de trabalhos encontrados inferior ao Quadro 4, mas superior ao 

Quadro 3 com o operador booleano AND. Contudo, comparamos os artigos encontrados nos 

resultados anteriores e notamos que alguns trabalhos eram os mesmos já encontrados. Exceto 

os relativos no Quadro 3 e Quadro 5, foram trabalhos diferentes. Já usando o booleano OR 

foram encontrados vários trabalhos, o que mostrou que seria preciso usar uma nova combinação 

entre os descritores e o operador booleano AND para obter novos dados.  

 Diante disso, fazendo a combinação entre os descritores Estágio Supervisionado AND 

Formação de Professores de Química; Estágio Supervisionado AND Relação Teoria e Prática; 

Formação de Professores de Química AND Relação Teoria e Prática Foram encontrados 232 

artigos, sendo 4 relativos a investigação, mas um deles se repetia nos diferentes descritores o 

que findou em 3 artigos relativos. Esses dados estão no Quadro 6.  

 

Quadro 6 – Artigos encontrados usando a combinação dos descritores e o operador 

booleano AND 

Descritores Total encontrados Relativos 

Estágio Supervisionado 

AND Formação de 

Professores de Química 

24 2 

Estágio Supervisionado 

AND Relação Teoria e 

Prática 

65 2 

Formação de Professores de 

Química AND Relação 

Teoria e Prática 

143 00 

Total 232 03 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da análise dos cinco quadros apresentados, nota-se que são muitos os trabalhos 

relacionados a formação de professores de química, estágio supervisionado em química e 

relação teoria e prática em química na ausência de aspas e quando usado o operador booleano 

OR. Porém, ao especificar a relação dos descritores com o uso de aspas e do operador booleano 
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AND, o número de pesquisas realizadas reduz significativamente, sendo escassa para a Relação 

teoria e prática em química.  

Além disso, alguns dos trabalhos relativos encontrados se repetiam para diferentes 

descritores e não foram contabilizados ao final. Essa escassez de pesquisas embasa a relevância 

desse estado da questão, pela baixa quantidade de artigos relacionados as temáticas 

investigadas, necessitando de mais produções nesse sentido.  

Após encontrar os artigos, partimos para a busca no portal de teses e dissertações da 

Capes usando os descritores. Foram encontradas 2.889.619 dissertações e teses com os três 

descritores, sendo 986.868 para a busca por Formação de professores de química; 917.248 para 

Estágio supervisionado em química; 985.503 para Relação teoria e prática em Química. O 

Quadro 7 apresenta esses dados, considerando a margem de tempo de 2012 a 2017.  

 

Quadro 7 – Trabalhos encontrados no banco de teses e dissertações da Capes  

Descritores Total encontrados 

Formação de Professores de 

Química 
986.868 

Estágio Supervisionado em 

Química 
917.248 

Relação Teoria e Prática em 

Química 
985.503 

Total 2.889.619 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 Realizando uma análise superficial sobre os resultados da pesquisa no banco de teses e 

dissertações apresentados acima, notamos que os trabalhos referentes ao ano de 2012 não 

estavam disponíveis para acesso. Isso pode estar relacionado ao processo de digitalização 

dessas obras. Pensando nisso e em otimizar a busca, resolvemos colocar os descritores entre 

aspas e restringir o tempo de busca para o intervalo de tempo de 2013 a 2017.  

Os trabalhos encontrados no banco de teses e dissertações da Capes foram um total de 

84 (usando os descritores entre aspas), sendo 82 para Formação de professores de química, com 

08 relativos; Estágio Supervisionado em Química 02, 01 relativo; E Relação Teoria e Prática 

em Química não apresentou nenhuma tese ou dissertação foi encontrada. Esses dados estão 

disponíveis no Quadro 8. 

 

 

 

 



26 

 

Quadro 8 – Trabalhos encontrados no banco de teses e dissertações da Capes usando as 

aspas 

Descritores  Total encontrados Relativos 

Formação de Professores de 

Química 
82 08 

Estágio Supervisionado em 

Química 
02 01 

Relação Teoria e Prática em 

Química 
00 00 

Total 84 10 
Fonte: Elaboração própria. 

 

A busca nos periódicos, no portal de teses e dissertações da Capes apresentou resultados 

significativos, mesmo assim resolvemos iniciar a pesquisa na BDTD. Optamos por começar 

pela busca avançada no período de 2012 a 2017. Os dados estão disponíveis no Quadro 9, a 

seguir.  

 

Quadro 9 – Dissertações e Teses encontradas na BDTD 

Descritores Total encontrados Relativos 

Formação de Professores de 

Química 
309 04 

Estágio Supervisionado em 

Química 
14 02 

Relação Teoria e Prática em 

Química 
44 01 

Total 367 05 
Fonte: Elaboração própria. 

  

1.2  Pontos de vista e contribuições das pesquisas encontradas 

 

Realizando a leitura dos títulos, resumos e parte do texto, quando preciso, dos artigos, 

dissertações e teses encontrados no portal da Capes, foram encontrados 09 artigos e 11 trabalhos 

(dissertações e teses) relacionados aos objetivos dessa pesquisa.  

A partir disso, este tópico traz os pontos de vista encontrados nessas pesquisas e quais 

suas contribuições para esta dissertação.  

1.2.1 Os artigos encontrados no portal de periódicos da Capes  

Ao concluir as pesquisas no portal da Capes, identificamos uma baixa produção 

relacionada aos descritores formação de professores de química, estágio supervisionado em 

química e relação teoria e prática em química, sobretudo, com o uso de aspas e do operador 

booleano AND. Essa pequena quantidade de artigos pode estar relacionada a falta de interesse 
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dos pesquisadores da área de ciências exatas por investigar as relações dessa área com a 

educação ou mesmo com ensino. 

O interesse por essas interações entre ensino e ciência são recentes, como é possível 

observar pelas datas das publicações dos artigos. A maioria data de período inferior a 10 anos. 

Além disso, os pesquisadores das áreas de exatas priorizam investigações experimentais: 

relacionadas a experimentação, análise de materiais, cálculos entre outras.  

Já a área de ciências humanas, envolve educação e ensino, lida com a formação de 

valores, compreensão das relações humanas e explicação dos fenômenos sociais. Esses fatores 

vêm ganhando destaque com a junção de ensino e ciência para a formação de professores. 

Porém, mostram-se escassas as pesquisas para áreas específicas, como a Química.  

Nesse aspecto, essa investigação pode contribuir para produções de trabalhos sobre os 

descritores investigados, apresentar novos olhares e perspectivas sobre formação de 

professores, estágio supervisionado e relação teoria e prática em Química, o que está 

diretamente relacionado ao objetivo dessa pesquisa. O Quadro 10, abaixo, mostra uma síntese 

dos artigos encontrados no portal da Capes.  

 

Quadro 10 – Síntese dos artigos do portal de periódicos da Capes 

Autor: CALZOLARI NETO, A. J.; BOZZINI, I. C.T.; FURLAN, E. G.M.  

Tema: O estágio de regência na aprendizagem da docência em química e em biologia 

Objetivo: Analisar o papel do estágio supervisionado de regência dos cursos noturnos 

de licenciatura em Química e em Ciência Biológicas da UFSCar  

Ano:2016  Local/Qualis: Laplage em Revista/B2 

Autor: ZANON, D. A. V.  

Tema: Produção de narrativas reflexivas por licenciandos em química como modo de 

construção da aprendizagem docente 

Objetivo: Analisar narrativas reflexivas produzidas por estagiários de um curso de 

licenciatura em Química 

Ano:2012  Local/Qualis: Educação: Teoria e Prática/B2 

Autor: CABRAL, W.A.; FLÔR, C. C. C.  

Tema: (Re)pensando as práticas de escrita na disciplina de estágio supervisionado em 

química: com a palavra, os estagiários 

Objetivo: (Re)pensar as práticas de escrita de relatórios técnicos, que comumente são 

realizadas na disciplina de Estágio, e apresentar a atividade de escrita e elaboração de 

um livro de relatos pelos estudantes da Licenciatura em Química da UFJF 

Ano:2016  Local/Qualis: Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciências/A2 

Autor: FARIAS, S. A.; FERREIRA, L. H. 

Tema: Diferentes olhares acerca dos conhecimentos necessários na formação inicial do 

professor de química 
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Objetivo: Investigar diferentes entendimentos sobre as necessidades educacionais de 

um professor, relacionado ao “saber” e ao “saber-fazer” 

Ano:2012  Local/Qualis: Química Nova/B2 

Autor: PINHEIRO, A. N.; MEDEIROS, E. de L.; OLIVEIRA, A. C. 

Tema: Estudo de casos na formação de professores de química 

Objetivo: Aplicar o método do estudo de casos para avaliar os fatores que conduzem à 

completa disjunção entre os aspectos científicos e tecnológicos da Química e no ensino 

de sala de aula 

Ano:2010  Local/Qualis: Química Nova/B2 

Autor: KASSEBOEHMER, A. C.; FERREIRA, L. H. 

Tema: O espaço da prática de ensino e do estágio curricular nos cursos de formação de 

professores de química das ies públicas paulistas 

Objetivo: Explicitar as concepções existentes nas IES paulistas a respeito da prática de 

ensino e do estágio supervisionado como forma de contribuir para uma reflexão sobre 

os diferentes meios de contemplar a legislação vigente 

Ano:2008  Local/Qualis: Química Nova/B2 

Autor: SOUZA, F.; MARCONDES, M. E. R. 

Tema: Estágio supervisionado no ensino de química: reflexões sobre um percurso 

formativo de futuros professores 

Objetivo: Analisar a proposta de estágio supervisionado que temos desenvolvido no 

Instituto de Química da Universidade de São Paulo e alguns dos resultados alcançados 

com os alunos do curso de Formação de Professores de Química e com os professores 

que orientam os estágios nas escolas. 

Ano:2013  Local/Qualis: Enseñanza de las ciencias /A1  

Autor: SILVA JÚNIOR, A. F.  

Tema: Estágio supervisionado na formação de professores de história: relação teoria e 

prática 

Objetivo: Analisar a relação teoria e prática no estágio supervisionado, por meio dos 

relatos dos futuros professores, alunos do sexto período do curso de 

História na Universidade Federal de Uberlândia, Campus Pontal 

Ano:2015  Local/Qualis: Interfaces da Educação/B2 

Autor: SOMMERHALDER, A.; FERNANDES, J. R.; DUARTE, C. T.; SANTOS, C. 

M. 

Tema: Estágio curricular supervisionado e a relação teoria e prática: sentidos 

construídos por licenciandos em pedagogia 

Objetivo: Analisar sentidos construídos sobre a relação entre teoria e prática por 

licenciandos do curso de Pedagogia, a partir da vivência do estágio curricular 

supervisionado de docência nos anos iniciais do ensino fundamental 

Ano:2016  Local/Qualis: Educação: Teoria e Prática /B2 

Fonte: Elaboração própria. 
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Os artigos investigados têm em comum a busca pela compreensão do processo de 

formação de professores para o ensino de Química, além dos fatores que podem contribuir 

dentro desse percurso formativo: relação teoria e prática, reflexão, prática de ensino e estágio 

supervisionado.  

Seguindo esse viés, é que a pesquisa de Calzolari Neto, Bozzini e Furlan (2016), 

apresenta a relação entre formação de professores de Química e Ciências biológicas e o papel 

que o estágio curricular e supervisionado desempenha nessa formação. Essa relação evidencia-

se à medida que os autores relatam o desenvolvimento da prática de ensino pela apropriação do 

que os autores denominam conhecimento pedagógico, o desenvolvimento das teorias pela 

aplicação prática.  

Dentro desses aspectos de vivências e relatos da atividade prática nos Estágios 

Supervisionados de regência, os autores relatam que “isso possibilita analisar a profissão 

docente e o trabalho dos professores, principalmente, em relação aos saberes, às dificuldades e 

limitações no ensino [...]” (CALZOLARI NETO; BOZZINI e FURLAN, 2016, p. 44). Essa 

análise permitirá aos alunos a inserção no ambiente escolar, em seus conflitos e a busca pela 

reflexão no desenvolvimento da prática docente.  

Já Zanon (2012, p. 128), investiga a reflexão dentro da construção de narrativas de 

estagiários para compreender o processo de formação docente dentro da dualidade prática 

(conteúdo e método) e ação (interações) pedagógica nos Estágios Supervisionados (ES). Além 

disso, o autor aborda o ES como um momento de integração entre escola, Universidade, órgãos 

estaduais e municipais e tantas outras instituições. A atividade teórica e prática não deve ser 

restrita, mais abrangente para integrar o saber e o fazer. É uma ação de interações: aluno-aluno, 

professor-aluno e a própria atividade pedagógica.  

A pesquisa realizada por Cabral e Flôr (2016), aponta o interesse dos pesquisadores nos 

últimos anos em investigarem as práticas desenvolvidas nos Estágios Supervisionados, 

sobretudo, pela sua abordagem das Diretrizes Curriculares Nacionais. Além disso, os autores 

destacam a importância do ES na formação inicial dos licenciandos destacando,  

 

Apesar de todas as limitações encontradas – número elevado de alunos nas turmas, 

atividades distantes da realidade das escolas, dicotomia entre teoria e prática, 

agregado de atividades técnicas e burocrática e outros – tem uma função primordial 

na formação inicial nos cursos de Licenciatura, seja na fase observação, de 

participação, ou na regência (CABRAL; FLÔR, 2016, p. 163). 

 

Segundo os autores, são nessas fases que os estagiários encontram a possibilidade de 

desenvolverem a prática docente e refletirem sobre ela. Ao notar no ES um momento de 



30 

 

autoavaliação e análise da relação teoria e prática, que a presente pesquisa tem pontos de 

intersecção com a nossa, sobretudo, pela necessidade de compreender o papel do estágio 

supervisionado na formação dos licenciandos e como se apropriar desse momento para 

contribuir para uma formação crítica, reflexiva sobre a práxis. 

Nesse ponto, destacamos a continua preocupação dos autores nos trabalhos analisados 

sobre os questionamentos que os licenciandos devem desenvolver ao vivenciarem a prática, o 

ambiente escolar. Questionamentos direcionados sobre o ser professor; como ser? Como fazer? 

Indagações sobre os locais de trabalhos, sobre as dificuldades enfrentadas, sobre a realidade 

que é ser professor. A nossa pesquisa busca exatamente nessas perguntas quais as contribuições 

do ES na formação do docente de Química.  

  No trabalho realizado por Cabral e Flôr (2016), encontramos essa atividade de 

indagação ao (re)pensarem o desenvolvimento da prática de leitura e escrita realizada pelos 

licenciandos na elaboração de relatórios técnicos nos estágios. Os autores propuseram superar 

a visão de mera atividade avaliativa, atribuindo aos relatórios o papel de reflexão e 

aprendizagem sobre ser professor. 

Farias e Ferreira (2012) relatam em seu artigo a necessidade de investigar como se 

estruturam os cursos de formação de professores de Química; quais as características 

necessárias para ser docente; até onde as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) orientam 

na mudança dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP) e nas Matrizes Curriculares (MC).  

Dentro dos aspectos encontrados nessa busca em algumas instituições pela Brasil, os autores 

destacam a ausência de preocupação com a formação docente, a centralização em uma formação 

técnico-científica e a dicotomia entre teoria e prática.  

Poucas foram as Instituições de Ensino Superior (IES) que mostram-se preocupadas 

com a formação pedagógica antes das DCNs, pois “estas assumem uma vertente de preparo do 

futuro professor de Química para atuar de maneira reflexiva, articulando os conhecimentos 

químico-pedagógicos” (FARIAS; FERREIRA, 2012, p. 844-845). Os autores ainda chamam a 

atenção para a necessidade de repensar a formação docente pela reflexão “sobre quais saberes 

profissionais são necessários para tornar o professor crítico, reflexivo, consciente de seus 

limites e possibilidade, e inquiridor de sua prática social” (p. 845).  

Esse olhar investigativo sobre necessidades e mudanças educacionais para a melhoria 

dos cursos de Licenciatura em Química (LQ) são direcionados pelas DCNs, contudo devem 

partir também das IES, dos docentes e dos discentes a partir da prática vivenciada no processo 

de ensino-aprendizagem do “saber” e do “saber-fazer” da profissão docente como foi construído 

e apresentado nessa pesquisa.  
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Pinheiro, Medeiros e Oliveira (2010), chamam a atenção para a forma como estão sendo 

formado os futuros professores de Química. Segundo os autores falta aos licenciandos uma 

formação contextualizada, que aplique conhecimentos teóricos ao cotidiano dos alunos. Além 

disso, eles alertam para a formação de professores-pesquisadores, pois esses tiveram vivencias 

diferentes das que encontrarão no ambiente escolar. Logo, é nesse sentido que os pesquisadores 

aplicam o estudo de caso como método para avaliar a disjunção entre a formação técnico-

científica e a pratica docente.  

Traçando um paralelo entre a aplicação metodológica de Pinheiro, Medeiros e Oliveira 

(2010) e a nossa pesquisa, que encontramos dentro do estudo de caso uma metodologia 

investigativa que estimula a reflexão dos graduandos para o desenvolvimento e a aplicação da 

prática docente, por essa permitir um direcionamento sobre o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Kasseboehmer e Ferreira (2008) retomam a discussão sobre a prática de ensino e o 

estágio supervisionado na formação do professor. Os autores abordam a necessidade de superar 

a dicotomia entre teoria e prática, também abordada por outros autores e de interesse nessa 

pesquisa, visto que a teoria é um instrumento de compreensão e transformação da realidade. 

Ademais, deve existir um movimento dialético entre teoria e prática para que haja momentos 

de reflexão para perceber na situação prática elementos de transformação, aprendidos 

teoricamente (p. 694).  

Nesse ponto, os autores evocam o debate para a reflexão não somente após a prática, 

mas no momento da própria ação de ensinar, pois a integração entre teoria e prática deve 

acontecer de modo a interagir conhecimentos pedagógicos, com conhecimentos químicos. Essa 

discussão é um dos objetivos dentro da nossa pesquisa, mas com enfoque no ES, sobretudo, 

para construir um caminho em que ambos interagem no exercício da prática docente (p. 695).  

  Trilhando esse caminho, Souza e Marcondes (2013) apresentam uma proposta 

desenvolvida na Universidade de São Paulo (USP) que caracteriza o pensamento das pesquisas 

já citadas, sobretudo, na necessidade de integração entre estagiários, professores e alunos para 

que se possa fornecer uma formação integral aos futuros professores de Química. Os autores 

retomam o debate sobre as atividades desenvolvidas no ES para a formação dos licenciandos, 

destacando que essas são também um momento de auto formação para os professores em 

exercícios nas escolas.    

Silva Júnior (2015) investigaram a relação teoria e prática no estágio supervisionado no 

curso de história da Universidade Federal de Uberlândia. O estudo buscou avaliar essa relação, 

pela análise de artigos escritos pelos estagiários, como um contributo para a formação dos 
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licenciandos ao aplicar na prática as metodologias aprendidas em sala. Além disso, o retorno 

dos alunos com a produção dos artigos, seus relatos e reflexões sobre os problemas encontrados: 

estrutura da escola; desinteresse dos alunos; resistências a metodologia e tantos outros, 

promoveu o fortalecimento do pensamento crítico na/sobre a prática.  

O autor, também, direcionar sua análise para avaliar as contribuições teórico-práticas 

que o ES pode oferecer aos futuros professores pela a oportunidade de vivenciarem os desafios 

da profissão. Ademais, põem em xeque o “modelo da racionalidade técnica (3+1), ou seja, três 

anos de teoria e um ano de prática” (p. 104). Nesse ponto, Souza Júnior (2015) entende a relação 

teórico-prática como um novo modelo formativo na concepção da práxis docente, por superar 

a dicotomia teoria e prática e oferecer aos licenciandos a oportunidade de compreendem a 

formação como um processo reflexivo e contínuo.  

A pesquisa de Sommerhalder; Fernandes; Duarte e Santos (2016) segue em viés 

semelhante a Souza Júnior (2015) ao abordar a relação teoria e prática com um norte na atuação, 

na construção do sentido da identidade do professor.  Segundo o trabalho, compreender essa 

associação, é o primeiro passo para conceber atitudes e pensamentos para o exercício da 

profissão docente.  

Outra afirmação dos autores confere a atividade desenvolvida dentro do ES como um 

momento de desconstrução, de rompimento com paradigmas sobre a relação teórico-prática. O 

estagiário não deve submeter a teoria a aplicações na prática, ele deve superar a racionalidade 

técnica e entender a interação entre teoria e prática para uma busca por um sentido maior, uma 

construção ser e fazer da profissão docente.  

Após a realização dessas leituras, notamos o encontro de saberes no que concerne ao 

amplo interesse em compreender os processos envolvidos na formação docente, em especial o 

papel que a relação teoria e prática pode desempenhar. Além disso, constamos a preocupação 

pelas atividades desenvolvidas no espaço do estágio supervisionado como um momento de 

concepção da práxis.  

Constamos que muitos dos autores citados nas pesquisas compõem a nossa base 

investigativa: Pimenta, Pimenta e Lima, Piconez, Nóvoa, Pérez e Gómez, Tardif e entre outros. 

E encontramos pesquisas com abordagem metodológicas qualitativas, com aplicações de estudo 

de casos, pesquisas descritivas ou somente bibliográfica, uso de questionários ou entrevistas 

semiestruturadas. Alguns apresentam inclinação direta com a nossa pesquisa e outros foram por 

vertente totalmente distintas.  

Ao realizar essas observações, é evidente que a nossa pesquisa segue na direção correta, 

mas em uma perspectiva diferente, ao analisar a relação teórico-prática nos Estágios 
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Supervisionados, buscando abstrair as contribuições desses na formação dos professores de 

Química. 

 

1.2.2 As dissertações e teses encontradas no banco da Capes e na BDTD 

 

A quantidade de dissertações e teses encontrada no banco da Capes e na BDTD foi 

superior aos artigos no portal de periódicos. Mesmo assim, ainda são escassas as produções 

relacionadas aos descritores. Porém, ao analisar os objetivos dos trabalhos notamos a intrínseca 

relação deles com o objetivo de nossa pesquisa, a medida que se observa a busca por investigar 

os processos formativos, as práticas pedagógicas, o estágio supervisionado e suas contribuições 

para a formação de professores de Química.  

Além disso, percebemos a necessidade por compreender o cenário educacional, suas 

implicações na formação de professores, como um objeto de estímulo a reflexão e o 

posicionamento crítico dos futuros docentes. Outra percepção foi a preocupação sobre o 

momento de vivência da práxis, os desafios, preocupações e inseguranças do primeiro contato 

dos licenciandos e dos licenciados com a sala de aula.  

Nesse aspecto, compreender as contribuições do estágio supervisionada na formação de 

professores e sua relação com a parte teórica e prática (vivência do ambiente escolar) torna-se 

cada vez mais relevante. Ademais, entender como se estrutura, como se desenvolve e como o 

estágio supervisionado impacta na formação e no trabalho docente. 

Por isso, o Quadro 11 apresenta uma síntese dos trabalhos encontrados e seus objetivos 

para a partir disso, da leitura dos referenciais e da metodologia utilizadas nas pesquisas, realizar 

uma análise dessas produções para descrever como essas pesquisas estão associadas com a 

tríade formação de professores, estágio supervisionado e relação teoria e prática para o ensino 

de Química.  

 

Quadro 11 – Síntese de dissertações e teses encontrados no banco da Capes e na BDTD 

Autor: SANTOS, D. M.  

Tema: Discutindo a formação dos professores de química da região noroeste do Paraná e 

suas práticas pedagógicas 

Objetivo: Investigar a formação e as práticas pedagógicas dos professores, identificando 

suas necessidades formativas no intuito de contribuir para uma formação mais eficiente e 

efetiva desses professores 

Ano:2016  Local/IES/Tipo: Capes/UNESPAR/Dissertação 
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Autor: FONSECA, C. V. 

Tema: A formação de professores de química em instituições de ensino superior do Rio 

Grande do Sul: saberes, práticas e currículos 

Objetivo: Caracterizar o cenário internacional da Educação, bem como as questões 

envolvendo indicadores educacionais, a formação e o trabalho docente no Brasil; situar a 

área da formação docente em Química nos contextos citados, incluindo o perfil dos cursos 

e estudantes 

Ano:2014  Local/IES/Tipo: Capes/UFGRS/Tese 

Autor: SILVA, D.  

Tema: Análise da prática docente na formação de professores de química 

Objetivo: Investigar e analisar o processo acadêmico-profissional e os referencias 

pedagógicos dos professores formadores do curso de Licenciatura em Química do Instituto 

Federal Farroupilha – Campus Alegrete 

Ano:2016  Local/IES/Tipo: Capes/UFRGS/Tese 

Autor: VACHESKI, G. M. O.  

Tema: Atividades sob a perspectiva CTS na formação inicial de professores de química: 

implicações para o desenvolvimento profissional docente 

Objetivo: Compreender o processo de formação docente de dois estudantes do curso de 

licenciatura em Química de uma Universidade Estadual Paranaense durante os estágios 

supervisionados e as suas reflexões no decorrer do planejamento, da execução e da avaliação 

das atividades, que compõem uma Sequência Didática sob o enfoque ciência, tecnologia e 

sociedade (CTS) 

Ano:2016  Local/IES/Tipo: Capes e BDTD/UEL/Dissertação 

Autor: RAMOS, D. V. B.  

Tema: Formação de professores de química na Amazônia: um estudo na Universidade 

Federal de Rondônia 

Objetivo: Compreender o processo de formação do professor de Química na Universidade 

Federal de Rondônia/UNIR para atender ao perfil proposto em seu PPP, com destaque nas 

experiências vividas por seus protagonistas 

Ano:2014  Local/IES/Tipo: Capes/UNIR/Dissertação 

Autor: CORREA, T. H. B. 

Tema: Os anos iniciais da docência em química: da universidade ao chão da escola 

Objetivo: Revelar quais são as principais dificuldades vivenciadas pelos entrevistados, 

como eles vêm tentando superá-las, além de problematizar os possíveis impactos do primeiro 

contato docente com a realidade das salas de aula 

Ano:2013  Local/IES/Tipo: Capes/UNIMEP/Dissertação 
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Autor: ALVES DOS SANTOS, J. D.  

Tema: A formação no curso de licenciatura em química UFG/Goiânia: a relação entre a 

formação e o trabalho docente 

Objetivo: Compreender de que forma a relação entre a formação e o trabalho docente 

durante a formação dos licenciandos de química da UFG/Goiânia 

Ano:2017  Local/IES/Tipo: Capes/UFG/Tese 

Autor: CASTRO, S. I.  

Tema: Concepções de licenciandos do curso de química da Universidade Federal de Juiz de 

Fora e professores de química da educação básica sobre o estágio supervisionado 

Objetivo: Conhecer as concepções de professores de Química da educação básica e 

licenciandos do curso de Química da UFJF a respeito da estrutura e desenvolvimento do 

Estágio, visando compreender como o envolvimento de professores formados e em 

formação oriundos de cursos de licenciatura de diferentes modelos impactam na formação 

desses sujeitos 

Ano:2014  Local/IES/Tipo: Capes e BDTD/UFJF/Dissertação 

Autor: CORREA, R. G.  

Tema: Formação inicial de professores de química: discursos, saberes e práticas 

Objetivo: Investigar e analisar a proposta formativa para a formação inicial de professores 

de Química nos cursos de licenciatura em Química das instituições de ensino superior do 

estado de São Paulo 

Ano:2015  Local/IES/Tipo: Capes e BDTD/UFSCar/Tese 

Autor: ARRIGO, V.  

Tema: Estudo sobre as reflexões dos licenciandos em química nas atividades de 

microensino: implicações para a formação inicial docente 

Objetivo: Identificar, nas falas, as situações decorrentes das suas práticas de ensino que os 

levaram a refletir para resolver eventual problema da prática, situações essas denominadas 

“alerta”; identificar, por meio da reflexão sobre a reflexão-na-ação, os “momentos” de 

estruturação, questionamento e reestruturação que levaram os estudantes a planejarem uma 

nova ação; identificar as implicações que a estratégia da autoscopia bifásica, nos moldes da 

“sala de espelhos” proposta por Schön, causam na construção do perfil docente desses 

estudantes 

Ano:2015  Local/IES/Tipo: Capes e BDTD/UEL/Dissertação 

Autor: SUART, R. C.  

Tema: Formação inicial de professores de química: o processo de reflexão orientada visando 

o desenvolvimento de práticas educativas no ensino médio 

Objetivo: Investigar as contribuições do processo de reflexão orientada na atuação 

pedagógica de licenciandos em Química, visando um ensino por investigação e para a 

promoção da alfabetização científica no Ensino Médio 

Ano:2016  Local/IES/Tipo: BDTD/USP/Tese 

Fonte: Elaboração própria. 
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Santos (2016) investigou em sua pesquisa quais seriam as necessidades do professor de 

Química frente a ação pedagógica. No desenvolver do trabalho, o autor destaca o 

comprometimento com a articulação teoria e prática, como um elemento transformador da 

prática pedagógica, “superando modelos reducionistas e fragmentados de conhecimento para 

ações mais significativas que permitam a troca de saberes” (p. 17).   

Seguindo esse panorama o autor fez uma abordagem histórica sobre a formação de 

professores, sobretudo, em Química discutindo a formação inicial frente o modelo de 

racionalidade técnica que distancia a teoria da prática. Na fundamentação teórica sobre esse 

assunto, fico clara a formação de bacharéis em química, mesmo quando o curso era de 

licenciatura. Havia e ainda há uma preocupação maior com o conteúdo químico, do que com a 

formação pedagógica.  

Posteriormente são enfatizadas as “práticas pedagógicas no processo de ensino e 

aprendizagem de Química” para compreensão das estratégias utilizadas em sala de aula, da 

relação professor e aluno, e o desenvolvimento docente para a ação-reflexão-ação dentro da 

associação teoria e prática.  

Fonseca (2014) analisou a formação de professores de Química em diferentes 

instituições de ensino superior do estado do Rio Grande do Sul (RGS) para compreender como 

os saberes, práticas e o currículo contribuem na formação docente. Ao final da pesquisa, o autor 

destacou em suas considerações a predominância de uma aprendizagem voltada para 

conhecimentos “específicos de Química” e a ausência de “fundamentos teóricos sobre educação 

e outros conhecimentos específicos para a docência” (p. 8).  

Esse e outros dados coletados do cenário da formação de professores do RGS, 

mostraram a pouca interação entre disciplinas especificas e pedagógicas nas matrizes 

curriculares dos cursos de Licenciatura em Química, resultando em um comprometimento do 

desenvolvimento da prática docente. A ausência de uma integração entre disciplinas voltadas 

para os conteúdos de Química com a formação pedagógica necessária para a prática docente 

compromete a formação do professor e, consequentemente, a sua atuação profissional. Sem as 

disciplinas pedagógicas não formam-se professores, formam-se bacharéis.  

Já Silva (2016, p. 14) buscou identificar quem são os profissionais que estão formando 

os licenciandos e como eles estão desenvolvendo a atividade formar professores de Química no 

RS, a partir do entendimento de como esses formadores compreendem o processo formação 

docente e quais são “referenciais didáticos – metodológicos” que são usados.  

Trilhando esse caminho, a autora faz um levantamento histórico da formação de 

professores para caracterizar o cenário atual, apontando a necessidade dos cursos de licenciatura 
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em desenvolverem profissionais além da aprendizagem conteudista, que sejam capazes de 

integrar os diferentes saberes em sua prática.  

Nessa mesma perspectiva, Vacheski (2016) procurou compreender o processo de 

formação de licenciandos em química de uma universidade do Paraná durante os estágios 

supervisionados e os mecanismos envolvidos na construção de uma sequência didática nos 

aspectos de Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).  

A autora destaca a necessidade de uma formação que forneça subsídios aos professores 

para ultrapassarem as barreiras de um ensino pautado só nos conteúdos.  O processo de ensino 

não deve fundamentar só a base científica dos educandos, mas a sua aplicação para 

compreender o mundo e suas relações com a disciplina de Química. Não deve haver rupturas, 

mas vislumbrar possibilidades de mudanças de “natureza social, política, econômica ou 

ambiental” (p.15). A formação deve desenvolver a práxis, não limitá-la.  

Em um estudo semelhante ao Vacheski (2016), o pesquisador Ramos (2014) procurou 

compreender como são formados os professores de Química da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR) para atender ao perfil proposto no Projeto Político Pedagógico (PPP) do 

curso em estudo.  

O autor apresenta em sua pesquisa algumas inquietações sobre os professores que estão 

sendo formados na UNIR para o ensino de Química, ao destacar a ausência de um senso crítico 

quanto ao processo de ensino e aprendizagem dos profissionais formados. Poucos estão 

preocupados com a aprendizagem de seus alunos. O ensino está arraigado em uma abordagem 

conteudista que não permite aos docentes discernir sobre o que relevante ou não para a 

aprendizagem dos educandos, sobre a relevância e aplicabilidade dos conteúdos.  

Ao olhar e ler a pesquisa de Ramos (2014), nota-se traços marcantes para está pesquisa, 

sobretudo quando o autor ao descrever o cenário investigativo apresenta a seguinte questão: 

“quais disciplinas contribuíram para a minha formação” (p. 16). Essa pergunta se relaciona com 

problema da nossa pesquisa, as contribuições do estágio supervisionado na formação de 

professores. Ramos (2014) fez uma investigação mais generalista, nós buscamos focalizar em 

uma disciplina fundamental, por unir teoria e prática.  

 Está questão não gira em torno de como ocorre o processo, mas de como uma disciplina 

pode contribuir, modificar e formar professores, em especial, reflexivos. Profissionais que vão 

além dos conteúdos, que não deve ser priorizado, mas construído. A reflexão é uma construção 

contínua do processo de ensino-aprendizagem.  

Seguindo na direção da formação de professores de Química, a dissertação de Corrêa 

(2013) traz para esfera educacional a discussão sobre os problemas encontrados por professores 
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iniciantes em sua prática escolar. O autor apresenta o distanciamento entre o que foi aprendido 

durante a graduação e as situações que são encontradas no ambiente escolar, como resultado de 

uma formação precária. 

Corrêa (2013, p. 10) argumenta que o ambiente escolar constrói o professor, pois é um 

local de “interações humanas”, repleto de “falas explícitas e implícitas - proferidas e/ou 

interiorizadas - tecem um diálogo constante”. Esses diálogos e vivências do ser e fazer que 

corroboram para o desenvolvimento da práxis docente.  

Santos (2017) investiga em sua tese a relação dialética entre formação de professores de 

Química e trabalho docente na Universidade Federal de Goiás (UFG). Dentro dessa busca, a 

autora busca responder algumas perguntas: quem são os docentes e discentes da UFG; como 

está sendo construída a identidade profissional dos futuros professores; qual a relação entre 

formação e trabalho na perspectiva dos professores e alunos do curso de Química; qual a função 

social do professor para os licenciandos.  

Ao observar esses questionamentos e realizar a leitura, notamos poucas intersecções do 

trabalho da autora com a nossa pesquisa. Notamos que a autora segue um caminho investigativo 

direcionado para a formação e o trabalho docente em sentido político, participativo dos 

movimentos sociais. É perceptível na escrita de Santos (2017), o destaque do professor como 

agente de transformação social. Baseada nesse princípio, que a autora investiga a relação da 

formação e do trabalho docente como instrumentos de transformação política e pedagógica da 

práxis. 

Castro (2014) alinha seu pensamento em torno das concepções de licenciandos e 

professores da educação básica sobre o estágio supervisionado do curso de Química da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Na realização dessa tarefa, o autor apresenta as 

diferenças entre o modelo de racionalidade técnica e racionalidade prática. O mesmo buscou 

evidenciar essas diferenças pela investigação dos professores supervisores do estágio (formados 

no modelo de racionalidade técnica) e de licenciandos (formados no novo modelo de 

racionalidade prática) para entender as mudanças ocorridas e seus impactos na formação dos 

professores.  

Além disso, Castro (2014) buscou identificar com seus resultados essa mudança de 

modelo trouxeram modificações ao ES. Após a realização da pesquisa, o autor concluiu que 

houve modificações no modelo de estágio e que esse colaborou na formação dos professores. 

Porém, os dados não foram satisfatórios quanto ao desenvolvimento da disciplina de ES, pois 

esperava-se que a disciplina oportunizasse uma parceria maior entre universidade e escola para 
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que tantos os estagiários, quanto os professores formadores tenham a oportunidade de 

desenvolverem sua prática e colaborem para a valorização do estágio supervisionado.  

A pesquisa de Castro (2014) está alinhada com a nossa, pois a medida que o autor 

investigar as concepções dos estagiários e dos professores formadores ele identifica as 

contribuições do estágio na formação docente. No entanto, a nossa pesquisa vai além, ao 

investiga as contribuições do estágio para a formação de professores reflexivos, ou seja, ela 

busca saber se no desenvolvimento da práxis docente são feitos direcionamentos sobre o papel 

que o professor tem no processo educativo; se o ES possibilita o desenvolvimento da relação 

teoria e prática como momento de integração entre o saber e fazer; se lhes fornece bases teórico-

metodológicas para exercer e modificar ação pedagógica. 

Corrêa (2015) segue por um caminho semelhante ao de Castro (2014), mas direciona a 

sua pesquisa para questões como identidade e saberes docentes, prática pedagógica, autonomia 

e entre outros temas. Corrêa (2015), como tantos outros autores já citados, aborda a questão da 

formação do professor baseado no modelo de racionalidade técnica, destacando a necessidade 

de repensá-lo para que se possa formar “um profissional que seja autor de sua prática e que 

domine competências e habilidades especializadas” (p. 9).  

É destaque no processo formativo as vivências e concepções construídas ao longo da 

vida, juntamente com os saberes e práticas que vão fundamentando a identidade docente. Essa 

não pode ser considerada acabada, pois representa um processo contínuo aliado dos 

conhecimentos adquiridos antes, durante e pós-universidade.  

Segundo a autora, é necessário investigar e analisar os cursos de licenciatura em química 

para compreender qual o perfil de professor que queremos formar e qual o perfil que estamos 

formando, por isso relação direta entre saberes e identidade docente. Ao fim dessa busca, Corrêa 

(2015) mostra que o profissional formado apresenta capacidades direcionadas a um “mercado 

diversificado, com pouco destaque para a docência”.  

Agora, Arrigo (2015) direciona sua pesquisa para uma questão mais profunda, a 

formação inicial reflexiva de professores em Química, baseado na técnica de microensino. Essa 

é comumente usada nos Estágios Supervisionados. A autora fundamenta seu trabalho no 

pensamento reflexivo de Schön (1992; 2000) para identificar momentos de questionamento, 

estruturação e reestruturação da prática docente.  

A dissertação da autora segue o mesmo direcionamento da nossa pesquisa, contudo 

Arrigo (2015) trabalhou a formação do professor reflexivo direcionado a prática de 

microensino. Já o nosso trabalho quer compreender a relação teórico-prática dentro dos estágios 

supervisionados para a formação do professor artista-reflexivo para o ensino de Química. 
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Suart (2016), em sua tese, traz o Processo de Reflexão Orientada como uma proposta 

metodológica que possibilite ao futuro professor elaborar e avaliar sua prática docente 

direcionada para o processo de ensino-aprendizagem. A proposta da autora era o 

desenvolvimento de uma sequência de propostas de aulas que seriam pensadas, aplicadas e 

repensadas. Todo esse processo seria orientado e repensando em conjunto para baseada na 

alfabetização científica.  

Ao fim do trabalho, a autora inferiu que os licenciandos apresentaram evoluções quanto 

ao processo metodológico de construção das aulas. Ademais, os alunos puderam expor suas 

dificuldades e superá-las através do desenvolvimento de uma postura crítica sobre a sua prática 

docente no processo de ensino e aprendizagem em Química. 

 

1.3  Considerações sobre o mapeamento realizado e a nossa pesquisa 

 

 Após o mapeamento, análise e leitura dos textos, notamos que existe um número 

expressivo de pesquisas relacionadas a formação de professores, estágio supervisionado e 

relação teoria e prática, mas são poucas as pesquisas com essa tríade que se relacionam com o 

ensino de Química. Como também, percebemos que são poucas as pesquisas com esse interesse 

realizadas na região Nordeste, em especial, no Estado do Ceará.  

Alguns dos artigos, dissertações e teses apresentaram objetivos semelhantes aos da 

nossa pesquisa, contribuindo para direcionamentos sobre a formação de professores; legislações 

relacionadas a formação de professores e ao estágio supervisionado; prática de ensino e 

discussões sobre o professor como um profissional reflexivo. Esses trabalhos nos forneceram 

bases teóricas para a articulação desses temas e os objetivos do presente estudo.  

Essas contribuições formam mais significativas nas dissertações e teses, porque essas 

trouxeram em seus referenciais autores que abordaram a temática formação de professores, 

estágio supervisionado e relação teoria e prática articulada ao ensino de Química com situações 

da formação inicial de professores em exercício, ou cursando a licenciatura. Isso nos permitiu 

um aprofundamento maior sobre os descritores investigados, possibilitando uma reflexão sobre 

o objetivo geral e os específicos, referencial teórico e questões metodológicas. 

O estado da questão também trouxe pesquisas relacionadas a formação do professor 

reflexivo, apontando que esse assunto é novo e pouco abordado em pesquisas na área de ensino 

de Química, e quando abordado, segue direcionamentos diferentes do nosso. Também 

encontramos investigações sobre o papel do estágio supervisionado na formação de professores, 

sendo esse assunto bastante pesquisado em dissertações e teses.  
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No entanto, a nossa dissertação analisa questões mais profundas e inova ao direcionar 

sua investigação para as contribuições do ES não só para a formação de professores, mas para 

a relação teórico-prática desenvolvidas nos estágios na perspectiva da formação do professor 

como reflexivo.  

Dentro desse mapeamento foram encontradas algumas pesquisas sobre o docente 

reflexivo, abordando concepções e práticas desenvolvidas em alguns estágios para estimular a 

reflexão. Dentro desses, o conceito de professor reflexivo foi abordado, mas não foram 

discutidas questões mais profundas sobre a formação desse profissional. O que faz a nossa 

pesquisa ser inovadora e fornecer contribuições significativas a um assunto pouco explorado, 

sobretudo, para o ensino de Química. 

Além disso, foram encontradas semelhanças metodológicas com a nossa pesquisa: 

abordagem qualitativa, estudo de caso, uso de instrumentos investigativos como fontes 

documentais, questionários, entrevistas semiestruturadas e a apreciação de dados a partir da 

análise de conteúdo. Isso mostra que estamos seguindo um caminho metodológico coerente 

dentro da área investigada. 

O EQ nos possibilitou compreender o nosso cenário de investigação e fundamentar as 

contribuições do nosso trabalho para a área de ensino de química, fornecendo direcionamentos 

teóricos e metodológicos para a nossa investigação. Como também, nos permitiu entender que 

para alcançar os objetivos desta dissertação é preciso investigar e analisar intimamente as 

atividades desenvolvidas dentro dos estágios.  

Considerando tudo que foi encontrado e descrito, concluímos que o estado da questão 

contribui para conhecermos os trabalhos relacionados ao interesse da nossa pesquisa, nos fez 

compreender melhor o nosso objeto de investigação e nos proporcionou um olhar mais crítico 

sobre a questão ao nos fazer refletir sobre os caminhos a serem percorridos nessa análise.  

Ademais, acreditamos que estado da questão fundamentou teoricamente a relevância da 

questão central desta dissertação: quais as contribuições dos estágios na formação dos 

professores de Química, visto que nenhuma das pesquisas encontradas versa diretamente sobre 

isso, e mesmo as que abordam os estágios supervisionados como objeto de investigação 

abordam outras questões: o papel dos estágios na formação inicial, concepções dos licenciandos 

e relação dos ES com a prática docente.  

Considerando os poucos trabalhos encontrados que esta pesquisa é fundamental para 

aprofundar as discussões sobre as contribuições e a relação dos estágios supervisionados para 

a formação dos professores, principalmente, para o ensino de Química, onde ficou claro a 

escassez de investigações com esse intuito.  
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Diante do exposto, esta dissertação apresenta novos olhares e perspectivas sobre 

formação de professores, estágio supervisionado e relação teoria e prática para o ensino de 

Química, sobretudo, por direcionar a sua investigação para compreender as contribuições dos 

estágios na formação de professores, com enfoque numa práxis reflexiva. 

O capítulo a seguir, apresenta uma construção sobre a formação de professores de 

Química no Brasil, a relação entre Estágio Supervisionado e Prática Docente, e um panorama 

das mudanças ocorridas na legislação educacional.  
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2. FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE QUÍMICA 

 
“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” (NÓVOA, 1995, p. 21). 

 

 A partir do pensamento exposto por Nóvoa (1995) e dos trabalhos investigados no 

desenvolvimento desta dissertação, destacamos que nos últimos anos a formação de professores 

têm sido um tema recorrente nas pesquisas sobre educação e ensino, especialmente, para 

entender os processos que norteiam essa formação (FARIAS; FERREIRA, 2012; SILVA, 

2016). 

Segundo Corrêa (2013), desde a década de 30 do século XX, período em que surgiu os 

cursos de licenciatura, que os professores são formados a partir de uma corrente de pensamento 

positivista caracterizada pela formação de profissionais técnicos especializados em transmitir 

conhecimento, conhecida como racionalidade técnica (FARIAS; FERREIRA, 2012). 

Esse modelo de formação baseado na racionalidade técnica tem como características a 

formação do professor como um “técnico-especialista” (CORRÊA, 2015), um profissional que 

irá desenvolver seu trabalho pela aplicação de teorias e técnicas científicas (CORRÊA, 2013).  

 

O modelo da racionalidade técnica reconhece a prática profissional como um lugar de 

atuação do professor que, através de ações racionais aplica seu repertório de técnicas 

para a solução de problemas. A prática diária do professor consiste em aplicar de 

forma coerente o conhecimento que possui (CORRÊA, 2015, p. 38). 

   

   Fica evidente que a formação docente baseada nesse modelo, põe em destaque o 

conhecimento teórico. “O sucesso do professor estaria relacionado a capacidade de aplicar as 

técnicas, os procedimentos e metodologias [...]” (CORRÊA, 2015, p. 38) no processo de 

aprendizagem. Diante disso, se analisarmos os cursos de formação de professores, 

particularmente, para o ensino de química notamos concepções mais teóricas (conteúdos 

específicos de química), do que práticas (conteúdos pedagógicos) (CASTRO, 2014; CORRÊA, 

2015).  

 Nessa perspectiva que Carvalho e Gil-Pérez (1995) afirmam que têm sido a formação 

de professores de ciências é a junção de uma formação científica aprofundada e uma formação 

psicossociopedagógica superficial. Essa ideia formativa, demonstra a tendência dos cursos de 

formação de professores de disciplinas como Química, Física, Biologia e tantas outras de 

seguirem o modelo da racionalidade técnica, pois privilegiam o conteúdo e deixam em segundo 

plano as disciplinas de caráter pedagógico e social, como didática, prática de ensino, 

metodologia da pesquisa, estágio supervisionado entre outras (ARRIGO, 2016).   
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Contudo, as Diretrizes Curriculares (DC) para cursos de Licenciatura plena em Química 

(BRASIL, 2001a, p. 4) estabelecem que  

 

O Licenciado em Química deve ter formação generalista, mas sólida e abrangente em 

conteúdo 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. 
 

Esse é o perfil que devem ter os profissionais formados nos cursos de licenciatura em 

Química do país (BRASIL, 2001a). Porém, com base das pesquisas desenvolvidas por Corrêa 

(2013), Ramos (2016), Santos (2017) e outros, percebemos uma formação sólida em conteúdos 

nas várias áreas da Química, mas insipida em bases pedagógicas. A maioria dos cursos de 

professores de Química priorizam as disciplinas específicas ao longo do curso, deixando em 

segundo plano as disciplinas pedagógicas. E mesmo quando existe um aprofundamento, ou uma 

relação maior entre essas disciplinas, há uma ausência da relação teoria e prática 

(MALDANER, 2006).  

Isso fica mais evidente na formação dos licenciandos, quando se observa as matrizes 

curriculares, já que existe um destaque para a formação do Químico, enquanto a formação do 

professor ou educador Químico é deixada em segundo plano (RAMOS, 2014). Sobretudo, 

porque os futuros docentes são concebidos com o pensamento de que o saber Químico é 

suficiente para lecionar (MALDANER, 2006).  

Sobre essa organização curricular, Schnetzler e Aragão (2000) destacam que houveram 

poucas mudanças na organização dos cursos de licenciatura em Química para formar 

professores, ao invés de bacharéis. Ainda existe uma relação muito forte nas matrizes 

curriculares para o conteúdo de Química, enquanto as disciplinas pedagógicas figuram nesse 

cenário, como destacam os autores.  

 

olho para trás e encontro até hoje, nos cursos de licenciatura em química do presente, 

praticamente a mesma organização, os mesmos valores e os mesmos padrões de 

conduta dos professores universitários, com relação à formação docente. Afinal, esta 

ainda continua subestimada, deixando de ser reconhecida em sua importância, pois 

esse curso, em sua essência, carrega a forte marca da formação do bacharel, 

considerada de prestígio acadêmico e científico. O fato de, nesse âmbito, serem 

incluídas algumas disciplinas pedagógicas na “grade curricular” não confere, ao meu 

ver, a necessária preparação docente (SHNETZLER; ARAGÃO, 2000, p 14). 

 

Corrêa (2013) aborda esse tema, ao apresentar em sua pesquisa de mestrado as principais 

dificuldades enfrentadas pelos professores iniciantes de Química como resultado de uma 

formação conteudista. Para isso, o autor apresenta os dilemas encontrados nesse primeiro 

contato com a profissão, o primeiro deles está relacionado ao comportamento dos alunos e ao 

domínio do conteúdo: o professor sente-se constantemente observado e avaliado pelos demais 



45 

 

colegas e membros da escola. Não se versa sobre o domínio do conteúdo, mas sobre o controle 

que o docente exerce sobre determinada turma, classificando-o com um bom ou um mal 

professor (CASTRO, 2014; FONSECA, 2014).  

O segundo dilema trata sobre o isolamento docente. A dificuldade de se relacionar com 

os novos colegas, com o ambiente escolar. Ele não se sente parte do grupo de trabalho, mas 

sente a necessidade de ser aceito, o que faz com que siga os passos e posturas de outros 

professores mais experientes dentro da escola, ou mesmo que assuma uma postura acrítica 

perante as situações (CORRÊA, 2013).  

A formação docente privilegia os conteúdos específicos e apresenta inúmeras teorias 

pedagógicas que fundamentam a nossa formação em um “público ideal”. Contudo, ao nos 

depararmos com o ambiente real da sala de aula, descobrimos a heterogeneidade desse local 

“caracterizado por interações humanas e culturais”. E a partir daí, sentimos o peso da profissão, 

as lacunas que foram deixadas pela formação, e invadidos pela sensação que “somos 

responsáveis pelo sucesso, mas suscetíveis ao fracasso” (CORRÊA, 2013, p. 11) da nossa ação 

docente.   

O revés é que muitas das situações que iremos vivenciar na prática docente não são 

experimentadas, ou mesmos testadas na graduação. Schön (2000, p. 17) relata que no exercício 

da profissão, muitos são os desafios que “transcendem as categorias da teoria”, porque não 

podem ser tratados como instrumentos, ou não podem ser resolvidos com o auxílio de teorias 

e/ou “estoque de conhecimentos profissionais” (SCHÖN, 2000; PERRENOUD, 2002).  

  Na formação de professores de Química, há pouco espaço para a reelaboração de 

conceitos ou para a discussão sobre a importância de se ensinar determinados conteúdos 

químicos na educação básica dentro das disciplinas específicas. Ao mesmo tempo que as 

disciplinas pedagógicas orientam sobre como ensinar, sem fazerem qualquer associação da 

prática com conceitos químicos (CORRÊA, 2013; SHNETZLER; ARAGÃO, 2000).  

Fica evidente dentro desses relatos a ausência de uma formação substancial para o ser e 

fazer da profissão docente. Queiroz (2001) em seu artigo descreve o relato de alguns professores 

de Física destacando a valorização do ensino da disciplina específica durante a graduação e a 

ausência de algumas disciplinas de caráter pedagógico. Contudo, o marcante nos relatos foi o 

protagonismo prévio do ser professor durante a graduação, destacado pelos entrevistados 

(CORRÊA, 2015).  

Porém, essa oportunidade que os licenciandos tiveram de vivenciarem a prática não 

estava vinculada aos seus cursos de graduação. Não foram oportunidades oferecidas dentro de 

disciplinas como prática de ensino, ou estágio supervisionado. Um dos entrevistados descreve 
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que teve nessa chance a possibilidade de “experimentar as diferentes metodologias que estava 

aprendendo durante seu curso de licenciatura” (QUEIROZ, 2001, p. 108). Os professores ainda 

destacam nessa experiência teórico-prática a liberdade de criação e o desenvolvimento das 

características profissionais.  

Diante desses relatos sobre a junção entre teoria e prática, ressalto o pensamento de 

Corrêa (2013, p. 45) para essa associação na formação de professores de Química; para o autor 

“[...] os conteúdos trabalhados na formação inicial, específicos e pedagógicos, deveriam ser 

encarados com a mesma importância, simetricamente [...]”. A experiência oferecida durante a 

graduação dos licenciandos só é completa se permitir essa equidade entre teoria e prática, uma 

paralela a outra (FONSECA, 2014).  

A formação do professor pelo modelo da racionalidade técnica não permite ao futuro 

docente compreender o contexto que envolve o processo educativo. O contexto educacional é 

povoado por situações que não podem ser resolvidas pela aplicação de técnicas sem considerar 

“as relações que se estabelecem entre os sujeitos que compõem esse contexto (professor, alunos, 

família, comunidade, direção da escola)” (CORRÊA, 2015). O autor destaca: 

 

O reconhecimento da diversidade de fatores que interferem no contexto educacional 

e a consequente diversidade de caminhos e ações que o professor pode seguir e 

realizar, só ratifica a inadequação de um modelo de formação que tem como objetivo 

fornecer meios e métodos para o exercício de uma prática linear. Além disso, a ideia 

do professor como aplicador de técnicas simplifica um ofício que é multidimensional 

e produtor de conhecimentos (CORRÊA, 2015, p. 57).  

 

A partir dessa afirmação, percebe-se a contradição do modelo de racionalidade técnica 

ao propor uma formação linear, aplicacionista. Porém, em contrapartida a esse modelo e 

visando compreender o fenômeno educativo como um todo, surge o modelo de racionalidade 

prática, o professor como prático reflexivo (SCHÖN, 200). Nesse viés, a prática não deve ser 

mais um espaço de aplicação de teorias, mas de transformação e construção de conhecimento 

(CORRÊA, 2015).    

Esse modelo de racionalidade prática baseava-se nas ideias de Donald Schön e aponta 

para a necessidade do professor refletir na ação e sobre a ação, e a partir disso construir um 

conhecimento teórico-prático que servirá como base para o desenvolvimento da sua prática 

docente e permeará toda a sua vida profissional (CORRÊA, 2015).   

Essas ideias relacionadas ao exercício da prática e a valorização da relação teoria e 

prática trazidas por esse modelo na década de 90 começam a fundamentar algumas mudanças 

para a formação de professores e sua relação com o estágio supervisionado nos cursos de 
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licenciatura. Essas serão abordadas no tópico seguinte e as ideias de prática reflexiva em outro 

capítulo. 

 

2.1  Breve histórico sobre a formação de professores, mudanças na legislação e a 

regulamentação do estágio 

 

As primeiras escolas de formação de professores estão inseridas na história da educação 

brasileira com a criação da Escola Normal, na província de Niterói, sendo que a base do projeto 

não era a formação intelectual do professor, mas que o professor formado na unidade 

educacional pudesse ir ao encontro dos mais pobres, e implantar um quê de civilidade e de 

moral social (ANDRADE; RESENDE, 2010). 

Após o surgimento da Escola Normal na Província de Niterói, ocorreu em 1880 a criação 

da primeira Escola Normal ofertada pelo Estado, ou seja, pública, tendo um extenso currículo 

que tinha por base um ensino enciclopédico, sendo sua organização feita em quatro anos, porém 

havia uma única disciplina que tratava sobre a Pedagogia e Metodologia (ANDRADE; 

RESENDE, 2010; CORRÊA, 2013). 

Com o advento da República foi instalada a Escola de Aplicação com a finalidade de 

trabalhar a prática dos alunos da Escola Normal, no entanto não existia uma vinculação entre a 

Escola de Aplicação e a Escola Normal, e ainda nesse momento de mudança de forma de 

Governo, no currículo da escola normal foi excluído a disciplina de pedagogia, o que já era 

precário tornou-se inexistente (ANDRADE; RESENDE, 2010; PIMENTA; 2012). 

No ano de 1897, houve uma reforma no ensino público do Município do Rio de Janeiro, 

que veio a influenciar as normas e diretrizes nacionais, e a partir daí começou a ter uma 

preocupação com a formação pedagógica, bem como foi definido uma prática de estágio com 

duração de seis meses em uma escola primária (ANDRADE; RESENDE, 2010). 

Com as implantações e mudanças iniciais sobre o processo formativo do professor, a 

Escola de Aplicação criada nos primeiros anos da República e que não tinha subordinação com 

a Escola Normal, a partir do ano de 1914 passou a ser subordinada a ela, vindo com isso a 

otimizar e inserir um processo de interligação entre teoria e prática, sendo que essa articulação 

tinha diversas fragilidades, como por exemplo a prática continuou agregada ao professor da 

escola primária (DURLI, 2007). 

Continuando o processo de mudanças no que se refere a estrutura das Escolas Normais 

e a relação com a prática, as décadas de 1920 e 1930 do século XX teve importância no que se 
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refere a qualificação e formação do professor primário, isso é percebido com o Decreto nº 3.810, 

de 19 de março de 1932, que transformou a Escola Normal em Instituto de Educação e 

regulamentou a formação técnica de professores primários, secundários e especializados para o 

Distrito Federal (BRASIL, 1932). 

Com a continuidade das mudanças e com a percepção da necessidade de regulamentar 

o processo de formação dos professores, em janeiro de 1946, foi promulgado o Decreto-Lei nº 

8.530/46, que instituiu a Lei Orgânica do Ensino Normal, sendo estabelecido um currículo 

único para todas as unidades federativas da República, sendo que o seu principal objetivo era a 

formação docente volta para as escolas de educação primária, e ainda capacitar administradores 

para essas unidades de ensino, bem como articular e fazer conhecer técnicas relacionadas à 

educação na infância (BRASIL, 1946). PIMENTA (2012, p. 33) 

 

[...] a Lei Orgânica, ao regulamentar o ensino Normal no país através de diferentes 

cursos, regulamenta a imprecisão quanto às disciplinas Didática, Metodologia e 

Práticas de Ensino. E explicita claramente a necessidade da prática de ensino primário 

na formação do professor (como regente, professor ou especialista). 

 

A Lei Orgânica do Ensino Normal trouxe uma divisão em dois níveis, sendo que o 

primeiro nível (1º ciclo) era destinado à formação de regentes de ensino primário, sendo que as 

matérias estavam no eixo de formação de cultural geral, e as disciplinas voltadas para a 

formação de professores era restrita a Psicologia e Pedagogia; Didática e Prática de Ensino 

(PIMENTA, 2002a). O segundo nível (2º ciclo) tinha uma formação mais específica e com uma 

maior diversidade no currículo, que era composto pelas disciplinas de Biologia Educacional, 

Psicologia Educacional, Metodologia do Ensino Primário, Sociologia Educacional, História e 

Filosofia da Educação. A duração do primeiro nível (1º ciclo) era de quatro anos e do segundo 

nível (2º ciclo) era de três anos (DURLI, 2007; PIMENTA, 2012). 

O dispositivo de lei trouxe uma exigência para os estabelecimentos de ensino normal, 

pois a partir de agora era exigido que as mesmas mantivessem escolas primárias anexas, para 

demonstrar a prática de ensino (art. 47, do Decreto-Lei nº 8.530/46) (BRASIL, 1946). 

É preciso mencionar que no dia 11 de abril de 1931, o Presidente Getúlio Vargas através 

do Decreto Nº 19.851, instituiu o Estatuto das Universidades Brasileiras. Em 1937, através da 

Lei n. 452/37 é criada a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, que tem como principal 

objetivo a formação para o magistério. O Decreto-Lei nº 1.190, de 4 de abril de 1939, 

transformou a Faculdade de Educação, Ciências e Letras, em Faculdade Nacional de Filosofia, 

sendo que respectiva lei criou cursos ordinários nas áreas de matemática, de física, de química, 

história natural, de geografia e história, ciências sociais, curso de letras clássicas, de letras 
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neolatinas, de letras anglo-germânicas e de pedagogia, todos com duração de três anos e com 

formação de bacharel (BRASIL, 1939). A lei também criou o curso ordinário de didática, 

voltado para a formação de professores, com duração de um ano e os formados nos diversos 

cursos ordinários (bacharelados), poderiam buscar a complementação dos estudos com o curso 

de didática, sendo que ficou claro uma divisão entre formação específica (bacharelado em três 

anos) e formação pedagógica (curso de didática em um ano). 

Após a criação do Estatuto das Universidades Brasileiras e caminhando para as décadas 

de 1950, 1960 e 1970 surgem diversas universidades públicas federais no território brasileiro, 

oportunizando uma descentralização do ensino superior nas diversas regiões, com isso em 20 

de dezembro de 1961 é criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que 

não trouxe inovação acerca da formação de professores, ficando a prática formativa definida 

como imitação de modelos (BRASIL, 1961). 

Como a LDB de 1961 não trouxe nenhum elemento inovador para a formação de 

professores, nem sequer tratou de tópicos referente a prática ou a estágio supervisionado, o 

Conselho Federal de Educação por meio do Parecer de nº 292, de 14 de dezembro de 1962, pela 

primeira vez na história da educação brasileira, adotou como componente curricular mínimo 

dos cursos de formação de professores a Prática de Ensino definida como Estágio 

Supervisionado. Durli (2007, p. 26): 

 

As matérias pedagógicas concernentes à licenciatura foram estabelecidas pelo Parecer 

292/1962 (BRASIL, 1962), também de autoria do Professor Valnir Chagas, 

compreendendo parte da formação oferecida no antigo curso de Didática e fazendo 

constar as disciplinas de Psicologia da Educação (Adolescência e Aprendizagem), 

Elementos de Administração Escolar, Didática e Prática de Ensino sob a Forma de 

Estágio Supervisionado. A mudança mais significativa implementada pela nova 

organização compreendia os princípios de hierarquia e da concomitância das matérias, 

e a duração das mesmas em semestres letivos. O princípio da concomitância, porém, 

que deveria garantir o oferecimento integrado da parte pedagógica com a parte de 

conteúdo, não chegou a se concretizar, permanecendo o oferecimento dos cursos 

fortemente vinculados a uma organização curricular consoante ao esquema 3 + 1: o 

bacharelado preparando o técnico em educação, e a licenciatura formando o professor 

para o magistério no ensino secundário e normal. 

 

É a partir do mencionado Parecer que a Prática de Ensino que até então não era 

obrigatória passa a ser, pois mesmo que houvesse a obrigatoriedade das instituições de 

formação de professores terem uma unidade vinculada para a análise das práticas docentes, isso 

não as obrigavam a realizarem práticas de ensino no processo formativo (DURLI, 2007). 

Ressalta-se que mesmo com o Parecer do Conselho Federal de Educação tratando sobre 

o processo de estágio na formação de professores, esta prática era vista mais como um 

treinamento, como uma forma de desenvolver habilidades para a atuação docente com a 
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utilização de técnicas de ensino, não havendo uma preocupação, nem uma integralização entre 

o todo formativo do futuro docente. A formação é predominantemente, baseada no modelo da 

racionalidade técnica (DURLI, 2007; RAMOS, 2014). 

Em 1969, o Parecer 627/69, do Conselho Federal de Educação, estabelece o tempo 

mínimo de 5% da carga horária total do curso para fins de estágio supervisionado (BRASIL, 

1969). 

Com o Golpe Militar de 1964 e diante das adversidades trazidas pelo momento histórico, 

não seria diferente com a educação, a partir de então o modelo adotado é o tecnicista, surge o 

ensino profissionalizante de segundo grau, vindo a Lei nº 5.692/71, normatizar as suas bases e 

diretrizes para o ensino de 1º e 2º graus, propondo diversas mudanças no Ensino Normal que 

seria agora uma habilitação específica (BRASIL, 1971; ANDRADE; RESENDE, 2010). 

Mediante tais mudanças, é a Didática que deve estar preocupada com a Prática de Ensino 

e que deverá ser realizada nos Estágios Supervisionados no ambiente das próprias escolas da 

comunidade, onde forma, se reforça a prática como aplicação técnica, tendo por base que a 

prática é uma verdadeira reprodução do que é positivo em um determinado ambiente. Nesse 

momento há uma separação entre Didática, que seria a parte teórica do processo de formação 

do professor, e o estágio como componente e elemento prático formativo do docente 

(PIMENTA, 2012). 

A partir da década de 1980 do século XX, há um forte movimento para reconhecer a 

escola como território e espaço das práticas sociais, com isso levantando questionamentos e 

proposições de que se fazia oportuno e necessário um novo jeito de pensar os conteúdos e de 

organizar a escola e consequentemente os currículos formativos de professores, estes deveriam 

ser pautados na transformação social, porém diante de tais propostas não se consegue avançar, 

nem unificar a formação específica e formação pedagógica, sendo tratadas como faces 

diferentes de uma mesma moeda, ou ainda, como misturas heterogêneas (DURLI, 2007; 

ANDRADE; RESENDE, 2010). 

As lutas travadas pelos educadores na década de 1980 foram importantes para as novas 

legislações educacionais surgidas na década de 1990, principalmente influenciando diretamente 

o papel do professor como mola de propulsão das transformações sociais, e com isso um 

membro importante na organização dos espaços e da ordem social (ANDRADE; RESENDE, 

2010). 

Surge então a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB, que inova em diversos aspectos, principalmente, porque pela 

primeira vez uma legislação nacional trata da formação dos profissionais da educação 



51 

 

interligando e unificando teorias e práticas como elementos primordiais de um mesmo processo 

formativo, bem como amplia a carga horária mínima para a prática de ensino, que a partir de 

agora passa a ser no mínimo de trezentas horas (BRASIL, 1996). 

Para não ficar só em mero aparato legal e com isso evitar a reprodução dos modelos 

anteriores onde se dividia teoria da prática de ensino, o Ministério da Educação, no final do 

Século XX e início do Século XXI, encaminha ao Conselho Nacional de Educação uma nova 

proposta que visa alterar as Diretrizes para a Formação de Professores da Educação Básica, 

priorizando a superação das dicotomias e fracionamentos na formação docente, sendo que a 

proposta era que a prática fosse uma constante desde o primeiro momento do curso de formação 

docente, não havendo uma dissociação entre teoria e prática de ensino, mas uma concepção 

interligada e capaz de fazer um processo integrativo, onde o estágio se apoiaria nas diversas 

reflexões realizadas no decorrer do curso de formação (BRASIL, 2001e). 

Diante disso, surge o Parecer nº 09/2001, do Conselho Nacional de Educação, que vai 

tratar do estágio como um componente curricular que deve apresentar ao formando uma 

dimensão investigativa e que o permita e ao mesmo tempo o faça criar e recriar elementos do 

conhecimento adquirido no processo de formação docente. Sendo que o momento do estágio 

não deve ser um tempo de observação, mas de inserção no contexto de construção e de 

participação do processo como um todo do formando e da escola na qual está inserido, pois este 

deve participar da vida comunitária escolar em suas diversas dimensões (BRASIL, 2001a). 

Em 2001, o Conselho Nacional de Educação, aprovou o Parecer de nº 21/2001, porém 

este não foi homologado, e instituía uma carga-horária de 2.800 para os cursos de formação de 

professores da educação básica, com a inclusão de 400 horas de vivência da prática de ensino; 

400 horas de Estágio Supervisionado; 1.800 horas de conteúdos curriculares; e 200 horas para 

atividades complementares (BRASIL, 2001b). 

Ainda em 2001, o Parecer nº 27/2001, do Conselho Nacional de Educação, foi 

devidamente homologado, e tratou do tema Estágio Supervisionado, com a obrigação do 

mesmo ser desenvolvido durante a vivência do curso de formação e que deveria ter tempo hábil 

para as diversas abordagens do atuar do profissional da educação com base no Projeto Político-

Pedagógico (BRASIL, 2001c). Os estágios devem ser realizados a partir do início da segunda 

metade do curso, e desenvolvido nas unidades de ensino da educação básica, e deve envolver a 

atuação conjunta dos formadores através da supervisão do estágio. 

Nova redação foi dada ao Parecer nº 21/2001 que não foi homologado, surgindo então 

o Parecer nº 28/2001, com a seguinte redação: 
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A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A prática é o 

próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por uma 

teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela prática e pela teoria como 

momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se 

busca fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar, significar e 

com isto administrar o campo e o sentido desta atuação (BRASIL, 2001d, p. 9). 

 

O mencionado Parecer deixa claro que há uma intensa relação entre teoria e prática, que 

a composição curricular não deve dissociar uma da outra, mas deve haver um constante diálogo 

entre fazer e saber, permitindo que o ainda aluno em formação busque um significado e uma 

interligação entre as diversas e complexas realidades do ser e viver docente no ambiente da 

escola (BRASIL, 2001d). 

Ainda é o mesmo documento que expõe: 

 
Assim, há que se distinguir, de um lado, a prática como componente curricular e, de 

outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório definidos em lei. A primeira é mais 

abrangente: contempla os dispositivos legais e vai além deles. [...] esta correlação 

teoria e prática é um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados 

na gestão, administração e resolução de situações próprias do ambiente da educação 

escolar (BRASIL, 2001d, p.9). 

 

O Parecer CNE/CP nº 28/2001 deixa claro a correlação teoria e prática, que estão 

inseridos em um só movimento. Nessa mesma linha surge o Parecer CNE/CP nº 1/2002, que 

vem estabelecer Diretrizes Curriculares Nacionais para Formação de Professores da Educação 

Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, e que trata o Estágio 

Supervisionado como espaço interdisciplinar de formação docente, que problematiza, estuda, 

analisa, teoriza, reflete, propõe alternativas, intervém e redimensiona a ação (BRASIL, 2001d). 

A dinâmica apresentada pelo Parecer CNE/CP nº 1/2002 trata o Estágio Supervisionado 

como momento oportuno para a ação-reflexão-ação, e com isso torna o atuar profissional com 

um exercício pleno, que tem a orientação de professores com uma maior experiência, e ainda 

integraliza o currículo na unificação de teoria-prática (BRASIL, 2002a). O Parecer CNE/CP nº 

02/2002, regulamente 400 horas de estágio curricular supervisionado, que acontecerá a partir 

do início da segunda metade do curso (BRASIL, 2002b).  

O mesmo Parecer CNE/CP nº 02/2002 também determina que Prática como 

Componente Curricular (PCC) deve ser vivenciada ao longo do curso de licenciatura, sendo 

que o mínimo de 400 horas da carga horária total do curso deve ser destinada para o 

desenvolvimento dessa atividade (BRASIL, 2002b).  

Por fim, a Resolução CNE/CP nº 02/2015, que define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior, ao tratar sobre o estágio expõe: “O estágio 

curricular supervisionado é componente obrigatório da organização curricular das licenciaturas, 



53 

 

sendo uma atividade específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais 

atividades de trabalho acadêmico” (BRASIL, 2015).  

Em sintonia com a evolução e a transformação do Estágio Supervisionado na 

composição curricular dos cursos de formação de professores, a Resolução CNE/CP nº 02/2015 

trata o estágio supervisionado como elemento obrigatório, e esclarece que há uma articulação 

entre prática e atividades de trabalho acadêmico, ou seja, não há um fracionamento entre o saber 

e o fazer, teoria e prática deve andar juntas e fazerem parte do processo formativo do professor 

que atuará dentro de um contexto sócio-histórico-cultural e que deve se ater a prática, a 

realidade da vivência escolar e dos desafios da sala de aula, sendo que o estágio é o momento 

oportuno para a ação-reflexão-ação. 

  

2.2  A prática de ensino e o estágio supervisionado  

 

A Prática de Ensino (PE) foi tema central de discussões educacionais desde o seu 

surgimento na história da educação e, ao longo dos anos, tornou-se parte integrante dos cursos 

de licenciatura na forma de estágio curricular ou supervisionado (MARANDINO, 2003). 

Penteado, (1988, p. 08), compreende Prática de Ensino (PE) como um “conjunto de 

condutas e procedimentos pedagógicos vivenciados e experienciados dentro de instituições 

escolares”. A PE poderia ser relacionada com o exercício de praticar, obter técnicas para 

produzir uma aprendizagem efetiva no ambiente escolar de modo a mudá-lo, bem como 

proporcionar aos educandos uma aprendizagem concreta e uma formação humana. 

É nesse aspecto, que Piconez (1991) ao investigar a prática de ensino e o estágio 

supervisionado, ambos como componentes curriculares dos cursos de licenciaturas, transcreve: 

 

Se, por um lado, a legislação e, consequentemente, os agentes pedagógicos 

formadores que participam da formação de professores consideram a Prática de 

Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado, muitas vezes, como uma tarefa 

exclusiva da Didática, com dificuldades de identificá-la no interior de um projeto 

político-pedagógico mais amplo, por outro lado, ela vem sendo desenvolvida, no 

curso de Pedagogia, por componentes curriculares autônomos, como as Metodologias 

de 1º e 2º graus, nas séries terminais do curso. Na Licenciatura, os estágios são 

vinculados ao componente curricular Prática de Ensino, cujo objetivo é o preparo do 

licenciando para o exercício do magistério em determinada área de ensino ou 

disciplina de 1º e 2º graus (PICONEZ, 1991, p. 16). 

 

Sendo nas licenciaturas, nas disciplinas de Estágio Curricular, ou Estágio 

Supervisionado (ES) que o educando inicia o exercer da docência. Costa e Gonçalves (2004) 

afirmam que a PE oferece aos licenciandos experiências e uma diversidade da realidade que 
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será vivenciada no exercício da profissão durante a graduação, visto que é na prática que se 

vivencia e se aplica a teoria.  

Nesse momento, surge o Estágio Supervisionado como momento experimental de se 

aplicar a teoria no ambiente escolar, ou como descreve Borssoi (2008), “o estágio como via 

fundamental na formação do professor”, sendo essencial, pois “possibilita a relação teoria-

prática, conhecimentos do campo de trabalho, conhecimentos pedagógicos, administrativos, 

como também conhecimentos da organização do ambiente escolar, entre outros”.  

Kulcsar (1991) garante que o estágio supervisionado é uma parte fundamental na relação 

teoria-prática, trabalho-escola, e, diria, professor-aluno, porque é nele que começa a ser 

formado o elo entre o que foi aprendido e a realidade que será vivenciada no exercício da 

profissão docente. 

Borssoi (2008) descreve que o estágio objetiva “a aproximação da realidade escolar, 

para que o aluno possa perceber os desafios que a carreira lhe oferecerá, refletindo sobre a 

profissão que exercerá, integrando – o saber fazer – obtendo (in)formações e trocas de 

experiências”. 

Trilhando os aspectos do estágio, o Conselho Nacional de Educação, conforme parecer 

número 21, ano de 2001, define estágio:  

Como um tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, 

alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e 

depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o estágio supõe uma relação 

pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente 

institucional de trabalho e um aluno estagiário [...] é o momento de efetivar um 

processo de ensino/aprendizagem que, tornar-se-á concreto e autônomo quando da 

profissionalização deste estagiário (BRASIL, 2001b). 

 

Nas definições, notamos o constante relato que no estágio é onde a teoria se efetiva na 

prática, é o momento de vivenciar a realidade. Segundo Pimenta (p. 33, 2010), “o estágio 

sempre foi identificado como parte prática dos cursos de formação de profissionais, em 

contraposição à teoria”. Contudo, isso não significa que essa relação entre teoria e prática era 

entendida. 

Por isso surgiu muitos debates nos últimos anos sobre a existência de uma dicotomia 

entre os dois termos. Deleuze (2004, p. 41) relata que “a prática é um conjunto de revezamentos 

de uma teoria a outra e a teoria um revezamento de uma prática a outra. Nenhuma teoria pode 

se desenvolver sem encontrar uma espécie de muro e é preciso a prática para atravessar o muro”. 

Então, não há uma separação entre os termos; um complementa o outro. Não há prática sem 

teoria, nem a teoria se efetiva sem a prática (CORRÊA, 2013).  
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Favero (2001) sugere que haja um diálogo entre teoria e prática, sendo as mesmas, 

consideradas um núcleo articulador no processo de ensino-aprendizagem e de formação 

docente, para que o trabalho desenvolvido com esses dois eixos seja integral, indissociável e 

complementar dentro das limitações existentes, seja nas Instituições de Ensino Superior (IES), 

nas escolas ou demais campos de atuação dos estagiários (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 

2008). 

Sobre o Estágio Supervisionado (ES), é importante ressaltar que ele é obrigatório em 

todos os currículos de Licenciatura e Pedagogia. Porém, Piconez et al. (2010, p. 57) relata que 

esse “não é devidamente explorado”. A autora ainda comenta sobre a proposta do ES em sua 

pesquisa: 

 

A proposta está vinculada a ideia de um estágio voltado para o atendimento da 

comunidade, o qual deverá proporcionar o engajamento do estagiário na realidade, 

para que possa perceber os desafios que a carreira do magistério lhe oferecerá e possa, 

assim, refletir maduramente sobre a profissão que vai assumir. Esse envolvimento, 

em situações reais vividas, visará primordialmente à integração do saber com o fazer 

(PICONEZ et al., 2010, p. 58).  

 

Refletindo sobre a citação acima, é fato que no estágio o fazer acontece, uma vez que é 

tempo de colocar a prova tudo o que lhe foi apresentado na graduação: os modelos de ensino, 

as metodologias, as técnicas, a postura e o domínio de conteúdo devem assumir-se como parte 

teórica e atrela-se a prática do fazer, do ensinar, do aprender (CORRÊA, 2013). Nesse momento 

o aluno-estagiário torna-se educador e assume-se como sujeito reflexivo nesse processo, não 

mais passivo, nem meramente detentor do saber. Sobre a atuação do aprendiz-professor, Freire, 

1997, comenta que o educador precisa assumir-se como sujeito da produção e da construção do 

saber, e que nesse processo de ensino e troca ele aprende ensinando e ensinando ele aprende a 

ensinar. 

É na vivência escolar, no exercer da profissão que a teoria se concretiza. É momento de 

intervir e atuar na e/ou para a sociedade. Pimenta e Gonçalves (1990) dizem que é a ocasião em 

que o aluno se aproxima da realidade que atuará, ou citando Pimenta (p. 45, 2004) ao inferir 

que “o estágio [...] é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção 

na realidade [...], ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da 

sociedade que a práxis se dá”. 

O termo práxis, na visão freiriana constitui-se uma atitude (teórico-prática) humana de 

transformação da natureza e da sociedade, uma ação humana com objetivo de modificar uma 

realidade em um contexto social (FREIRE, 1997). Pimenta (2011, p. 86) argumenta “não basta 

conhecer e interpretar o mundo (teórico), é preciso transformá-lo (práxis)”. Logo, fica claro que 
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a práxis docente pode ser conceituada como a transformação do mundo, da sociedade. É a 

modificação do ambiente de trabalho e da própria prática docente. Então, o estágio é o primeiro 

exercício de desenvolvimento e intervenção na formação da práxis. 

Sobre as considerações de Borssoi (2008), pensar a importância do ES nos cursos de 

formação de professores, sobretudo nas licenciaturas, não é uma tarefa fácil. No entanto, o bom 

professor não detém somente em embasamentos teóricos, mas principalmente, nas vivências; 

no aprendizado; na sua práxis; no diálogo que ele realiza entre os saberes e seus alunos; na 

intervenção que ele faz sobre a escola e a sociedade; na busca constante de um saber teórico e 

prático (SANTOS, 2016; CORRÊA, 2013). Certamente, o saber docente, não é formado só pela 

prática, mas também, nutrido pelas teorias. 

Ao analisar o estágio supervisionado, sabe-se que esse é parte obrigatória nos currículos 

dos cursos de licenciatura. Pela concepção de Pérez-Gómes (1992, p. 98) “o desenvolvimento 

de competências profissionais deve colocar-se, portanto após o conhecimento científico básico 

e aplicado, pois não é possível aprender competências e capacidades de aplicação antes do 

conhecimento aplicável”. 

Segundo Piconez (1998) ao falar sobre a concepção do ES nos cursos de licenciatura até 

a vigência da LDB 9394/96, a disciplina tinha um papel de complementação, oportunizando 

aos licenciados que colocassem em prática o que foi aprendido, de modo a complementar sua 

formação (SANTOS, 2016). Nota-se neste trecho, o relato de que é na prática vivenciada no 

estágio que as teorias estudadas durante o curso se complementam. 

Dentro da relação teórico-prática é importante descrever algumas formas de aplicação e 

exercício da disciplina de ES dentro das escolas. Carvalho (1985) relata que o estágio 

supervisionado seguiu um ciclo tradicional: observação, regência e participação. Sendo o 

espaço que deveria ser de exercício da prática, tomado por denúncias de erros nas escolas, sem 

quaisquer mudanças ou acréscimos de profissionais (RAMOS, 2014).  

Na observação dava-se ênfase para o estagiário descrever as falhas, seja da escola, do 

professor, das metodologias, dentre outros, sem que nada fosse feito. Observar os defeitos, sem 

pensar em soluções; na participação, a tarefa seria corrigir provas, realizar atividades do 

professor, ou mesmo assessorar na secretaria da escola (SILVA, 2015).  

O adequado seria que o estagiário participasse efetivamente das aulas, colaborando no 

processo ensino-aprendizagem; na regência a atividade seria desenvolvida de acordo com as 

habilidades que o estagiário tinha para ministrar aulas. Se ele era um “bom” professor, a 

oportunidade de ministrar aulas lhe era concedida, se não fosse bom, não teria essa chance. 
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Percebe-se que nessa dinâmica de aplicação do estágio, nem as Universidade interferiam, nem 

as escolas contribuíam na formação dos futuros docentes (SILVA, 2015). 

Com o passar dos anos, essas concepções foram transformadas. Atualmente, nos cursos 

de licenciatura, o ES oferece a oportunidade dos acadêmicos vivenciarem a realidade e o 

ambiente escolar, aprofundarem suas habilidades, competências e conhecimentos em sua área 

de estudo (CARDOSO et al., 2011). Em verdade, é nesse momento que a prática de ensino 

começa a se efetivar na vida dos graduandos, por oportunizar a vivência do ambiente escolar. 

Mendes e Munford (2005) comentam que o estágio nos cursos de licenciatura visa a 

integração entre a parte prática e as teorias aprendidas, com a aplicação, reflexão, debate e 

(re)elaboração da prática de ensino que está em construção. É espaço e momento de percepção 

de metodologias contínuas, inacabadas. É o primeiro contato do aluno com ambiente em que 

ele irá trabalhar. Portanto, fundamental para a formação do professor. 

Stahl e Santos (2012) relata que o estágio supervisionado não alcança seus objetivos se 

não for permeado por reflexões da prática pedagógica. Caso contrário, torna-se “apenas um 

fazer por fazer”. Na realidade, os estudantes só compreendem a profissão de professor ao 

vivenciar o ser educador de uma turma, tendo responsabilidades e tendo que lidar com os 

desafios de avaliar, planejar, participar de eventos e momentos da escola, dentre outros.  

Ao pensar nos desafios e na formação docente, Pereira (1999) vê a necessidade de 

pensar no desenvolvimento do educador, para isso o estagiário deve realizar estudos 

aprofundados sobre sua área de conhecimento, ter uma visão ampla dos saberes e contemplar 

ideias reflexivas sobre ensino-aprendizagem. 

Batista (2003) fala que na concepção do licenciando, sobretudo, dos estudantes das áreas 

de Ciências, Biologia e Química é imperioso oferecer momentos práticos de reflexão sobre o 

ensino para que esse tome consciência de que ser educador é assumir um caráter pedagógico de 

transformação social, um repensar criticamente sobre a prática (CONTRERAS, 2002). Nessa 

visão autocrítica que Freire (1997) comenta que o formador precisa assumir-se como sujeito da 

produção e da construção do saber no processo de ensino e troca, pois ele aprende ensinando, 

ensinando ele aprende a ensinar. 

Levando em consideração esse ponto de vista é que o estágio está vinculado a prática 

do ensino, partido do pressuposto de que forma licenciandos para o exercício da docência em 

determinada área de ensino ou disciplina, nos cursos de licenciatura (PICONEZ et al., 2010).  

Além disso, o estágio possibilita aos graduandos vivenciar situações reais; o ensino e as 

condições no exercício da profissão de professor, sendo o mesmo um componente curricular, 

onde se dá o contato com diversas realidades e situações do ambiente escolar, momento em que 
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o trabalho pedagógico é experienciado, onde deve-se articula teoria e prática, de modo que os 

licenciandos possam tomar suas próprias decisões de maneira crítica e reflexiva (LIMA; 

SANTOS, 2010). 

 

2.3  O Estágio Supervisionado nas licenciaturas em Química 

 

Pensando nas ações e meditações do estágio na formação de professores, nota-se a 

importância desse e das suas contribuições no exercício da docência nos cursos de licenciatura 

em Química. Gauche et al., (2008, p. 29) afirmam que “aproximação do futuro professor com 

a realidade cotidiana vivenciada na atividade docente dos que já atuam no ensino de Química 

contribui significativamente em sua formação”. O autor comenta a necessidade de pensar as 

ações e estratégias de intervenção pedagógica para melhorar a gênese dos professores de 

Química.  

Entre as atividades desenvolvidas no ES em algumas Instituições de Ensino Superior 

(IES), estão à elaboração de micro aulas para serem ministradas em sala para o professor da 

disciplina e os demais colegas estagiários. Esta prática, segundo Carvalho et al., (1976) consiste 

na substituição da Didática tradicional por controle das situações docentes, caracterizando-se 

como microensino, uma vez que é marcado pelo treinamento de habilidades para o ato de 

ensinar, havendo algumas restrições, controle de variáveis e do desempenho do professor, 

independente dos alunos.  

Quando o autor fala em independente dos alunos é porque os ouvintes não são e/ou não 

assumem a postura que teria um estudante do nível básico ao assistir a aula ministrada. Pimenta 

(2011) garante que estas aulas, ou situações experienciais não são generalizáveis. Na verdade, 

essa metodologia restringe a prática docente, pois não há vivência no ambiente escolar, os 

desafios, as dificuldades presentes no processo de ensino-aprendizagem. Contudo, há alguns 

pontos relevantes nessa metodologia, como a possibilidade de refletir sobre a prática. 

Feldens (1978) explica que essa técnica do microensino consiste na escolha aleatória 

dos licenciandos-estagiários para elaborar e ministrar uma aula que, posteriormente possibilita 

aos alunos-mestres feedback sobre sua atuação docente. Caracterizando o que Carvalho et al., 

(1986) denominam de ensino reflexivo, uma vez que os discentes podem maturar sua prática, 

antes do exercício da profissão. 

Pensando na necessidade de formar docentes reflexivos capazes de (re)pensar sua 

prática pedagógica e que acreditam em uma nova postura de ensino, faz-se necessário a 

interação de grupos de estudo dentro do ES dos cursos na área de ciências exatas e da terra, 
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sobretudo, nas licenciaturas em Química para melhorar a qualidade da formação inicial nesses 

cursos. Até porque percebe-se que há descaso por parte de alguns professores nas 

Universidades, consequentemente, havendo ausência de prática docente, ou do processo 

reflexivo sobre as ações dos discentes (SCHÖN, 2000).  

É preciso que a formação do licenciando em Química se dê por meio “de leituras, de 

realização de projetos, de trocas de experiências, de investigações sobre a própria prática, de 

reflexões sobre experiências passadas e presentes, como aluno, no contato com outras pessoas 

(pais, alunos, professores de outras áreas) e com o mundo” (REIS; FIORENTINI, 2007, p. 4). 

Januário (2015) ao pensar no desenvolvimento da prática para os licenciandos, fala do 

desafio que eles encontram ao começar a graduação, pois se deparam com a insegurança e o 

receio de não conseguirem desenvolver um bom trabalho em sala de aula. “Alguns temem não 

conseguir dominar a classe, outros se preocupam em não saber todo o conteúdo que julgam 

necessário, uns questionam-se quanto ao método que adotarão enquanto outros, ainda, anseiam 

por ministrar aulas” (JANUÁRIO, 2015, p. 2). 

Ainda, sobre esse assunto, Broietti e Barreto (2011) falam que a disciplina de estágio 

supervisionado, tradicionalmente, se destinava a orientar e supervisionar os mencionados 

estagiários. Essa serviria como o que os autores denominam “prestação de contas”. 

Oficialmente as atividades do ES, tanto o de observação, quanto o de regência de aulas, tinha a 

“prestação de contas”, em geral, se fazia por meio da apresentação por parte do licenciando, de 

um relatório de campo, onde era relata desde a história da escola que se estagiava, até sua 

estrutura, corpo docente, observações feitas em sala, enquanto observava, ou enquanto 

ministrava sua aula (SANTOS, 2016). 

Sobre essas observações Utsumi (2006) diz que essas podem culminar em processo 

criativo do educando, que passará por um processo de maturação e reflexão da sua prática e 

ação social, enquanto licenciando e futuro docente. Cruz (2011) comenta que a finalidade de 

empregar a observação e examinar a situação real do ensino e aprendizagem no dia a dia de 

uma sala de aula, nas instâncias educacionais, apresenta suas vantagens: ao fazer suas 

observações, os estagiários podem ao mesmo tempo em que se deparam com conflitos, podem 

pensar e propor novas estratégias gerando reflexões que tem por objetivo contribuir na sua 

formação como um profissional reflexivo (SCHÖN, 2000). Ou seja, esses viriam a ser 

professores com iniciativa para participar nas discussões curriculares, bem como nas reformas 

educacionais e que apresentem coerência nos confrontos que encontrarão no ambiente escolar 

que se manifestam, muitas vezes, de forma caótica. 
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Contudo Silva e Schnetzler (2008) constataram em suas pesquisas que as licenciaturas, 

desde a década de 30, sofreram poucas alterações significativas em seus modelos de ensino. 

Muitos pesquisadores estrangeiros e brasileiros em ensino de Ciências/Química vêm investindo 

em diagnósticos sobre tais cursos e em propostas de melhorias, que estão contribuindo para 

mudar as concepções tradicionais atribuídas à disciplina de Prática de Ensino de Química e 

Estágio Supervisionado.  

A partir disso, espera-se que o estágio possibilite aos graduandos vivenciar situações 

reais; o ensino e as condições no exercício da profissão de professor, sendo o mesmo um 

componente curricular, onde se dá o contato com diversas realidades e situações do ambiente 

escolar, momento em que o trabalho pedagógico é experienciado, onde deve-se articular teoria 

e prática, de modo que os licenciandos possam tomar suas próprias decisões de maneira crítica 

e reflexiva (LIMA; SANTOS, 2010). 

Ademais, há muitas coisas a serem mudadas para que a formação de professores, com o 

auxílio do estágio supervisionado e o exercício da prática de ensino possam formar profissionais 

qualificados. Sobretudo, porque não há um modelo universal de formação docente, e nem 

haverá. Contudo, é possível vivenciar a prática docente nos cursos de licenciatura, em especial, 

em Química dentro do Estágio Supervisionado para a construção de uma prática reflexiva 

(COSTA; GONÇALVES, 2004). 

A partir disso, o capítulo a seguir aborda o conceito de professor reflexivo e sua relação 

com a formação de professores para que diante desses dados seja possível compreender esse 

modelo e a sua relação com a formação docente.  
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3. A REFLEXÃO NA DOCÊNCIA 

 

“Ninguém começa a ser professor numa certa terça feira às quatro horas da tarde. 

Ninguém nasce professor ou marcado para ser professor. A gente se faz educador, a 

gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão sobre a 

prática” (Freire, 1991, p. 58). 

 

Considerando o pensamento de Freire (1991), que à docência não pode ser considerada 

um processo formativo acabado, mas construído. A formação docente não caminha para o 

acaso, nem surge no acaso; ela caminha pela transformação, pela construção da ação e reflexão 

do ser professor.  

Nessa construção do ser e fazer da profissão docente como uma ação de transformação 

que a relação teoria e prática são essenciais, por oportunizarem a vivência das teorias na prática; 

por oportunizarem a construção de saberes que vão além das teorias, pois são experimentados 

e reformuladas com a prática (PIMENTA, 2002b).  

Além disso, na formação docente a teoria deve estar articulada com a prática para 

possibilitar a construção de uma práxis docente, sobretudo, porque nessa formação “dois 

conhecimentos precisam coexistir: o conhecimento específico de química e o do educador” 

(CORRÊA, 2013 p. 44). Um não pode ser mais importante que o outro, visto que se 

complementam e constroem a identidade docente.  

Porém, a formação de professores foi baseada ao longo dos anos nos princípios da 

racionalidade técnica: uma formação conteudista de natureza aplicacionista que se baseava na 

reprodução do conhecimento tal como foi ensinado, excluído a prática. E mesmo com os passar 

do tempo, poucas transformações ocorreram nesse sentido. É preciso superar essa dicotomia 

que se estabeleceu sobre a relação teoria e prática (PIMENTA, 2012).  

Nesse viés, que na década de noventa surgiu o interesse pelo “profissional reflexivo”, 

ou mesmo pelo “professor reflexivo” (PIMENTA, 2002a). Esse termo tem suas origens nas 

pesquisas desenvolvidas por Donald Schön para superar a racionalidade técnica, a partir da 

associação entre teoria e prática na formação profissional. Esse autor, desenvolveu seus estudos 

a partir das pesquisas realizadas por John Dewey (1959) (NETO; FORTUNATO, 2017). Desde 

então, Schön tornou-se referência para a formação de professores nas diferentes áreas.  

Dentre vários autores, Pimenta (2002); Pimenta e Ghedin (2002); Alarcão (1996; 2011); 

Perrenoud (2002) e Zeichner (1993), que estudam sobre o profissional reflexivo ou sobre esse 

pensamento de refletir na e sobre a prática. Destaca-se Pérez-Gómez (1997) ao afirmar que a 

reflexão é uma 
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Imersão consciente do homem no mundo da sua experiência, um mundo carregado de 

conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses 

sociais e cenários políticos. O conhecimento acadêmico, teórico, científico ou técnico, 

só pode ser considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado 

significativamente, [...] em esquemas de pensamento mais genérico ativados pelo 

indivíduo quando interpreta a realidade concreta em que vive e quando organiza a sua 

própria experiência (PÉREZ-GÓMEZ, 1997, p.103). 

 

Na afirmação, ver-se a relação da formação com o processo reflexivo, tomando como 

base o cotidiano dos docentes que estão constantemente vivenciando e tentando modificar seu 

ambiente de trabalho a partir de suas experiências educacionais, sobretudo, para construir um 

processo de ensino-aprendizagem que seja significativo (FEITOSA; BODIÃO, 2015).   

No mesmo viés, Geraldi Fiorentini e Pereira (1998) versam sobre o professor reflexivo 

ao abordarem em sua obra a epistemologia da reflexão, com enfoque na prática profissional e 

na formação docente (SHIGUNOV NETO; FORTUNATO, 2017). Além desses autores, 

merecem destaque as produções realizadas por Alarcão (1996; 2011), Zeichner (1993), Pimenta 

e Ghedin (2002).  

Esses autores, abordam em suas obras as concepções de Schön em diferentes aspectos, 

seja na formação inicial e continuada dos professores; no desenvolvimento da prática e da 

identidade docente; ou dentre tantos outros aspectos relacionados a formação profissional. 

Shigunov Neto e Fortunato (2017, p. 6 - 7) destacam que foi embasado nessa “amplitude de 

perspectivas de investigação que a ideia de ‘professor reflexivo’ emergiu, consolidou-se e 

tornou-se um dos conceitos chave para a formação e exercício da atividade docente”.  

Já Pimenta (2002) chama a atenção para uso do termo professor reflexivo de maneira 

errônea, usado como adjetivo para caracterizar a ação docente, ao invés de “movimento teórico 

de compreensão do trabalho docente”: uma ação que fundamenta-se na formação teórico-

prática construída pelo docente ao longo de sua formação e de sua práxis (SHIGUNOV NETO; 

FORTUNATO, 2017, p. 7). Alarcão (1996; 2011), por outro lado, faz uma crítica ao perceber 

nas ideias de Schön um viés individualista. Na visão da autora, a reflexão deve acontecer de 

maneira coletiva, não sozinha.  

 Porém, Schön (1995) concebe o “professor reflexivo” como um profissional que 

observa, analisa e reflete criticamente sobre seu trabalho com o objetivo de aperfeiçoar a sua 

prática, de compreender os fatores que influenciam no processo educativo. Segundo Shigunov 

Neto e Fortunato (2017), essa ação de repensar na e sobre a prática contribui na formação do 

ser professor pela tomada de consciência do seu papel educativo político e social.  

 Seguindo essa afirmação do pensamento de Schön, que Feitosa e Bodião (2015) 

observam a prática reflexiva como propulsora da “autonomia profissional”, sobretudo, porque 
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para ser “um professor reflexivo não bastariam reflexões esporádicas, e sim uma postura 

permanentemente e ancorada no trabalho docente cotidiano” (FEITOSA; BODIÃO,2015, p. 

187). Essas reflexões constantes culminariam com a mudança na prática e na identidade 

docente.  

Perrenoud (2002, p. 24) defende que para formar um profissional reflexivo é preciso 

“formar um profissional capaz de dominar sua própria evolução, construindo competências e 

saberes novos ou mais profundos a partir de suas aquisições e de suas experiências”. O “saber-

analisar” apresentado pelo autor é uma característica importante para o professor reflexivo, mas 

sozinho não é suficiente. Faz-se necessário para a prática reflexiva “uma postura, uma 

identidade e um habitus específicos”.  

A partir dessas considerações, Perrenoud (2002, p.30) traz a definição de prática 

reflexiva ao expor que “não há ação complexa sem reflexão durante o processo”, pois segundo 

o autor 

[...] a prática reflexiva pode ser entendida, no sentido mais comum da palavra, como 

a reflexão acerca da situação, dos objetivos, dos meios, do lugar, das operações 

envolvidas, dos resultados provisórios, da evolução previsível do sistema de ação. 

Refletir durante a ação consiste em se perguntar o que está acontecendo ou o que vai 

acontecer, o que podemos fazer, o que devemos fazer, qual é a melhor tática, que 

desvios e precauções temos de tomar, que riscos corremos, etc. (PERRENOUD, 2002, 

p. 30 -31).  

 

Conseguinte esses questionamentos, é que se pode pensar em uma prática reflexiva, 

analisando o contexto na e sobre a ação em sua totalidade para construí-lo e transformá-lo a 

partir da prática como resultado de experiências e de um processo de maturação sobre o 

caminho que deve-se seguir para alcançar os objetivos desejados (PERRENOUD, 2002). 

Nessa perspectiva de refletir sobre a prática, aborda-se três aspectos apresentados por 

Schön (1995) que são características de uma prática reflexiva: a reflexão na ação, reflexão sobre 

a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. O primeiro desses aspectos, “a reflexão na ação 

acompanha a ação em curso e pressupõe uma conversa com ela” para que se possa atribuir um 

novo significado aos valores que estão implícitos na prática de ensinar (ALARCÃO, 2011, p. 

54). Na visão de Feitosa e Bodião (2015), esse é o momento que a ação 

 

[...] é um instrumento de desenvolvimento dos saberes frutos da experiência do 

educador, haja vista que é na relação com a situação prática que o professor elabora 

novas percepções, esquemas e conceitos, tornando-se um profissional mais flexível 

frente aos desafios propostos pela complexidade da interação com a prática, criando 

estratégias para potencializar a reflexão na ação (FEITOSA; BODIÃO, 2015, p. 188). 

 

A partir do pensamento dos autores, a reflexão na ação é um momento de olhar 

criticamente a prática docente para compreender os fatores implícitos que contribuíram com o 



64 

 

sucesso ou fracasso dessa ação (SCHÖN, 1995). Schön (2000, p. 33) ainda comenta que “a 

reflexão-na-ação tem uma função crítica, questionando a estrutura de pressupostos do ato de 

conhecer-na-ação”.  

O segundo aspecto, consistiria em pensar sobre a nossa ação para conhecer os saberes 

que são mobilizados na prática cotidiana e suas implicações para os resultados obtidos 

(FEITOSA; BODIÃO, 2015). “A reflexão sobre a ação pressupõe um distanciamento da ação” 

(ALARCÃO, 2011, p. 54). Sobre isso Perrenoud (2002, p. 36) argumenta,  

 

Ao distanciar-se da ação, o professor não está interagindo com alunos, pais ou colegas. 

Ele reflete sobre o que aconteceu, sobre o que fez ou tentou fazer, sobre os resultados 

de sua ação. Além disso, ele reflete para saber como continuar, retomar, enfrentar um 

problema, atender a um pedido. [...] A reflexão da ação pode – ainda que isso não seja 

automático – capitalizar experiências, ou até transformá-la em saberes capazes de 

serem retomados em outras circunstâncias.  

 

Já o terceiro aspecto, considera as percepções observadas na ação pedagógica para que 

se possa formular e construir novas estratégias para o processo de ensino-aprendizagem, 

resultando na transformação da prática docente (FEITOSA; BODIÃO, 2015). É um momento 

de ressignificação da prática a partir do que aconteceu, ou se observou na e sobre a própria ação 

de refletir (SCHÖN, 2000). 

Schön (2000, p. 32), ainda, argumenta que “podemos refletir sobre a ação, pensando 

retrospectivamente sobre o que fizemos, de modo a descobrir como nosso ato de conhecer-na-

ação pode ter contribuído para um resultado inesperado”. A reflexão sobre a reflexão na ação, 

é o momento de ir ao encontro da nossa prática e traçar novos objetivos e perspectivas sobre 

ela.  

No viés da reflexão na e sobre a ação que Perrenoud (2002, p. 13) destaca que a prática 

reflexiva é um processo complexo, visto que “todos nós refletimos na ação e sobre a ação, e 

nem por isso nos tornamos profissionais reflexivos”. Na visão do autor, precisa-se estabelecer 

uma distinção entre “a postura reflexiva do profissional e a reflexão episódica de todos nós 

sobre o que fazemos”, sobretudo, porque 

 

[...] uma prática reflexiva pressupõe uma postura, uma forma de identidade, um 

habitus. Sua realidade não é medida por discursos ou por intenções, mas pelo lugar, 

pela natureza e pelas consequências da reflexão no exercício cotidiano da profissão, 

seja em situação de crise ou de fracasso seja em velocidade de cruzeiro 

(PERRENOUD, 2002, p. 13). 

 

 O cerne da distinção entre a reflexão episódica e a postura reflexiva está na 

aprendizagem construída nessa meditação, nas transformações que podem ser geradas no 

processo de ensino-aprendizagem. Nas palavras do próprio autor “todos refletivos para agir, 



65 

 

durante e depois da ação, sem que essa reflexão gere aprendizagens de forma automática” 

(PERRENOUD, 2002, p. 17).  

A prática reflexiva é muita mais que um pensar por pensar, deve ser guiada pelo desejo 

de mudar, de transformar ou mesmo construir um significado, uma aprendizagem. Nesse 

sentido, Feitosa e Dias (2017, p. 17 - 18), afirmam que “a prática em sala de aula surge como 

um espaço privilegiado para uma integração de saberes; a reflexão e a experimentação são 

fundantes para a ação docente, promovendo conquistas de autonomia e descoberta de 

potencialidades [...]”.  

Nessa perspectiva de desenvolvimento da autonomia e de potencialidade que a prática 

reflexiva é importante na formação de professores para ensino de Química, tendo em vista a 

necessidade de “estabelecer relações entre a Química e as suas aplicações e implicações” 

(VACHESKI, 2016, p. 15) no processo de ensino-aprendizagem. Sobretudo, porque os 

conteúdos químicos, na maioria das vezes, são memorizados ao invés de assimilados pelos 

alunos. 

Além disso, o processo de Química precisa de uma formação que subsidie o seu 

pensamento crítico e que fortaleça a sua ação de sentido de apresentar aos alunos um saber que 

seja prático, relacionado as vivências dos educandos e que possibilite uma aprendizagem 

significativa na assimilação dos conteúdos (CORRÊA, 2015). Ademais, o docente precisa estar 

preparado para lidar com questionamentos e situações imprevisíveis que irão surgir na prática 

educativa. O caminho para fornecer uma base sólida para o exercício da profissão está na 

reflexão como articulação entre teoria e prática na construção de uma práxis docente 

(PERRENOUD, 2002). 

 

3.1  Professor artista-reflexivo  

 

Caminhando sobre o enfoque de refletir na e sobre a prática, que Queiroz (2001) 

comenta que alguns professores buscando o protagonismo e a inovação pedagógica no ambiente 

educacional “deram início a um intenso processo de desenvolvimento profissional marcado por 

ações diversificadas envolvendo criatividade e muita sensibilidade”. Esses profissionais 

elaboraram um estilo próprio, repleto de recursos técnicos e estéticos que relaciona arte, ciência 

e educação para distinguir o perfil de professor artista-reflexivo, ou seja, o docente capaz de 

inovar devido ao seu “repertório” metodológicos, transformando o processo de ensino. 

Esse estilo surgiu da necessidade de suprir as lacunas deixadas pela formação docente, 

sobretudo, porque ao chegar na sala de aula e assumir o seu papel como professor; protagonista; 
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ator do processo educativo, muitos desafios são encontrados: salas de aulas numerosas, ausência 

de recursos, indisciplina, sistemática da escola e tantos outros que não são favoráveis ao 

processo de ensino-aprendizagem, mas que evocam no professor a capacidade de improvisar 

(CORRÊA, 2013; KASSFBOEHMER; FERREIRA, 2008).  

Feitosa e Leite (2012, p. 38) relatam que esse momento inicial é uma transição entre a 

fase de estudante para a de professor, sendo marcado pelo confronto da realidade profissional, 

sobretudo, pela “desilusão e o desencantamento dos primeiros tempos de profissão”. Essa 

“colisão” entre formação e realidade é o resultado do aplicacionismo da racionalidade técnica.  

Os autores ainda discorrem sobre a formação do artista ao relatarem que “a prática é 

realizada junto com a teoria, e ambas se influenciam mutuamente; não há prática sem teoria, 

assim como não há teoria sem prática” (FEITOSA; LEITE, 2012, p. 38). Ao estabelecerem esse 

comparativo entre teoria e prática na formação do artista com a do professor, eles fundamentam 

o argumento da necessidade de formar professores artistas-reflexivos, sobretudo, na área de 

Ciências da Natureza.  

A questão fundamental dessa proposta do professor como artista-reflexivo está centrada 

na superação do modelo de formação de professores pautado na racionalidade técnica, pela 

inserção de uma formação baseada na racionalidade prática.  Sobretudo, porque a racionalidade 

técnica não forma profissionais reflexivos, mas professores aplicacionistas: preparados para 

ensinar o conteúdo, mas que não sabem lidar com questões práticas, com imprevistos (SCHÖN, 

2000; CORRÊA, 2013). 

Considerando esse pensamento, é importante destacar dentro da formação de Ciências 

e a formação do artista, a importância da relação entre educação e artes para que a partir disso, 

fique claro o motivo para formar docentes artistas-reflexivos. Essa relação não é nova. Ela 

surgiu com os antigos gregos, passando para os romanos e sendo revigorada pelo cristianismo. 

Esse último, na visão de Corrêa (2013, p. 12), lhe atribuiu “transformações importantes, 

principalmente no que diz respeito à concepção de criança e do ser humano em geral”. 

No século XIX e XX essa relação é superada por outras ideologias, sobretudo pelo 

pensamento da educação como ciência. Porém, nos últimos trintas anos essa associação entre 

arte e educação tornou-se tema central de algumas pesquisas embasadas pelo pensamento de 

Donald Schön (2000) (CORRÊA, 2013).  

Dessa forma, para entender a comparação entre Ciências e a formação do artista, trago 

o pensamento de Eisner (2008, p. 9) abordado em seu livro “o que a educação pode aprender 

das artes”. Segundo o autor, “o objectivo da educação deveria ser entendido como a preparação 
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de artistas” para que se possa entender a importância dessa associação. Na visão dele, os artistas 

não são só pintores, dançarinos, poetas. 

 

[...] são indivíduos que desenvolvem as ideias, as sensações, as habilidades e a 

imaginação para criar um trabalho que está bem proporcionado, habilmente executado 

e imaginativo que é independente do domínio em que um indivíduo trabalha. O maior 

elogio que podemos dar a alguém é dizer que ele ou ela é um artista, seja como 

carpinteiro, cirurgião, cozinheiro, engenheiro, físico ou professor. As belas artes não 

têm o monopólio do artístico (EISNER, 2008, p. 9).  

  

Na perspectiva schöniana (2000), a relação entre arte e educação é o resultado de 

situações inesperadas, imprevistos que surgem no exercício da prática e que podem ser 

resolvidos com uma formação docente baseada no que o autor chama de design.  Feitosa e Leite 

(2012, p. 39) cometam que esse design é um “conjunto de atos projetados e efeitos desvendados, 

levando à reconstrução da coerência inicial, numa sinergia reflexiva com os materiais de uma 

situação”. Esse material, ou mesmo recursos é o que Schön chama de repertório e que são 

fundamentais para a performance, exercício da profissão (PERRENOUD, 2002).  

Em verdade, o exercício da prática docente não pode ser ensinado, não tem um manual 

explicando etapa por etapa, ou mesmo que preveja as dificuldades e questionamentos que irão 

surgir. No entanto, segundo Schön (2000, p. 17) para enfrentar as situações inesperadas da 

prática é preciso “um tipo de improvisação, inventando e testando estratégias situacionais que 

ele próprio produz”, que o próprio professor vai construindo e situando em sua prática, o seu 

repertório. 

Essa improvisação revela o lado artista do professor, sobretudo, porque o exercício da 

prática educativa é uma arte que exige criatividade, sensibilidade e “talento”.  “Não se diz que 

profissionais bastante destacados têm mais conhecimento profissional do que outros, mas mais 

‘perspicácia’, ‘talento’, ‘intuição’ ou ‘talento artístico’ (SCHÖN, 2000, p. 22). O autor ainda 

destaca,  

 

O talento artístico para pintores, escultores, músicos, dançarinos e designers possui 

uma semelhança muito grande com o de advogados, médicos, administradores e 

professores extraordinários. Não é por acaso que os professores frequentemente se 

referem a uma “arte” do ensino ou da administração e usam o termo artista para 

referir-se a profissionais especialmente aptos a lidar com situações de incerteza, 

singularidade e conflito (SCHÖN, 2000, p. 24, grifo nosso).  

 

Feitosa e Leite (2012, p. 39) comentam que o ambiente de formação do professor é 

metaforicamente comparado a um ateliê de arte, “organizado em torno de projetos de design, 

aprendendo através do fazer”, sobretudo, porque permite a interação criativa, possibilita 

reflexões entre mestres e aprendizes sobre o design. Nesse viés, os autores explicam que 
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Para compreender o talento artístico como caráter de design de uma prática 

profissional, é preciso compreender também que os alunos não podem aprender o 

design na sequência de um currículo profissional aplicacionista, pois o design é uma 

habilidade holística e criativa.  Assim, o design passa a ser visto como um processo 

criativo no qual o designer passa a notar e a inventar fatos de um novo modo, em que 

nenhuma descrição anterior deste pode tomar o espaço da aprendizagem prática 

(FEITOSA; LEITE, 2012).  

 

Nessas características, nota-se a importância da relação entre o professor e o artista, 

principalmente, pela necessidade de uma formação prática voltada “para ajudar os estudantes a 

adquirirem os tipos de talento artístico essenciais para a competência em zonas indeterminadas 

da prática” (SCHÖN, 2000, p. 25).   

Corrêa (2013, p. 13) destaca que as “analogias entre ‘educação e arte’ são possíveis pois 

ambas carregam dois aspectos comuns: a prática e o artesanal”. Contudo, na formação do 

professor artista-reflexivo não queremos privilegiar a prática, mas mostrar que a reflexão na e 

sobre prática é tão importante quanto as teorias. Ambas devem conversar no processo reflexivo.  

O desenvolvimento da prática deve ocorrer paralelo a aplicação das teorias. E como já 

ressaltamos anteriormente, na formação de professores para o ensino de Química há uma 

preocupação muito maior com o químico, do que com o educador químico (RAMOS, 2014). 

Disciplinas de caráter práticos são secundarizadas, ou mesmo ministradas “de qualquer jeito”.  

Porém, o que se almeja na formação do professor artista-reflexivo para ensino de 

Química, é uma formação integradora entre teoria e prática; uma formação orientada pela 

reflexão da prática, junto ao aprendizado das teorias para conceber e desenvolver nos futuros 

professores suas habilidades, “talento artístico” e a partir disso construir um “repertório” que 

seja significativo para a reflexão na e sobre a ação (CORRÊA, 2013; SCHÖN, 2000).  

Além disso, ao formar professores artistas-reflexivos para o ensino de química, não se 

deve optar por uma formação técnica, nem baseada em situações rotineiras, porque “o exercício 

da docência é processual (não linear) e dinâmico, e não se constitui na reprodução de ações, 

pelo contrário, se constitui por meio de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas 

[...]” (CORRÊA, 2013, p. 14), especialmente, porque o processo de ensino-aprendizagem é 

imprevisível.  

Nesse mesmo pensamento, Queiroz (2001, p.99) afirma que “formar professores 

artistas-reflexivos, de certo, não consiste em aglutinar o ‘saber disciplinar’, aprendido nos 

cursos básicos das licenciaturas, ao ‘saber profissionalizante’ das ciências da educação, em um 

modelo teoricista [...]”, é uma ação complexa de reflexão envolvendo teoria e prática na 

“(re)construção permanente de uma identidade pessoal e docente” (CORRÊA, 2013, p. 14). 
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Essa identidade docente artística e reflexiva deve ter suas origens na formação inicial 

pela “interação entre os futuros professores e os que já atuam” (QUEIROZ, 2001, p. 102) 

através da observação de  

 

[...] como os mais experientes conseguiram superar limitações, usando os espaços 

disponíveis para exercerem formas alternativas de ensino-aprendizagem, participando 

dos momentos de criação e aplicação das novidades e vivenciando as dificuldades, 

desânimos e reinvestidas bem sucedidas [...]. 

 

Essa imersão dos licenciandos no mundo dos professores atuantes, nos leva a relação do 

estágio supervisionado com a formação do professor artista-reflexivo, sobretudo, por encontrar 

no ES a possiblidade de interação entre teoria e prática; entre formação, construção, reflexão e 

reconstrução da prática (PIMENTA, 2002). O Estágio é o local para o exercício da reflexão na 

e sobre a ação (CORRÊA, 2013), é momento de troca de experiência e construção do 

“repertório” que será fundamental em sua atuação docente (SCHÖN, 2000).  

Na perspectiva de Feitosa e Leite (2012, p. 46) o ES é importante na formação docente 

como artista-reflexivo por possibilitar o compartilhamento de saberes a partir da “interação 

entre os professores aprendizes-mestres (os estagiários) e os professores mestres mais 

experientes” (professores das escolas e os orientadores de estágio).  

Além disso, para que essa interação dentro do ES seja significativa na “formação de 

professores artistas-reflexivos é basilar abandonar a ideia aplicacionista de separação teoria-

prática” (FEITOSA; LEITE, 2012, p. 46), sobretudo porque a relação teórico-prática 

desenvolvida nos Estágios não deve ocorrer apenas no fim do curso, mas “[...] permear toda a 

formação inicial docente”, especialmente, porque o ES é ambiente de vivenciar as teorias com 

o exercício da prática; “lócus de reflexão crítica sobre a realidade”; logo, instrumento de 

construção da  práxis.  

Queiroz (2001) aborda a importância dessa relação entre teoria e prática na formação 

do professor artista-reflexivo no ensino de ciências, pois com base nas pesquisas da autora o 

desenvolvimento da identidade docente, do ser professor se constitui pelas vivências, pela 

transformação da prática.  

Na construção dessa identidade, “o que importa não é a assimilação de uma grande 

quantidade de conteúdos, mas sim o envolvimento nas mudanças conceituais consideradas mais 

significativas” (QUEIROZ, 2001, p. 108), modificações que são o resultado de reflexões na e 

sobre a prática com o intuito de valorizar a criação e construir um repertório que servirá como 

base para a práxis.  
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Essa associação entre arte e educação na formação da identidade profissional deve ser 

o resultado de um habitus construído ao longo da formação inicial e aperfeiçoado pela reflexão 

diária. Sobretudo, porque a reflexão é um exercício necessário para a concepção do ser 

professor, do estar e fazer da profissão docente. Refletir é procurar e dar sentido ao nosso 

trabalho (QUEIROZ, 2001). Nas palavras de Perrenoud (2002, p 30) “não há ação complexa 

sem reflexão durante o processo”. 

Além disso como afirma Corrêa (2013, p.14) sobre a reflexão, “até os melhores artistas 

[professores] precisam refletir sobre sua obra [prática], e assim, produzir ensaios, esboços, com 

tentativas e erros, até que cheguem ao mais próximo do ideal previsto”. Logo, a formação do 

professor artista-reflexivo para o ensino de Química é o resultado da necessidade de formar 

docentes dotados com “competências racionais, estéticas, técnicas e emocionais, sistematizada 

sobre certezas mesmo que provisórias”, (QUEIROZ, 2001, p. 114) no meio das incertezas do 

decurso educativo.  

Outrossim, é preciso subsidiar a formação para além das técnicas para aplicação dos 

conteúdos de Química. É necessário formar professores preocupados com ambiente da sala de 

aula; engajados com a escola e a sociedade; que relacionem conteúdo com fatos reais do 

cotidiano dos alunos; que saibam “explorar os sentidos e sensações físicas” e químicas; que 

queiram “se expressar e fazer os alunos se expressarem”; que saibam manipular as teorias e 

instrumentos pedagógicos para fins educativos (QUEIROZ, 2001, p. 115 – 116). Não é formar 

por formar, mas formar para transformar a si e a todos os envolvidos.  

A partir disso, deve se perceber a formação do professor como artista-reflexivo não 

como um trabalho individualista, centrado apenas no professor. Pelo contrário, “a formação de 

artistas-reflexivos se dá num espaço-tempo marcado, preponderantemente, por uma inter-

relação coletiva entre os sujeitos participantes, a qual chamamos de uma associação de 

companheiros de ofício” (FEITOSA; LEITE, 2012, p. 40).  

Essa associação de companheiros de ofício trazida por Feitosa e Leite (2012), baseia-se 

em uma formação docente fundamentada na “indissociabilidade entre teoria e prática” para o 

desenvolvimento de uma “formação cooperativa” reflexiva e “crítica sobre a realidade” 

(FEITOSA; LEITE, 2012. p. 49).  

Nesse viés, ensejamos a formação de professores artistas-reflexivos para um ensino 

Química dentro dos Estágios Supervisionados, por perceber neles a possibilidade dessa 

associação de companheiros de ofícios: troca de saberes e vivências entre aprendizes, e mestres 

e aprendizes; os estágios como campo de compartilhamento de saberes e experiências; espaço 
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de interação teoria e prática, ação-reflexão-ação na construção da práxis para o ensino de 

Química. 

Diante disso, o capítulo a seguir apresenta a construção metodológica utilizada nesta 

pesquisa para identificar as contribuições dos Estágios Supervisionados na formação de 

professores para o ensino de Química e a relação deles para a formação de uma prática reflexiva, 

ou mesmo de artistas-reflexivos.  
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4. METODOLOGIA  

 

Este capítulo traz os caminhos metodológicos que foram utilizados no desenvolvimento 

desta pesquisa. Esta investigação foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa. 

Segundo Flick (2009, p. 20) “a pesquisa qualitativa é de particular relevância ao estudo das 

relações sociais devido à pluralização das esferas de vida”. Sendo citados alguns fatores para 

esse pluralismo, como “individualização das formas de vida”, “desigualdades sociais dentro da 

nova diversidade de ambientes, subculturas, estilões e formas de vida” (FLICK, 2009, p. 20). 

Já Marconi e Lakatos (2011) definem metodologia qualitativa como um método 

direcionado para analises e interpretações profundas por descrever “a complexidade do 

comportamento humano”. No pensamento dos autores, esse tipo de pesquisa “fornece análise 

mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes tendências de comportamento etc.” 

(MARKONI; LAKANTOS, 2011, p. 269).  

Nesse argumento está a principal diferença da pesquisa qualitativa para a quantitativa: 

uma fundamenta-se em descrever detalhadamente comportamento ou situações do ambiente, 

ou grupo investigado; a outra em quantificar os dados coletados. O método quantitativo usa 

“amostras amplas e informações numéricas”, já o qualitativo analisa uma amostra pequena para 

poder interpretá-la (MARCONI; LAKATOS, 2011, p. 269). Por isso, optou-se por essa 

abordagem por estar mais adequada ao objetivo desta pesquisa: descrever e entender uma 

situação específica.  

Além disso, Bogdan e Biklen (1994) destacam que na investigação qualitativa: 

 

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 

pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de complexo 

tratamento estatístico. As questões a investigar não se estabelecem mediante a 

operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, formuladas com o objetivo de 

investigar os fenómenos em toda a sua complexidade e em contexto natural. Ainda 

que os indivíduos que fazem a investigação qualitativa possam vir a selecionar 

questões específicas à medida que recolhem os dados, a abordagem à investigação 

não é feita com o objetivo de responder questões prévias ou de testar hipóteses. 

Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir das 

perspectivas dos sujeitos da investigação (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 16).  

 

Tomando como base o pensamento dos autores acima, a abordagem qualitativa contribui 

para coletada de dados ricos em significados, respostas pessoais embasadas nas vivências dos 

participantes analisados. “A subjetividade do investigador, bem como daqueles que estão sendo 

estudados, tornam-se parte do processo de pesquisa” (FLICK, 2009, p.25).  

Na abordagem qualitativa comumente é empregado o estudo de caso. “Esse refere-se 

ao levantamento com mais profundidade de um determinado caso ou grupo humano sob todos 
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os seus aspectos” (MARCONI; LAKATOS, 2011, p 276, grifo nosso). Ele se associa a 

abordagem qualitativa para analisarem melhor o fenômeno e o grupo envolvido.  

A partir das relações analisadas de grupos ou fenômenos e de interferências (investigar 

grupos específicos, seus aspectos, instrumentos de coleta) com a abordagem qualitativa que esta 

pesquisa se caracterizara como um estudo de caso definido por Yin (2001, p. 32), como “uma 

investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da 

vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente 

definidos”. Como também, na perspectiva do autor “essa estratégia de pesquisa compreende 

um método que abrange tudo - com a lógica de planejamento incorporando abordagens 

específicas à coleta de dados e à análise de dados”. 

Segundo Gil (2002), o estudo de caso “consiste em um estudo aprofundado e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento” (p. 

54). Ao analisar essas e as outras concepções já citadas, nota-se a relevância da utilização do 

estudo de caso para compreender detalhadamente o problema da nossa pesquisa, pois esse nos 

permitirá mergulhar profundamente em uma situação específica, entendendo o caminho e as 

variáveis envolvidas.  

Diante disso, o caso investigado nesta pesquisa está relacionado as disciplinas de 

Estágio Supervisionado que são direcionadas para o Ensino Médio. Contudo, os ES não seguem 

um roteiro. Na maioria das disciplinas de ES os alunos não vão para a escola para vivenciar a 

prática e mesmo quando vão, a prática se resume a observação ou ministrar uma única aula 

observada pelo professor da escola. Não há nenhum vinculo do estagiário com a escola e/ou 

uma relação com direta com a IES, já que o professor supervisor do estágio também não vai a 

escola acompanhar os alunos.  

Nesse viés é percorrendo esse caminho investigativo sobre as dimensões de aplicação 

do estudo de caso, que Lüdke e André (2013, p.21-24) destacam características que são 

fundamentais, tais como: 

 

I. Os estudos de caso visam à descoberta. 
II. Os estudos de caso enfatizam a ‘interpretação em contexto’. 

III. Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda.  
IV. Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação. 
V. Os estudos de casos revelam a experiência vicária e permitem generalizações 

naturalísticas.  
VI. Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes conflitantes pontos 

de vista presentes em numa situação social. 

VII. Os relatos de estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais acessível 

do que os outros relatórios de pesquisa. 
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A utilização do estudo de caso busca extrair dos entrevistados a sua essência, não 

atribuir significados. O uso do estudo de caso só enfatiza, dentro da abordagem qualitativa, a 

importância do contexto, a profundidade do processo investigativo, a necessidade de utilizar 

diferente fontes de informação para compreender a situação em estudo. 

Nas pesquisas realizadas no ensino de Química o estudo de caso tem sido cada vez mais 

utilizado. Na perspectiva de Sá e Queiroz (2010, p 11) “esse método foi desenvolvido com o 

intuito de colocar alunos em contato com problemas reais, com o propósito de estimular o 

desenvolvimento do pensamento crítico, a habilidade de resolução de problemas e a 

aprendizagem de conceitos da área em questão”. O estudo de caso favorece o desenvolvimento 

de uma aprendizagem crítica sobre situações complexas, oportunizando um direcionamento 

investigativo sobre o problema como um todo. 

Na presente pesquisa, a aprendizagem crítica foi desenvolvida a partir da construção dos 

resultados pelo confronto entre as informações coletadas nos documentos com as coletadas nas 

entrevistas e a discussão desses dados a partir de outras pesquisas realizadas no ensino de 

Química.  

 

4.1  Local de Pesquisa  

A pesquisa foi realizada nos Estágio Supervisionados III e IV do curso de Licenciatura 

em Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) – Campus 

Quixadá – Ceará. A escolha do local está relacionada com o caso a ser investigado: a formação 

de professores de Química com foco só para o Ensino Médio com as disciplinas de Estágio 

apresentando pouca ou nenhuma atividade prática ou vivência do ambiente escolar.  

Além disso, o curso de Química do IFCE – Campus Quixadá está situado em um 

contexto de mudanças no seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Esse apresenta mudanças 

em suas estruturas curriculares que podem contribuir com os objetivos deste estudo.  

Ademais, com base nos dados levantados no EQ, poucos trabalhos com esta temática 

foram realizados na Região Nordeste do país, sendo que nenhum foi realizado no interior do 

estado do Ceará, na Região do Sertão Central. 

A Região do Sertão Central conta com 13 munícipios, entre eles o munícipio de Quixadá 

lócus desta pesquisa. “O município de Quixadá conta, atualmente, com 70 Escolas municipais, 

9 Escolas estaduais, 18 particulares, 9 instituições de Ensino Superior de caráter público e 

privado” (IFCE, 2017, p. 11).  
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A implantação do curso no município surgiu da grande demanda por profissionais 

formados na área de Biologia, Física, Matemática e Química. O curso foi criado com o intuito 

de suprir essa demanda (IFCE, 2017).  

 

4.2  Perfil da amostra  

Foram investigados 10 licenciandos em Química que estavam cursando os últimos dois 

semestres do curso. Escolhemos esses alunos não só por estarem cursando as disciplinas de ES, 

mas também por estarem na fase final do curso, consequentemente, apresentam uma vivência 

teórica e prática maior do que os alunos do primeiro semestre (PIMENTA, 2002a).  

Ademais, por a pesquisa ser direcionada aos ES, torna-se fundamental a participação de 

discentes que tenham vivenciado e/ou estejam vivenciando essa experiência dos Estágios para 

extrair as contribuições dos mesmos no processo de formação de professores para o ensino de 

Química.   

Além dos alunos dos Estágios, também foram entrevistados professores que 

participaram da mudança do PPC do curso, pois é fundamental compreender, na perspectiva 

dos docentes, quais foram os objetivos dessas mudanças e quais as contribuições que elas 

trouxeram para a formação dos licenciandos da instituição.  

Os professores foram escolhidos terem participado do processo de mudança do PPC 

2011 para o de 2017 e por serem professores do curso tanto na matriz curricular nova, como na 

atual. Por isso, o número reduzido de entrevistados. É salutar, dos quatro entrevistados, dois 

foram coordenadores do curso e outro é coordenador atualmente e eles também foram 

professores das disciplinas de Estágio. 

  

4.3  Instrumentos para coleta de dados 

Por ser uma investigação qualitativa, a pesquisa utilizou recursos característicos dessa 

abordagem, como a análise de documentos e entrevistas. 

A partir disso, essa análise se dividiu em três momentos. O primeiro foi a análise 

documental. O investigador analisou os PPC do curso de licenciatura (2011 e 2017), porque são 

documentos fundamentais para o objeto da pesquisa. Na visão de Corrêa (2013, p. 43) “é 

imprescindível discutir a estrutura curricular dos cursos” para que compreender os paradigmas 

disciplinares que fundamentam a sua organização e, consequentemente, a formação dos futuros 

professores.  
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Além disso, na visão de Lüdke e André (2013) a análise documental busca identificar 

os fatos para responder à pergunta de interesse na investigação. Por isso, na presente pesquisa 

foi analisado o PPC e a matriz curricular do curso de licenciatura em Química de 2011 e 2017 

(em anexo A e anexo B, respectivamente)  e as ementas das disciplinas de Estágio 

Supervisionado e das disciplinas de base pedagógica para que seja possível construir o contexto 

que os ES estão sendo trabalhados e os fundamentos que embasam essa organização na 

formação de professores de Química. 

O segundo momento caracterizou-se pela realização das entrevistas com 10 Alunos (do 

A1 ao A10 - esse número é soma da quantidade de alunos que estavam cursando o Estágio III 

e o Estágio IV do curso). As entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro (Apêndice A), 

previamente elaborado, nos momentos finais das disciplinas de Estágio Supervisionado para 

obter as percepções concretas dos discentes sobre as contribuições do ES na formação docente. 

Esses alunos entrevistados foram formados no currículo antigo do curso.  

Dos alunos entrevistados, sete eram do sexo feminino e três eram do sexo masculino. 

Eles estavam na faixa etária de 20 a 30 anos de idade.  

O terceiro momento também foi a realização de entrevistas, mas como os docentes. 

Foram entrevistados 4 professores (do P1 ao P4 – todos os professores eram licenciados em 

Química) com a utilização de um roteiro (Apêndice B) sobre as mudanças no PPC do curso e a 

sua relação com a formação dos licenciandos. Dos professores entrevistados, três eram do sexo 

masculino e uma era do sexo feminino.  Eles estavam numa faixa etária de 35 a 44 anos de 

idade.  

Diante disso e considerando a percepção de Flick (2009, 115) “o objetivo da entrevista 

é obter as visões individuais dos entrevistados sobre um tema”. Por isso, o uso da entrevista se 

aplicou diretamente nesta pesquisa, pois possibilitou o diálogo entre investigador e investigado, 

por auxiliar na compreensão das concepções individuais de cada entrevistado. Lüdke e André 

(2013, p. 39) destacam como vantagem dessa técnica em relação a outras é que ela “permite a 

captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com qualquer tipo de 

informante e sobre os mais variados tópicos”.  

Na perspectiva de Marconi e Lakatos (2011, p. 273) “a entrevista deve ser um diálogo 

espontâneo, porém profundo, aberto, cuidadoso, descartando perguntas muito diretas”. Apesar 

da entrevista ser caraterizada pela conversa entre os interlocutores, a mesma está repleta de 

intenções investigativas do pesquisador. Ela não está sendo realizada por acaso, ela tem um 

objetivo e o investigador deve se aprofundar na questão para atingi-lo.  
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Nesse viés, foram elaborados roteiros de entrevista  (Apêndice A e B), segundo Dalberio 

e Dalberio (2009, p. 209) esse caracteriza-se por apresentar perguntas que não são objetivas, ou 

seja, o entrevistado pode responder uma determinada pergunta livremente, podendo, em seu 

discurso, aparecer informações que não foram “previstas nos objetivos da pesquisa, mas que, 

ao aparecerem, tornam-se importantes”. Essas devem ser coletadas para posterior análise e 

discussão. 

Na visão de Dalberio e Dalberio (2009), o entrevistador deve estar preparado para essa 

situação e “acionar mecanismos investigativos para obter informações complementares 

importantes à pesquisa” (DALBERIO; DALBERIO, 2009, p 209). Além disso, por mais que o 

entrevistador siga um roteiro, ele tem total liberdade de mudar seus direcionamentos para obter 

respostas para as perguntas. Caso as respostas não sejam suficientes, o investigador deve 

continuar o processo de sondagem até que tenha resultados satisfatórios (FLICK, 2009).  

Podem ser usados vários recursos para se extrair as informações, tais como gravações, 

notas de campo, fotos, entre outros (MARCONI; LAKANTOS, 2011). Nesta pesquisa, as 

entrevistas foram gravadas com um auxílio de um gravador e depois transcritas (Anexo C e 

Anexo D). 

 

4.4  Análise de dados 

 

Após a coleta e transcrição dos dados, esses devem ser analisados. A partir das 

literaturas estudadas e considerando o método de abordagem qualitativo, optou-se pela Análise 

de Conteúdo (AC), porque buscamos compreender as práticas educativas analisando as 

“manifestações do comportamento humano” expressas verbalmente em “ seus enunciados e 

suas mensagens” (FRANCO, 2005, p. 8), para que seja possível realizar inferências (deduções 

lógicas) (BARDIN, 2016).  

No pensamento de Franco (2005, p. 13) “o ponto de vista da Análise de Conteúdo é a 

mensagem, seja ela verbal (oral ou escrita), gestual, silenciosa, figurativa, documental ou 

diretamente provocada” (grifos da autora). Essa mensagem expressa pelo interlocutor está 

carregada de significados e sentidos que foram construídos pelas interações do sujeito com as 

pessoas, com o ambiente. O contexto em que ele está inserido fundamenta o seu modo de ser e 

de se ver descritos na mensagem.  

Já Bardin (2016, p. 44) descreve a análise de conteúdo como um “conjunto de técnicas 

de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. Porém, o próprio autor considera insuficiente essa definição e 



78 

 

acrescenta que “a intenção da análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a 

indicadores (qualitativos ou não)”.  

Franco (2005) concorda com Bardin (2016) e destaca que a mensagem está carregada 

de significados influenciados por diversos fatores implícito, ou explícitos do contexto que o 

emissor está inserido, como histórico, político, econômico e sociocultural. Nesse viés, a nossa 

pesquisa buscou compreender o contexto em que o estágio supervisionado é aplicado, a sua 

relação teórico-prática e suas implicações na formação de professores para o ensino de Química.  

Além disso, a AC não assume características meramente descritivas. Ela deve 

fundamentar o seu processo descritivo em bases teóricas relevantes sobre o objeto investigado. 

A partir disso, será possível realizar “comparações contextuais”, classificação das informações 

encontradas e realizar inferências (FRANCO, 2005).  

A Figura 1, apresenta uma descrição das características que definem a análise de 

conteúdo a partir do olhar da autora Franco (2005).   

 

Figura 1 – Características definidoras da Análise de Conteúdo. 

 

Fonte: FRANCO, 2005, p. 19. 

  

Como a própria autora já havia apresentado e Bardin (2016) também destacou, a AC 

está centrada na mensagem, em sua compreensão e a partir dessa interpretação extrair 

inferências, afirmações sobre o que está explicito, ou implícito na mensagem.  

Nessa perspectiva, essa análise seguiu os seguintes caminhos: primeiro foi realizada a 

pré-análise, segundo Bardin (2016): 
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É a fase de organização propriamente dita. Corresponde a um período de intuições, 

mas tem por objetivo tornar operacionais e sistematizar as ideias iniciais, de maneira 

a conduzir a um esquema preciso do desenvolvimento das operações sucessivas, num 

plano de análise. [...]. Geralmente, esta primeira fase possui três missões: a escolha 

dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos 

objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação final 

(BARDIN, 2016, p. 125). 

 

Dentro do que foi descrito por Bardin (2016) sobre a pré-análise, a escolha dos 

documentos foi realizada a priori. Escolhemos os PPC, suas matrizes curriculares e as ementas 

das disciplinas de estágio supervisionado e disciplinas pedagógicas. Inicialmente, foi realizada 

a leitura “flutuante”, “consiste em estabelecer contato direto com os documentos a analisar e 

em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 2016, p. 

126). Além desses, foi realizada leitura “flutuante” sobre as entrevistas.  

A segunda fase, exploração do material que consiste na codificação, ou classificação 

das informações encontradas. Nessa fase foram agrupadas as informações, ou seja, os dados 

obtidos nas entrevistas foram organizados a partir de critérios previamente estabelecidos: 

organizados de acordo com a sequência de perguntas do roteiro de entrevista (BARDIN, 2016).  

A terceira fase, tratamento dos resultados obtidos e interpretados. Essa consiste na 

categorização, sendo essa dividida em duas etapas: inventário (levantamento dessas 

informações, sua transcrição. Não se trata de uma análise superficial como ocorreu na pré-

análise) e classificação (organização das informações) em categorias (as informações são 

organizadas a partir da relação de conteúdo e significado, sendo esse o único critério utilizado: 

o significado da mensagem) (BARDIN, 2016). 

Segundo Franco (2005, p. 56) “a categorização é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação seguida de um reagrupamento 

baseado em analogias, a partir de critérios definidos”. Na visão da autora esse é o processo mais 

importante na análise, podendo ser realizado pela criação de categorias a priori ou categorias a 

posteriori, ou pela junção de ambas.  Em suma, essa etapa traduz o conteúdo que foi extraído 

da mensagem. 

Nesta pesquisa, optou-se por estabelecer três categorias a priori, com base nos capítulos 

teóricos: o Estágio Supervisionado na formação de professores de química; a reflexão na prática 

e o professor como artista reflexivo. Porém, com a análise dos dados coletados nos documentos 

e nas entrevistas essas categorias foram modificadas e passaram a ser outras categorias extraídas 

a partir da análise de conteúdo, como exposto a seguir.   

A primeira categoria: a prática como componente curricular, a qual apresenta uma 

análise das mudanças ocorridas no PPC e qual a relação dessas transformações coma formação 
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dos licenciandos em Química. A segunda categoria:  a formação docente para uma prática 

reflexiva, traz aspectos dentro dos PPCs e nos discursos coletados nas entrevistas que apontam 

ou não para uma formação reflexiva. E a terceira categoria o Estágio Supervisionado: um olhar 

sobre a relação teoria e prática, aborda as concepções sobre o ES na formação docente a partir 

dos PUD’s do curso e na perspectiva de discentes e docentes da licenciatura em Química.  

Ao analisar os dados foi utilizada a triangulação é um método de validação da pesquisa 

utilizando múltiplas práticas metodológicas, perspectivas ou observações sobre um mesmo 

objeto de estudo. No presente estudo foi utilizado a triangulação de dados a partir das 

informações coletadas no PPC de 2011 e 2017, dos discentes e docentes do curso de licenciatura 

em Química.  

Essas três categorias foram utilizadas para a análise e discussão dos dados apresentados 

no capítulo seguinte. Além disso, ao analisar os dados foi utilizada a triangulação: um método 

de validação da pesquisa utilizando múltiplas práticas metodológicas, perspectivas ou 

observações sobre um mesmo objeto de estudo (FIGARO, 2014). No presente estudo foi 

utilizado a triangulação de dados a partir das informações coletadas no PPC de 2011 e 2017, 

dos discentes e docentes do curso de licenciatura em Química.  

Os dados coletados foram comparados e analisados a luz dos capítulos teóricos a partir 

dos objetivos e das questões levantadas no decorrer no percurso metodológico.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Este capítulo aborda a construção de parte dos resultados obtidos na presente pesquisa. 

Esses dados estão divididos em três categorias que foram extraídas com base na análise de 

conteúdo: a prática como componente curricular; a formação docente para uma prática reflexiva 

e o Estágio Supervisionado: um olhar sobre a relação teoria e prática.  

 

5.1  A prática como componente curricular 

 

Ao analisar os PPCs do curso de licenciatura em Química do IFCE – Campus Quixadá - 

buscou-se extrair dos mesmos as suas concepções para a formação de professores para o ensino 

de Química considerando a relação teoria e prática e as características de uma formação voltada 

para o professor reflexivo (IFCE, 2011, 2017). 

Diante disse, a leitura do PPC de 2011 revela que o mesmo foca em uma formação sólida 

nos diversos campos da Química de modo que o licenciando “deve possuir conhecimento para 

ser capaz de aplicar metodologias de apoio ao ensino da Química de forma a favorecer a 

aprendizagem, estando preparado para avaliar os resultados de suas ações por diferentes 

caminhos e de forma continuada” (IFCE, 2011, p. 17). 

Além disso, destaca-se no documento um aspecto importante para a formação docente: a 

relação teórico-prática embasada em uma formação docente dinâmica “cuja identidade é 

construída socialmente através de ações coletivas, individuais e interações com outros grupos 

e entidades” (IFCE, 2011, p. 15).  Ou seja, a interação dos licenciandos com o ambiente escolar 

e com profissionais que atuam na área é fundamental para a formação e para o desenvolvimento 

da prática. 

Sobre isso, a Aluna A destaca o que seria fundamental para a sua formação: 

 

Sem dúvidas a prática, conhecer desde cedo aquilo pelo qual iremos passar, tendo 

consciência que a base que vamos adquirindo é importante para a nossa confiança e 

leveza no campo onde passaremos futuramente (ALUNA A, ENTREVISTA, 2018).  

 

Essa prática e vivência do ambiente escolar está vinculada a Prática como Componente 

Curricular (PCC) e aos Estágios Supervisionados e deve possibilitar ao licenciando superar suas 

inseguranças e possíveis dificuldades que possam aparecer no futuro (CORRÊA, 2013). Além 

disso, no discurso da supra indicada aluna vê-se a afirmação da necessidade da vivência da 

prática como se essa estivesse separada da parte teórica, ou seja, assume-se um uma dimensão 

técnico-aplicacionista e dicotômica ao separar a teoria e a prática (PIMENTA; LIMA, 2012).  
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Porém, a vivência do ambiente escolar deve possibilitar ao licenciando o estimulo a uma 

prática reflexiva, de transformação social e da própria prática para construir uma identidade 

profissional que lhe dê suporte para a profissão (FONSECA, 2014). Essa articulação e troca de 

experiências entre mestre e aprendizes deve possibilitar a construção de um repertório teórico-

prático que proporcionaram a formação do professor artista-reflexivo (QUEIROZ, 2001; 

PERRENOUD, 2002).    

Diante disso, pode afirmar que a aluna A traz em seu discurso concepções que permeiam 

o modelo de formação baseado na racionalidade técnica: comprovar a teoria na prática, 

colocando o licenciando no exercício de uma atividade instrumental, técnica (PÉREZ GOMEZ, 

1997).  Sobre isso, Marques (2000), ao realizar uma pesquisa com 16 cursos de Licenciatura 

em Química da região Nordeste, constatou que ainda prevalece o modelo de formação baseado 

na racionalidade técnica: a formação dos licenciandos prioriza os aspectos técnico-científicos, 

colocando em segundo plano os aspectos pedagógicos (FARIAS; FERREIRA, 2012). 

Nesse viés, a Aluna H afirma em seu discurso como essencial em sua formação: 

 

A oportunidade de colocar em prática a profissão, de experimentar e errar para 

quando realmente chegar em uma sala de aula, como professora, ter segurança, 

domínio de conteúdo e utilizar de várias estratégias de ensino [...] (ALUNA H, 

ENTREVISTA, 2018). 

 

A Aluna H apresenta em seu discurso características de uma dicotomia entre teoria e 

prática, mas a licencianda traz uma visão voltada para Racionalidade Prática ao afirmar que vê 

no exercício da prática a possibilidade de utilizar várias estratégias de ensino e a partir disso 

construir a sua prática. Isso, revela características de uma formação reflexiva (CORRÊA, 2013) 

Logo, a vivência do ambiente escolar como atividade prática deve possibilitar ao futuro 

professor as suas primeiras impressões sobre a sua profissão, sobre o ser professor, permitindo 

o desenvolvimento da identidade docente. É momento de descoberta, de encontrar algumas 

situações possíveis e outras inimagináveis do cotidiano escolar para que o futuro professor 

possa construir e vivência um repertório de estratégias de ensino-aprendizagem para 

fundamentar sua prática docente (artística-reflexiva). Sobre isso, Corrêa (2013) relata:  

 

Para muitos o cotidiano escolar pode parecer trivial, porém, considero este espaço um 

valioso ambiente dinâmico de aprendizagem em que, conflitos, tomadas de decisões 

e o novo emergem constantemente da prática. Ao contrário do que estamos 

acostumados, o cotidiano escolar não possui conotação de habitual ou aquilo que se 

faz ou sucede todos os dias na escola, mas se revela como um cenário que compõe 

uma longa e sistemática fase de nossas vidas, um ambiente de complexas interações 

humanas, no qual fazem parte o imprevisível e o inesperado, além de ser o espaço-

tempo que forja o professor em sua prática. No cotidiano escolar, falas explícitas e 

implícitas - proferidas e/ou interiorizadas - tecem um diálogo constante. E, na 
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tentativa de compreender essa trama, ou drama, me desafio a desbravar esse ambiente 

que muito me faz bem (CORRÊA, 2013, p. 9 – 10). 

 

Conhecer o a escola e participar dos vários momentos que constroem o contexto 

educacional são essenciais a formação do professor, sobretudo, porque “forja” a nossa práxis e 

nos auxilia a compreender que ser docente não acontece de uma hora para outra. Não se nasce 

professor, se aprende na prática (CORRÊA, 2013). Daí a importância de vivenciar o contexto 

educacional, destacado nas falas das alunas e fundamental na formação do professor como 

artista-reflexivo (QUEIROZ, 2001).  

Nesse viés, O PPC de 2011 destaca que o licenciando deve ter 400 horas de sua formação 

destinadas a prática profissional como componente curricular e que essa deve permear toda a 

formação como recomenda a legislação (BRASIL, 2002b), “a dimensão prática extrapolará o 

estágio e terá como finalidade promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva 

interdisciplinar” (IFCE, 2011, p. 25).  

Porém, ao analisar o documento, em nenhum momento é especificado na matriz do curso 

e nos PUD se dentro da carga horária das disciplinas existe algum momento destinado a prática 

profissional, como descrito no PPC de 2011. Essa ausência de uma institucionalização na matriz 

do curso e nos PUD a carga horária destinada a PCC fragiliza o documento e põem em discussão 

se o documento está seguindo a Resolução do CNE/CP nº 02/2002 que institui que no mínimo 

400 horas da carga horária total do curso devem ser destinadas a PCC (BRASIL,2002b).  

Sobre isso, O Professor B afirma: 

 

Na matriz anterior não era clara a carga horária destinada a PCC nas disciplinas. 

Com a nova grade foram inseridas na matriz do curso essas horas, desta forma os 

alunos terão uma disciplina completa para abordar os temas estudados nas aulas 

teóricas e poderão comprovar e aprender de forma diferenciada os temas abordados 

(PROFESSOR B, ENTREVISTA, 2018). 

 

O Professor C é enfático em sua fala e diz: “a matriz anterior não primava por isso e 

nessa matriz agora temos uma parte de teoria e temos uma parte de componente curricular que 

é destinado 10%, ou 20% de acordo com a disciplina”. Em suma, destaca-se que essa 

organização reforça a separação entre teoria e prática. Ademais, o PPC de 2011 foi elaborado 

com base na legislação, mas a sua prática em relação a PCC não era efetiva: não passava do 

papel.   

Logo, o documento pode contextualizar documentalmente uma formação voltada para 

uma racionalidade prática, mas sua aplicação ainda era pautada na racionalidade técnica. “O 

contato com a realidade escolar continua acontecendo, com mais frequência, apenas nos 

momentos finais dos cursos e de maneira pouco integrada com a formação teórica prévia” 
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(SANTOS, 2016, P. 21). O que não estimula a concepção de um professor reflexivo e a 

articulação teoria e prática desde o início da formação. Ramos (2014), Arrigo (2015) e Fonseca 

(2014) constataram em suas pesquisas que houve mudanças no PPC dos cursos e em seus 

currículos objetivando a superação do modelo da Racionalidade Técnica, mas que essas 

alterações não foram suficientes, sobretudo, porque os docentes dos cursos foram formados 

com base na Racionalidade Técnica.  

No entanto, o Parecer CNE/CP nº 28/2001 destaca que a Prática como Componente 

Curricular e os estágios devem ser planejados “quando da elaboração do projeto pedagógico e 

seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender ao 

longo de todo o seu processo” (BRASIL, 2001d, p. 9). A prática deve permear a formação 

juntamente com a teoria para que o professor desenvolva o seu fazer pedagógico.  

Diante disso, o PPC atual (IFCE, 2017, p.18) define  

 

O fazer pedagógico consiste no processo de construção e reconstrução da 

aprendizagem na dialética da intenção da tarefa partilhada, em que todos são sujeitos 

do conhecer e aprender, visando à construção do conhecimento, partindo da reflexão, 

do debate e da crítica, numa perspectiva criativa, interdisciplinar e contextualizada. 

 

Nesse viés, a PCC assume um papel fundamental na formação dos licenciandos. A 

Resolução do CNE/CP n° 01/2002 destaca que a prática não deve ser constituída de um espaço 

isolado, nem se constitui elemento exclusivo das disciplinas pedagógicas. Todas as disciplinas 

terão sua dimensão prática e essa deve integrar a formação dos licenciandos (BRASIL, 2002a). 

A Resolução do CNE/CP nº 2/2002 e a Resolução CNE/CP nº 02/2015 seguem o mesmo 

viés e definem que a PCC deve ser vivenciada ao longo do curso com o mínimo de 400 horas 

da carga horária total do curso destinada para o desenvolvimento dessa atividade. O Parecer 

CNE/CES nº 15/2005 descreve  

 

[...] a prática como componente curricular é o conjunto de atividades formativas que 

proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento de 

procedimentos próprios ao exercício da docência. Por meio destas atividades, são 

colocados em uso, no âmbito do ensino, os conhecimentos, as competências e as 

habilidades adquiridas nas diversas atividades formativas que compõem o currículo 

do curso. As atividades caracterizadas como prática como componente curricular pode 

ser desenvolvida como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras atividades 

formativas (BRASIL, 2005). 

 

 A partir desse Parecer, percebe-se que o PPC deve estar fundamentado nas necessidades 

reais para a docência exigidas pela legislação. Logo, o PPC de 2017 atende essas necessidades 

e destaca que a formação dos professores de química deve “considerar a fundamentação teórica, 

a reflexividade crítica, a correlação entre teoria e prática e a vivência em diferentes situações-
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problema de ensino, com base em metodologias de atuação sob diferentes perspectivas” (IFCE, 

2017, p. 43). 

Diante disso, o documento de 2017 segue a legislação vigente, em especial as Resoluções 

CNE/CP n°1/2002 que regulamenta as diretrizes para a Formação de Professores da Educação 

Básica a nível superior (licenciatura); A Resolução CNE/CP nº 2/2002 dispõe sobre a carga 

horária dos cursos de licenciatura; Resolução do CNE/CES nº 8/2002 está vinculada ao Parecer 

1.303/2001 orienta a formulação do projeto pedagógico sobre quais as Diretrizes Curriculares 

para os cursos de bacharelado e licenciatura em Química (BRASIL, 2001e; 2002a; 2002b; 

2002c). 

O PPC de 2011 foi elaborado com base na mesma legislação, mas a carga horária do 

curso era menor 3360 horas, sendo 400 horas destinadas a prática como componente curricular 

(não descriminada a sua distribuição no curso), 400 horas de estágio curricular supervisionado 

e 200 horas de atividade acadêmica - científico – cultural (IFCE, 2011). 

Já o PPC de 2017, possui duas matrizes curriculares: uma diurna e a outra noturna. Essas 

são idênticas nas disciplinas até o 5º semestre. A matriz diurna é composta por 2240 horas de 

disciplinas de conhecimentos específicos (Química) e pedagógicos; 480 horas destinada a 

prática como componente curricular; 480 horas divididas em três estágios curriculares 

supervisionados e com 200 horas de atividade complementar. Totalizando 3400 horas de carga 

horária, organizadas em 8 semestres. 

A matriz noturna está organizada em 9 semestres, possuindo 2640 horas disciplinas de 

conhecimentos específicos (Química) e pedagógicos; 480 horas destinada a Prática como 

Componente Curricular; 480 horas divididas em quatro Estágios Curriculares Supervisionados 

e 200 horas de atividade complementar. Porém, uma 1 hora aula equivalente a 50 minutos, 

diante disso a carga horária total fica 3200 horas (IFCE, 2017). 

Nessa perspectiva, um dos aspectos que diferencia o PPC de 2011 do PPC de 2017, é a 

evidência na matriz do curso da carga horária destinada a PCC. Essa é evidenciada dentro da 

carga horária da disciplina no PPC de 2017. Logo, no documento antigo existe uma contradição 

entre o que está escrito e a estrutura curricular do curso. O que não ocorre no documento atual, 

sendo evidente o progresso na organização curricular. Além disso, considerando uma 

abordagem artístico-reflexiva para a construção do documento, a sua formulação deveria inserir 

na PCC atividades práticas que envolvam as diversas áreas do conhecimento e suas aplicações 

no processo de ensino-aprendizagem: utilização da dança, teatro, leitura e interpretação, 

construção de material lúdico, entre outras formas.  
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Nesse viés, Marques (2000) e Ramos (2014) identificaram em suas pesquisas nos cursos 

de licenciatura em Química que a PCC, em alguns cursos, não contemplava a carga horária 

mínima de 400 horas, ou mesmo não aparecia na matriz dos mesmos. Eles notaram que essa 

carga horária era suprida por mais disciplinas voltadas para os conhecimentos químicos, o que 

não vai de encontro a legislação.  

Diante disso, a análise do PPC de 2017 (IFCE, 2017) estabelece em sua organização a 

estrutura curricular do curso de licenciatura em Química para que se possa formar o perfil do 

egresso estabelecido pela legislação que fundamenta a sua formulação, sobretudo, no viés de 

uma “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,2001e).  

A partir disso, foi questionado aos docentes os motivos para as mudanças nos PPC’s. O 

Professor B destaca que “as mudanças no PPC surgiram pela necessidade de uma unificação 

da grade curricular dos cursos de licenciatura em química no IFCE [...]”. Além disso, o 

Professor D comenta que esse desejo de mudança e de unificação dos cursos de licenciaturas 

do IFCE começou em 2014 e 

 

[...] Com esta unificação foi necessário criar uma nova matriz curricular e junto com 

essa matriz veio a necessidade de atualizar o PPC do curso para se adequar a essa 

nova matriz unificada. Além disso sempre é bom uma atualização do PPC de um 

curso para incorporar novas metodologias e fazer adequações do mesmo a realidade 

atual (PROFESSOR D, ENTREVISTA, 2018, GRIFOS NOSSOS). 

 

 Considerando os relatos dos docentes entrevistados, essa mudança tinha como principal 

objetivo a construção de um PPC com uma matriz de curso unificada com o intuito de facilitar 

a mobilidade acadêmica entre estudantes dos campi do IFCE (IFCE, 2016). Ademais, dentro da 

afirmação do Professor D merece um destaque para a mudança no PPC no viés de uma 

adequação as transformações e avanços sobre as novas metodologias no processo de ensino-

aprendizagem, sobretudo, quando essas estão ligadas com a formação de professores (VEIGA, 

2012). Nos cursos investigados por Ramos (2014), as mudanças no PPC do curso foram 

motivadas pelas alterações na legislação educacional.  

Farias e Ferreira (2012) que observaram mudanças no PPC de vários cursos de 

licenciatura em Química pela região Nordeste e Sudeste, entre os principais motivos dessas 

alterações estavam a adequação a legislação e a proposta pedagógica das DCN’s.  

Já Kasseboehmer Ferreira (2008) em sua pesquisa sobre as mudanças curriculares de 

cursos de licenciatura em Química de IES públicas paulistas fazem uma crítica ao afirmar que 

essas reformulações no currículo ocorrem sem um estudo dos modelos de formação de 



87 

 

professores presentes na literatura atual e sobre suas consequências para a formação de 

professores.  

Diante disso, a Professora A relata que essa alteração “[...] foi uma obrigatoriedade para 

a flexibilização no turno de funcionamento do Curso, existia uma grade antiga e diurna. E 

agora uma grade nova e noturna que também passa a ser ofertada diurnamente, em ritmo de 

revezamento”. Fundamentando essa ideia, o Professor C afirma que essa alteração pretendia 

“[...] ajustar a matriz para melhor atender o corpo discente e a formação do aluno egresso”. 

Castro (2014) destaca em sua pesquisa que algumas das alterações no PPC e a criação de cursos 

no turno da noite foram feitas para atender a necessidade de alunos que precisam trabalhar 

durante o dia.  

 Nesse viés, o professor C destaca como objetivo dessa mudança o aprimoramento da 

formação para o mercado de trabalho. Na perspectiva dele, o PPC de 2017 reune características 

que possibilitam uma melhor atuação do professor. A justificativa para essa afirmação vem na 

pergunta seguinte, quando os docentes foram indagados sobre o que essa mudança trouxe de 

novo. O mesmo professor destaca “o aumento na carga horária de laboratórios, aumento da 

carga horária na área pedagógica”. O professor B detalhou algumas das mudanças e suas 

inferências na formação docente:  

 

Primeiro, a carga horária das disciplinas especificas foi aumentada para 80 horas 

semanais desta forma, o conteúdo pode ser abordado com maior profundidade. 

Segundo, dentro de cada disciplina foi inserida a obrigatoriedade da prática docente, 

onde 20% da disciplina deve ser voltada a oportunidade da participação direta dos 

alunos em forma de projetos, seminários ou outra intervenção que proporcione a um 

momento de vivência maior do conteúdo aprendido. 

Terceiro, foram inseridas disciplinas práticas para cada grande área do 

conhecimento. Neste momento os alunos terão a oportunidade de uma maior imersão 

nos assuntos abordados nas aulas teóricas e poderão, com a prática, aprofundar seus 

conhecimentos e elucidar mais dúvidas (PROFESSOR B, ENTREVISTA, 2018). 

 

 A partir dessa resposta, percebe-se as alterações no PPC de 2017 com uma perspectiva 

formativa mais alinhada com as diretrizes curriculares para a formação de professores de 

Química, sobretudo, pela vivência da prática docente e pela integração entre teoria e prática 

(BRASIL, 2001a; Ramos, 2014). E o Professor D destaca: com este PPC de 2017 espera-se 

formar um profissional de Química que além dos conhecimentos pedagógicos e teóricos da 

área, tenha-se um profissional com maior experiência de aulas de laboratório e maior vivência 

docente durante todo o curso. 

Além disso, o Professor D chama a atenção para outro aspecto dentro do PPC de 2017, a 

prática como componente curricular. Essa estava na proposta do PPC de 2011, mas não estava 

evidente na matriz curricular como eram trabalhadas essas horas ou como elas eram distribuídas 
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(IFCE, 2011). O Professor D relata: “a matriz antiga não possuía a PCC ou não era colocado 

em prática. Neste novo projeto a PCC é dividido em várias disciplinas e colocada em prática 

pelos professores das disciplinas”. Sobre isso, o PPC de 2011 (2011, p. 24 - 25) traz: 

 

O desenvolvimento profissional e a inserção do discente no mundo do trabalho 

exigem competências pessoais e técnicas que vão além da formação regular em sala 

de aula, que deve ser vivenciada ao longo do curso, em espaços educativos escolares 

e não escolar, garantindo a inserção do aluno no contexto profissional e totalizando 

400 horas. Neste projeto do curso de Licenciatura em Química, a Prática Profissional 

está presente desde o início do curso, permeando toda a formação do professor. 

 

 Contudo, analisando o documento em nenhum momento o mesmo destaca onde está 

acontecendo a PCC. Logo, a matriz anterior versava sobre a PCC na formação dos licenciandos, 

mas por não possuir uma discriminação em sua matriz das horas destinadas para essa atividade 

dentro das disciplinas ocasionava a sua ausência na prática propriamente dita, desarticulando-

se das orientações do Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 2001, 2002, 2015). 

O professor C, quando indagado sobre as alterações na matriz do curso relacionadas a 

PCC comentou em sua fala que ela não era uma prioridade no PPC de 2011, mas que no PPC 

de 2017 parte da carga horária das disciplinas está descriminada para a realização dessas 

atividades. Na matriz nova  

 

“[...] várias disciplinas possuem as práticas como componente curricular (PCC), que 

é o conjunto de atividades formativas que proporcionam experiências de aplicação 

de conhecimentos ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da 

docência” (PROFESSOR D, ENTREVISTA, 2018). 

 

Nas pesquisas realizadas por Ramos (2014) destaca-se a presença da carga horária 

destinada a PCC em algumas disciplinas do curso de licenciatura em Química, mas eram poucas 

disciplinas e em algumas matrizes, a carga horária não chegava ao mínimo de 400 horas.

 Logo, a prática como componente curricular no PPC de 2017 possui um destaque dentro 

da matriz curricular seguindo as orientações da Resolução do CNE/CP nº 1/2002 e Resolução 

do CNE/CP nº 2/2002 que versam sobre a necessidade dessa permear a formação docente e 

possuir carga horária mínima de 400 horas, o que não é o caso do PPC de 2011. E, o relato do 

Professor D está embasado no Parecer CNE/CES nº 15/2005 quanto ao papel da PCC na 

formação dos licenciandos: desenvolvimento de atividades que articulem os conhecimentos 

teóricos na vivência de diferentes práticas inerentes à docência (BRASIL, 2002a; 2002b). 

Diante disso, a proposta pedagógica do curso está articulada em núcleos que “favorecem 

a prática da interdisciplinaridade e da contextualização”, considerando que a formação do 

professor não deve ser fundamentada apenas em conhecimentos teóricos, mas integrar 

“conhecimentos científicos e culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de 
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aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do diálogo entre 

diferentes visões de mundo” (IFCE, 2017, p. 38). 

Essa integração de diversos conhecimentos vivenciados na PCC fortalece e se articula 

com a proposta da formação do professor como artista-reflexivo, pois mobiliza diferentes 

saberes e vivências na construção do processo de ensino-aprendizagem (CORRÊA, 2013) 

Diante disso e das pesquisas analisadas no EQ: Ramos (2014); Fonseca (2014) e Arrigo 

(2015), afirma-se que o PPC de 2017 inova ao propor em seu currículo uma formação teórico-

prática interdisciplinar e contextualizada, pois nenhuma das pesquisas analisadas destaca essas 

características e se propõe a articulação de diferentes conhecimentos para a concepção da 

práxis.  

Nessa perspectiva, o objetivo do curso é a formação de licenciandos a partir da vivência 

de conhecimentos científicos articulados com os conhecimentos práticos; a junção entre os 

conhecimentos pedagógicos necessários a formação docente com os conhecimentos específicos 

da Química (IFCE, 2017). O que vai ao encontro da Resolução do CNE/CP n° 01/2002 

(BRASIL, 2002a).  

O PPC de 2017 destaca que os conteúdos curriculares estão fundamentados em uma 

atuação crítica e reflexiva dos licenciandos, “distribuída integralmente por todas as disciplinas” 

em núcleos de natureza específica, básica, didático – pedagógica, estágios e disciplinas 

optativas (IFCE, 2017, p. 38). Essa mesma organização estava presente no PPC de 2011. 

Porém, é salutar fazer uma crítica a essa organização. Pimenta e Lima (2012) comentam 

que essa nucleação do currículo seria ainda um modelo tecnicista, pois reduziria a formação do 

professor a um desempenho técnico. A crítica da autora não está só na organização do currículo, 

mas na legislação (BRASIL, 2002b) que fragmenta o curso em blocos, ou atividades que devem 

ser desenvolvidas no curso.  

Em suma, é como se a formação do professor consistisse “no domínio dos conteúdos 

das áreas para ensinar e das habilidades pedagógicas para conduzir o ensino, pautado por uma 

didática instrumental” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 85). A proposta do currículo em blocos que 

parece fundamentar a articulação entre teoria e prática, na visão das autoras, finda por 

fragmentar o processo de ensino-aprendizagem e “perpetuar a separação entre teoria e prática, 

o fazer e o pensar” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 87). 

Contudo, como o PPC de 2017 propõe uma prática interdisciplinar e contextualizada, a 

crítica feita por Pimenta e Lima (2012) não se adequa ao currículo analisado, sobretudo, porque 

ele inova a propor a integração do ensino de Química com outras ciências e por propor a 
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contextualização dessas ciências com o dia a dia dos alunos e com aplicações em outras áreas 

e campos (IFCE, 2017).  

Logo, o PPC de 2017 afirma que as disciplinas de natureza específica embasam uma 

formação com dimensões culturais, políticas, sociais, econômicas; aprofundar conhecimentos 

sobre criança, adolescentes, jovens, adultos e alunos com necessidades especiais; relação com 

o conteúdo da área de ensino; conhecimento pedagógico e da vivência da prática docente 

(BRASIL, 2001a). 

O PPC descreve que os Componentes Curriculares de Natureza Específica (CCNE) “são 

conhecimentos essenciais para a formação humanística, técnica e profissional do Licenciando 

em Química” (IFCE, 2017, p. 39).  Destaca-se: 

 

Os conteúdos específicos são voltados para o conhecimento e a prática do ensino de 

Química. Constitui-se de disciplinas teóricas e experimentais que são estruturadas 

para garantir ao educando uma formação sólida que lhe traga confiança no ato de 

ensinar os conhecimentos químicos.  

 

Nesse viés, esses conhecimentos são a base do conhecimento químico e caracterizam o 

curso (BRASIL, 2001e). Porém, deve-se lembrar que sua desarticulação com ensino e com a 

prática no ambiente escolar descaracteriza a licenciatura, e assume as características de um 

bacharelado ao direcionar o aluno para uma formação tecnicista (SANTOS, 2016). Logo, a 

formação continua a perpetua o modelo de racionalidade técnica e não estimula uma formação 

reflexiva que articula teoria e prática e incentiva a troca de experiências entre mestres e 

aprendizes (QUEIROZ, 2001; PIMENTA; LIMA, 2012).  

Essa nucleação ou organização ocorre em outros cursos de Química pelo país e 

apresentam características semelhantes. Farias e Ferreira (2012, p. 845) afirmam: 

 

Em propostas pedagógicas mais recentes, o curso de LQ da UnB assumiu uma 

configuração curricular pautada em quatro princípios: 1) a formação profissional 

docente assume um espaço curricular específico e tem a finalidade de articular saber 

educacional e ensino de Química; 2) Didática de Ensino de Química (DEQ) 

caracteriza-se por meio de disciplinas vinculadas à área de pesquisa em Ensino de 

Química; 3) prática docente está presente em disciplinas da DEQ, nas disciplinas de 

estágio e na orientação teórico-metodológica do Trabalho de Conclusão de Curso; 4) 

estratégias de permanente reconstrução curricular. 

 

Diante disso, existem alguns cursos LQ na literatura que buscam adequar a sua proposta 

pedagógica para além das normas presentes na legislação, são casos pontuais, porque as IES se 

comprometem com o “[...] preparo do futuro professor de Química para atuar de maneira 

reflexiva, articulando os conhecimentos químico-pedagógicos” (FARIAS; FERREIRA, 2012, 

p. 845). 
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Logo, compõem o núcleo de formação específica disciplinas como: Química Geral I, 

Química Geral II, Laboratório de Química Geral, História da Química, Química Inorgânica I, 

Química Orgânica I, Química Analítica I, Química Inorgânica II, Laboratório de Química 

Inorgânica, Química Orgânica II, Química Analítica II, Laboratório de Química Analítica, 

Físico-Química I, Físico-Química II, Físico-Química III, Química Ambiental. Essas disciplinas 

são a base do conhecimento químico (IFCE, 2017).  

Já as disciplinas que compõem os Componentes Curriculares de Natureza Básica 

(CCNB) são aspectos estruturais, pois norteiam a formação do licenciando em Química (IFCE, 

2017). São elas: Fundamentos de Matemática, Biologia Geral, Comunicação e Linguagem, 

Metodologia do Trabalho Científico, Cálculo I, Física Geral I, Cálculo II, Física Geral II, Inglês 

Instrumental, Bioquímica, Projeto Social, Informática Aplicada ao Ensino (IFCE, 2017).    

O núcleo de Componentes Curriculares de Natureza Didático-Pedagógica (CCNDP) 

compreende as disciplinas que são essenciais a formação do educador químico, tais como 

“conhecimentos sobre a política e organização da educação escolar, os processos cognitivos da 

aprendizagem, a avaliação e o desenvolvimento da aprendizagem e conhecimentos sobre a 

didática e a pesquisa educacional” (IFCE, 2017, p. 40). 

As disciplinas que compõem esse núcleo são: História da Educação, Psicologia do 

Desenvolvimento, Psicologia da Aprendizagem, Currículos e Programa, Didática Geral, 

Didática do Ensino de Química, Política Educacional, Fundamentos Sócio Filosóficos da 

Educação, Informática Aplicada ao Ensino, Libras (IFCE, 2017). 

O último núcleo é o Estágio e as Disciplinas Optativas. Esse complementa a formação 

“das disciplinas pedagógico, prático e complementar em Química e áreas correlatas” (IFCE, 

2017). Compõem esse núcleo o Estágio Supervisionado Curricular que busca integrar o aluno 

no ambiente escolar para ele possa vivenciar a realidade do seu futuro local de trabalho; 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e as disciplinas optativas que buscam complementar a 

formação do licenciando com habilidades e conhecimentos abrangentes na área de Química e 

afins. O Quadro 12, traz a divisão da carga horária das disciplinas nos núcleos, tanto no PPC 

de 2011, como no PPC de 2017.   

 

Quadro 12 – Divisão da carga horária das disciplinas por núcleos.  

Núcleo 
Carga Horária no 

PPC 2011 

Carga Horária no 

PPC 2017 

Componentes Curriculares de Natureza 

Específica (CCNE) 
1020 horas 1120 horas 
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Componentes Curriculares de Natureza Básica 

(CCNB) 
580 horas 760 horas 

Componentes Curriculares de Natureza 

Didático-Pedagógica (CCNDP) 
300 horas 720 horas 

Estágios, Disciplinas Optativas e TCC 500 horas 680 horas 

Fonte: elaboração própria. 

 

Diante dos dados do quadro 12, nota-se uma diferença entre a carga horária das 

disciplinas de Natureza Específica e as de Natureza Didático-Pedagógica, sobretudo, no PPC 

de 2011. A partir desse dado, fica claro que a formação fundamentava-se na parte dos conteúdos 

de Química, deixando em segundo plano a formação pedagógica.  

Nesse viés, Kasseboemer e Ferreira (2008) ao investigarem a organização de cursos de 

LC em IES paulistas observaram que existe na formação do professor de Química uma 

preferência na matriz dos cursos para uma carga horária maior para as disciplinas de 

conhecimento Químico, sobretudo, conhecimento teórico em relação as disciplinas 

pedagógicas. No entanto, os autores destacam “no processo de formação não se deve descuidar 

do conhecimento pedagógico, o qual é responsável por fornecer ao licenciando bases 

filosóficas, psicológicas e metodológicas para subsidiar o exercício de sua profissão” 

(KASSEBOEMER; FERREIRA, 2008, p. 697). 

Além disso, “à integração entre os conhecimentos pedagógicos e os de conteúdo químico, 

ou seja, a discussão a respeito de como o conhecimento educacional pode ser utilizado para o 

ensino e a aprendizagem de conhecimento químico” são fundamentais para a formação do 

educador Químico (KASSEBOEMER; FERREIRA, 2008, p. 695). Ainda segundo os autores, 

“a formação do professor não se limita às teorias pedagógicas e tampouco às teorias químicas, 

mas principalmente como ambos os conhecimentos podem ser aproveitados para o exercício da 

profissão em sala de aula” (p. 695).  

Nessa perspectiva, sobre integração entre as disciplinas e relação entre o conhecimento 

químico e o pedagógico, o Quadro 13 traz o levantamento dentro do PPC de 2017 quais as 

disciplinas do currículo que possuem dentro da sua carga horária, horas destinadas a prática 

como componente curricular. 
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Quadro 13 – A prática como componente curricular ao longo da matriz do curso de 

licenciatura em Química de 2017. 

Semestre Disciplinas Teoria Prática PCC Total 

1º 

Fundamentos Sócio 

filosóficos da 

Educação 

70 00 10 80 

História da 

Educação 
70 00 10 80 

2º 

Psicologia do 

Desenvolvimento 
70 00 10 80 

Laboratório de 

Química Geral 
00 30 10 40 

História da Química 20 00 20 40 

Metodologia do 

Trabalho Científico 
20 00 20 40 

3º 

Psicologia da 

Aprendizagem 
60 00 20 80 

Química Orgânica I 60 00 20 80 

Química Inorgânica 

I 
60 00 20 80 

4º 

Didática Geral 60 00 20 80 

Química Orgânica II 70 00 10 80 

Físico-Química I 70 00 10 80 

Química Inorgânica 

II 
30 00 10 40 

Laboratório de 

Química Inorgânica 
00 30 10 40 

5º 

Política Educacional 60 00 20 80 

Didática do Ensino 

de Química 
10 00 30 40 

Físico-Química II 70 00 10 80 

Química Analítica I 70 00 10 80 

Laboratório de 

Química Orgânica 
00 30 10 40 

Libras 60 00 20 80 

6º 

Currículos e 

Programa 
60 00 20 80 

Química Analítica II 60 00 20 80 

Informática Aplicada 

ao Ensino 
20 00 20 40 

Físico Química III 00 30 10 40 

7º 

Química Ambiental 30 00 10 40 

Bioquímica 60 00 20 80 

Laboratório de 

Química Analítica 
00 60 20 80 

8º Projetos Sociais  20 00 60 80 

CARGA HORÁRIA TOTAL 1.180 180 480 1.840 

Fonte: elaboração própria. 
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Como o Quadro 13 mostra, a PCC permeia as disciplinas de diferentes núcleos por todos 

os semestres do curso de Licenciatura em Química. O que não fica claro na análise do PPC de 

2011. Já a matriz curricular atual traz essa divisão da carga horária teórica, prática e prática 

como componente curricular. No mesmo viés, a pesquisa desenvolvida por Ramos (2014) que 

investigou também cursos de LC, o autor destaca ao analisar o PPC dos cursos as disciplinas 

que possuem a PCC em sua matriz, entre elas estão: Didática, Psicologia da Educação, 

Legislação Educacional, Filosofia, Sociologia, Prática de Ensino. Algumas dessas disciplinas 

convergem com as da matriz do PPC de 2017. Porém, na pesquisa de Ramos (2014) a carga 

horária destinada a PCC equivale ao mínimo de 40% da carga horária total da disciplina. 

 O Quadro 14 apresenta a carga horária da PCC e como ela é abordada nos diferentes 

Projetos Políticos do curso do curso de Licenciatura em Química (IFCE, 2011; 2017).  

 

Quadro 14 – A PCC nos diferentes PPC do curso de Licenciatura em Química 

Projeto Político 

Pedagógico do Curso  

Carga 

Horária 
Observações 

2011 400 horas 

• Afirma-se que a PCC está presente 

nas diversas disciplinas do curso; 

• Não aborda como a PCC deve 

aparecer, ou como está dividida no 

curso; 

• Não há informações quanto as 

atividades que são desenvolvidas 

como PCC.  

2017 480 horas 

• Afirma-se que a PCC permeia a 

matriz curricular do curso, estando 

presente em diferentes disciplinas; 

• Há uma distribuição da carga horária 

das disciplinas quanto aos 

momentos de teoria, prática e PCC; 

• Não há informações quanto as 

atividades que são desenvolvidas 

como PCC. 
Fonte: elaboração própria. 

 

 É possível notar que houve algumas mudanças na abordagem da PCC nos PPC do curso 

de licenciatura em Química, sobretudo, quanto a organização da carga horária. Isso tem sido 

frequente em outros cursos de licenciatura, como aponta Farias e Ferreira (2012), sobretudo, 

porque na maioria dos cursos investigados pelos autores a PCC não estava presente na matriz 

dos cursos de licenciatura em Química. Na pesquisa de Ramos (2014, p. 55) houve uma 

mudança na carga horária destinada a PCC, totalizando 540 horas.  
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 Sobre isso, o Professor D falou que no PPC de 2011 a PCC não era colocada em prática, 

sobretudo, porque na matriz do curso não possuía uma carga horária destinada para essas 

atividades (IFCE, 2011). Já no PPC de 2017 existe essa discriminação da carga horária para a 

PCC. Porém, não é explicitado a diferença entre a prática e a PCC. E qual a diferença dessas 

duas para a prática vivenciada nas disciplinas de Estágio Supervisionado.  

Além disso, o aumento e a identificação da carga horária destinada a PCC possibilita 

aos professores e ao licenciando um aprofundamento das atividades que articulem teoria e 

prática de modo a desenvolver um profissional artista-reflexivo ao destinar uma maior parte da 

carga horária do cursos a atividades de pesquisa, elaboração de materiais, planejamento e 

organização de atividades através da vivência dos ambientes educacionais e pela troca de 

experiências (SCHÖN, 2000).  

 O Parecer CNE/CP nº 09/2001 (BRASIL, 2001a, p. 22) afirma que compreender a 

Prática como Componente Curricular “implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que 

tanto está presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre 

a atividade profissional, como durante o estágio: nos momentos em que se exercita a atividade 

profissional”. O Parecer CNE/CP 28/2001 destaca: 

 

A prática como componente curricular é, pois, uma prática que produz algo no âmbito 

do ensino. [...]. Assim, ela deve ser planejada quando da elaboração do projeto 

pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo 

formativo e se estender ao longo de todo o seu processo. Em articulação intrínseca 

com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, ela concorre 

conjuntamente para a formação da identidade do professor como educador (BRASIL, 

2001d, p. 9). 

 

 No entanto, quando se fala na relação teoria e prática, fundamenta-se em “um 

movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados na gestão, administração e 

resolução de situações próprias do ambiente da educação escolar” (BRASIL, 2001d, p. 9). A 

vivência da articulação entre teoria e prática. O Parecer ainda destaca:  

 

A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A prática é o 

próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é atravessado por uma 

teoria. Assim a realidade é um movimento constituído pela prática e pela teoria como 

momentos de um dever mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se 

busca fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar, significar e 

com isto administrar o campo e o sentido desta atuação (BRASIL, 2001d, p. 9). 

 

 A prática é o fazer fundamentado nos saberes aprendidos com a teoria. Não é como se 

a teoria fosse um modelo a ser aplicado na prática. É apenas um caminho para o exercício da 

docência (PIMENTA; LIMA, 2012). A Aluna H afirma: [...] para ser professora é preciso 

exercer, é um aprendizado constante e na prática [...]. 
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 Já a PCC transcende a sala de aula para as ações que serão vivenciadas no ambiente 

escolar. Logo, é preciso não confundir essas atividades desenvolvidas com a prática dentro do 

Estágio Supervisionado. Conforme o Parece CNE/CP 28/2001 (p. 10) esse deve ser “entendido 

como o tempo de aprendizagem que, através de um período de permanência, alguém se demora 

em algum lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 

profissão ou ofício” (BRASIL, 2001d). 

 O Estágio é a vivência direta da prática profissional no ambiente escolar. “[...] supõe 

uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente 

institucional de trabalho e um aluno estagiário” (BRASIL, 2001d, p. 10). Nesse viés, destaca-

se:  

 

Entre outros objetivos, pode-se dizer que o estágio curricular supervisionado pretende 

oferecer ao futuro licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho, isto 

é diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino. É também um momento 

para se verificar e provar (em si e no outro) a realização das competências exigidas na 

prática profissional e exigíveis dos formandos, especialmente quanto à regência. Mas 

é também um momento para se acompanhar alguns aspectos da vida escolar que não 

acontecem de forma igualmente distribuída pelo semestre, concentrando-se mais em 

alguns aspectos que importa vivenciar. É o caso, por exemplo, da elaboração do 

projeto pedagógico, da matrícula, da organização das turmas e do tempo e espaço 

escolares (BRASIL, 2001d, p. 10). 

 

 A partir disso, fica claro as diferenças entre prática, PCC e a prática dentro do Estágio 

Curricular Supervisionado. Ambos se relacionam com atividades ligadas ao exercício da 

profissão, mas em momentos e com objetivos distintos.  

 Além disso, é evidente as dimensões que permeiam a prática na formação docente. 

Nenhuma dessas dimensões é mais importante que a outra, elas fundamentam a prática e a 

identidade docente e se fazem necessárias na formação do educador. Ademais, é fundamental 

esclarecer as diferenças de uma para outra, pois elas atravessam diferentes momentos dentro da 

formação e proporcionam diferentes vivências ao futuro professor (BRASIL, 2001a; 2001d).  

  

5.2  A formação docente para uma prática reflexiva  

 

Ao analisar o PPC de 2017 do curso, o documento em sua abordagem inicial destaca 

que o curso de licenciatura em Química “propõe em seu currículo uma formação profissional 

comprometida com o papel social do professor, entrelaçando as teorias existentes e a realidade 

do contexto educacional, encadeando, desta forma, teoria e prática” (IFCE, 2017, p. 7). Essa 

sua proposta formativa está adequada com os princípios citados nas Diretrizes Curriculares 



97 

 

Nacionais para os cursos de licenciatura, Resolução nº 2 de 1 de julho de 2015, em seu Parágrafo 

5 incisos II e V (BRASIL, 2015): 

 

II - A formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como 

compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação 

de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação 

dos indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da 

diversidade e, portanto, contrária a toda forma de discriminação; 

V - A articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada 

no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 

 

 A formação dos licenciandos deve ser abrangente para que proporcione aos mesmos o 

desenvolvimento da práxis docente pela articulação da teoria com a prática, conhecimentos 

científicos com conhecimentos didáticos. Nesse viés, Pimenta e Lima (2012) destacam o 

exercício da prática é fundamental para a formação de professores. Formar professores é antes 

desenvolver o pensamento crítico e investigativo; é ir além dos muros da escola e avançar em 

temas sociais, políticos e éticos para propor uma transformação dos currículos de formação 

docente (ANDRADE; RESENDE, 2010). Essa transformação não está pautada só em alterações 

na carga horária, mas na relação entre teoria e prática para superar o modelo de Racionalidade 

Técnica por uma formação do docente artista-reflexivo (CORRÊA, 2013). 

Dentro desse caminho de transformação e possibilidades que a PCC analisado propõe 

“a formação de professores capazes de articular a teoria e a prática, proporcionando meios de 

análise de ensino, os quais possam favorecer a tomada de consciência das representações e dos 

comportamentos desse processo de aprendizagem” (IFCE, 2017, p. 12). O documento evoca a 

necessidade não só de formar profissionais, mas de pensar uma formação ampla que articule 

diferentes dimensões dentro da prática docente. 

Diante disso, o Professor B destaca, ao ser questionado sobre o perfil do egresso no PPC 

de 2011 e sobre o perfil formado no PPC de 2017 (ainda não possui alunos formados neste novo 

documento): 

 

Acredito que a expectativa sempre foi de formar os alunos os mais capacitados e 

preparados possível para exercerem uma das funções mais importantes, que é a de 

ensinar. A grande diferença é que a nova matriz apresenta melhores condições para 

que o aluno se apodere do conhecimento e das práticas docentes [...] (PROFESSOR 

B, ENTREVISTA, 2018). 

 

 Mediante a análise do PPC de 2011 e a partir das mudanças que houveram nas matriz 

do curso para a restruturação e construção do PPC de 2017, fica evidente que essas mudanças 

aconteceram não só no sentido de unificar a matriz dos cursos de licenciatura em Química do 

IFCE, mas como uma formar de aperfeiçoar a formação de professores e preencher algumas 



98 

 

lacunas que ficavam nessa formação, sejam relacionada a prática como vivência do ambiente 

escola ou como experimentação. A aluna E, formada ainda na matriz antiga destaca: Bom, 

Química era pra ser um curso tanto prático quanto teórico, não é? Pois a nossa matriz 

curricular infelizmente só oferece uma disciplina de laboratório, enquanto oferece 4 Estágios 

Supervisionados. É essa a diferença, o Estágio é a prática tão escassa no restante do curso. A 

aluna vê no Estágio a possibilidade de vivenciar a prática do ambiente escolar e a 

experimentação.  

 A matriz de 2011 propunha uma formação conteudista em aspectos teóricos da Química, 

sem fazer uma associação com a parte prática, com a parte experimental e vivência do ambiente 

escolar ao longo do curso para que os alunos pudessem construir sua identidade (IFCE, 2011). 

Houve no texto do PPC de 2011 pouco destaque para a articulação entre teoria e prática, mesmo 

assim foram casos que evidenciaram uma prática reflexiva.  

 No PPC de 2017, merece destaque que o mesmo “propõe uma formação docente 

reflexiva, comprometida com seu papel social, com competências e habilidades para se 

reinventar perante problemas socioeducacionais atuais” (IFCE, 2017, grifo nosso, p. 12).  O 

PPC traz em sua proposta a formação do docente reflexivo, o que inova em relação a proposta 

do projeto anterior. Contudo, o documento atual não faz uma descrição do que é o professor 

reflexivo, sobre qual o seu diferencial dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

 Logo, deve-se explicitar que existem várias perspectivas para o termo professor 

reflexivo. Alarcão (2011) destaca a formação reflexiva como individualista e defende uma 

formação em contexto coletivo: a reflexão como uma ação coletiva; Já Pérez-Gómez (1997) vê 

a reflexão como uma possibilidade de transformação do ambiente de trabalho a partir das 

experiências vividas no processo de ensino-aprendizagem. Pimenta (2002a) faz uma crítica ao 

uso errôneo do termo professor reflexivo com adjetivo usado para caracterizar a práxis docente. 

 Diante disso, o uso da expressão formação reflexiva pode assumir diferentes concepções 

e ter várias implicações no processo de ensino-aprendizagem, desde uma formação baseada nos 

princípios da ação-reflexão-ação defendidos por Schön (1995; 2000), ou pelas concepções 

apresentadas por Alarcão (2011), Pérez-Gómez (1997), Pimenta (2002a) e Zeichner (1993; 

1995). 

A partir disso, ao notar que o texto do PPC de 2017 não faz nenhuma descrição das 

características da formação reflexiva, é possível inferir que no contexto do documento o termo 

assume a característica de adjetivação por não distinguir a formação reflexiva da formação 

profissional. Essa inovação trazida em tese, pode não passar do documento.  
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 Sobre isso, a fala da Aluna E trouxe aspectos de uma formação reflexiva. A discente 

afirma sobre a sua formação: “a prática foi esclarecedora e nem sempre coincidiu com a teoria. 

Foi (está sendo) gratificante perceber que não dá para seguir um roteiro na integra, e é por 

isso que eu escolhi essa formação, porque o mais importante é você e a forma como se 

construiu. E não o roteiro [...]”.  A formação e a prática docente em um viés reflexivo vão para 

além da instrumentalização técnica do processo de ensina-aprendizagem. Não há roteiros ou 

estratégias prontas para um ensino eficiente. Isso é uma construção diária individual e coletiva 

a partir da ação-reflexão-ação sobre a prática (ALARCÃO, 2011; SCHÖN, 1995; 2000).  

 Essa ação-reflexão-ação de cunho coletivo, baseada em uma “associação de 

companheiros de ofício” fortalecem a formação do professor como artista-reflexivo, porque 

favorece a construção de um conhecimento coletivo e plural, embasado na troca de saberes e 

experiências (QUEIROZ, 2001; FEITOSA; LEITE, 2012) 

Então, analisando o discurso com base em uma formação reflexiva na perspectiva de 

Schön (1995; 2000) e direcionando esse olhar para dentro do documento fica evidente que a 

dimensão na fala da aluna possui relação com uma prática reflexiva, mesmo com poucos 

aspectos dentro do documento (PPC de 2011) relacionados a práxis reflexiva: incentiva o 

professor a refletir, a observar e a analisar a sua prática com o objetivo de mudar, aperfeiçoar a 

sua ação docente (SCHÖN, 1995). Aspectos que também esses que estão presentes e claramente 

descritos no PPC (IFCE, 2017).  

 Diante disso, é salutar que o PPC de 2017 traz como objetivo geral a formação do 

professor da educação básica para o ensino de Química e áreas afins pela construção de “um 

saber plural constituído pela internalização de saberes das áreas específicas pedagógicas e 

experienciais” (IFCE, 2017, p.15). Destacam-se dentro dessa perspectiva, os seguintes 

objetivos específicos: 

 

Formar professores reflexivos acerca de sua prática pedagógica, conscientes da 

necessidade do aprendizado significativo do aluno e do conhecimento da escola; 

Possibilitar a apropriação de metodologias e concepções do processo de ensino-

aprendizagem, com vistas à inovação no pensar e agir do professor perante problemas 

socioeducacionais atuais; 

 

 Esses objetivos estão alinhados a proposta de uma formação de professores reflexivos, 

sobretudo, ao destacar a necessidade de pensar e agir em diferentes situações da rotina escolar. 

Contudo, essa proposta deve assumir concepções mais profundas: quais são os saberes 

necessários à formação desse professor para que ele seja reflexivo em sua prática pedagógica? 

Que estratégias e métodos de ensino devem ser estimulados nessa formação? O que é a reflexão 
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e quais suas consequências para a formação e atuação do professor? (FARIAS; FERREIRA, 

2012). 

 Na concepção de Neto, Bozzini e Furlan (2016, p. 47):  
 

A possibilidade de propor, analisar, rever, replanejar com auxílio do professor da 

universidade e do professor da escola, em conjunto ou em momentos distintos, 

acabam possibilitando a reflexão sobre a prática, sobre o que selecionar e o como 

fazer. Esse olhar diferenciado muitas vezes não acontece quando não há interação nem 

perspectiva de fazer diferente, ocorrendo simplesmente a observação em sala de aula 

ou a reprodução do trabalho realizado pelo professor. 

 

 Nessa perspectiva, a formação do professor deve estar articulada com o 

desenvolvimento dessa prática reflexiva de modo que ela se torne parte da sua identidade e 

práxis docente (PERRENOUD, 2002). Nesse viés, o próprio PPC destaca a atuação do 

licenciando no ambiente escolar como forma de intervenção na sua prática profissional, pois “o 

futuro professor aprende a profissão vivenciando um processo similar àquele em que atuará”, 

trocando e vivenciando novas experiências (IFCE, 2017, p. 18). O PPC de 2011 também 

destaca: 

 

Nesse contexto, onde se percebe o distanciamento entre as necessidades e a prática no 

processo de formação de professores é que esse profissional, formado para assumir o 

papel de educador, condição à qual está subordinada a sua capacidade técnica, 

científica e pedagógica vem fazendo da escola o seu campo de experimentação (IFCE, 

2011, p. 15). 

 

Por isso, a necessidade da articulação entre teoria e prática como momento de vivência e 

aperfeiçoamento da ação docente. Essa articulação não é objeto de discussão dentro do PPC de 

2011, nem do antigo, nem do atual; essa articulação também não é objeto debate no modelo de 

prática reflexiva proposto por Schön (1995; 2000), o que é motivo de crítica por Pimenta 

(2002a). Contudo, isso não define se um professor será reflexivo em sua prática, porque a ação 

de refletir exige uma apropriação pessoal dessa ação e essa não deve estar vinculada a prática, 

mas deve acontecer antes, durante e após a ação de ensinar (KASSEBOEHMER; FERREIRA, 

2008). 

Diante disso, o PPC de 2017 destaca que o “o curso de Química proporcionará aos 

futuros professores a oportunidade de vivenciar modelos didáticos, atitudes, capacidades e 

modos de organização adequados à futura prática pedagógica docente” (IFCE, 2017, p.18). Essa 

vivência é fundamental para a formação do professor, sobretudo, reflexivo. No entanto, ela por 

si só não forma docentes reflexivos, a reflexão é uma ação que deve permear o processo de 

formação de modo a tornou-se um habitus na prática do professor (PERRENOUD, 2002).   

Além disso, o professor deve assumir em sua prática a utilização de metodologias que 

possibilitem a troca de experiências e estabeleça o diálogo entre professor e alunos (IFCE, 2017, 
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p.18). Logo, sua formação não pode ser tecnicista, deve ser generalista: fundamentada nos 

conhecimentos químicos, vivenciados pela prática pedagógica (BRASIL, 2001a).  

Considerando essa concepção, o PPC de 2017 aborda a necessidade de superar o modelo 

de racionalidade técnica por uma formação baseada na racionalidade prática.  Esse desejo fica 

evidente quando o documento destaca que as disciplinas do curso se propõem (IFCE, 2017, p. 

21): 

 

• Incentivar o professor pesquisador, um sujeito produtor de saberes, não um 

mero técnico ou aplicador do que outros dizem; 

• Despertar o hábito de reflexão por parte do professor, no que concerne a sua 

prática pedagógica; 

• Favorecer maior diálogo com colegas, visando suprimir lacunas profissionais, 

quer de ordem metodológica quer de ordem conteudista;  

• Inserir no mundo tecnológico, a fim de proporcionar aos estudantes aulas mais 

dinâmicas e prazerosas;  

• Utilizar laboratórios com o intuito de realizar e demonstrar experimentos práticos 

relacionados aos conteúdos trabalhados em sala de aula relacionando-os as suas 

experiências diárias. 

 

As disciplinas do curso, como está descrito em sua proposta, abrem uma gama de 

possibilidades para o desenvolvimento da prática docente, à medida que incentivam a produção 

de saberes; estimulam o hábito de refletir e possibilitam o diálogo com os colegas da profissão 

e com as novas tecnologias. Essa formação está em concordância com as diretrizes curriculares 

para a formação de professores de Química com exercício da prática (BRASIL, 2001a; 2001b).  

A própria diretriz destaca como necessária a formação do professor de química “refletir 

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

((BRASIL, 2001, p.7).  Essa prática norteia os cursos de licenciatura em química a considerar 

a ação-reflexão-ação proposta pelo conceito de professor reflexivo como um princípio da 

formação docente, presentes nos dois PPCs (PERRENOUD, 2002). 

Além disso, a diretriz evoca a necessidade de os currículos de formação de professores 

romperem com o modelo de racionalidade técnica, visto que esse “é um responsável pelo 

distanciamento da teoria e da prática” (SANTOS, 2016, p.21). Aliado a isso, o PPC de 2017 

coloca como perfil do egresso do curso de licenciatura em Química um profissional capaz de 

“aliar formação teórica e prática profissional, de forma crítica e reflexiva” (IFCE, 2017, p. 17). 

Novamente, o termo formação reflexiva é utilizado sem nenhuma explanação. Já o PPC de 2011 

propunha um perfil de egresso parecido com o do PPC de 2017, mas não citava a necessidade 

de formar um profissional crítico e reflexivo.  

Nesse viés, o discurso que articula teoria e prática e de uma formação reflexiva que está 

presente no PPC de 2017 deve ir além das palavras e permear a formação pelo exercício da 
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prática (IFCE, 2017). Nas palavras do Aluno J, é fundamental “a capacidade de se reinventar 

diante das novas tecnologias. E experiência do dia a dia no ambiente escolar. E a capacidade 

de entender as diferenças dos alunos”. A fala da aluna está permeada pelo conceito de professor 

artista-reflexivo, sobretudo, quando ela afirma que para ser professor é fundamental se 

reinventar. 

Identifica-se ao longo do documento alguns pontos que indicam para uma formação 

reflexiva baseada na relação teoria e prática, mas à medida que o conceito de professor reflexivo 

não é desenvolvido e nem estratégias para a sua formação são apresentadas, o conceito se perde 

e torna-se um mero “slogan” (ZEICHNER, 1993). Já na fala dos alunos entrevistados, 

encontram-se algumas estratégias e discursos que remetem a uma formação reflexiva e a 

articulação entre teoria e prática.  

A Aluna H relata em uma de suas respostas que uma das coisas que acrescentou a muito 

na sua formação foi “[...] a possibilidade do uso de diferentes metodologias, a criação da aula 

e do plano de aula. Aprender a se planejar”. Essa consciência adquirida em sua formação e 

associada a prática no ambiente escolar está vinculada ao modelo de professor reflexivo, 

sobretudo, pelo uso de diferentes metodologias e a consciência do aprender a planejar, a 

compreender o tempo da aula e o tempo de aprendizagem de cada aluno (SANTOS, 2016). 

Essa compreensão sobre a formação e o papel da reflexão na prática e sobre a prática é 

construindo a partir das vivências e estímulos diários na formação docente. Nesse viés, Neto, 

Bozzini e Furlan (2016, p. 48) destacam que “[...] ao discutir com o professor da escola, colegas 

de sala e professor da universidade (coletivo reflexivo) sobre o que foi planejado, levantam-se 

argumentos para dizer porque selecionou aqueles conteúdos, objetivos, estratégias e materiais 

para aquele grupo de alunos” e a partir desses debates diários e trocas de informações, 

pensamentos e estratégias se estabelece uma prática reflexiva, formando o docente artista 

reflexivo (QUEIROZ, 2001). 

Diante disso, é importante compreender dentro desse contexto a importância dos Estágios 

Supervisionados na formação docente e qual seu papel na relação teórico-prática e das 

disciplinas que compõem o núcleo de formação didático-pedagógico. 
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5.3  Os Estágios Supervisionados: um olhar sobre a relação teoria e prática  

 

Os Estágios Supervisionados constituem um núcleo de formação docente junto com as 

disciplinas optativas, a PCC e o TCC. Porém, a base desse núcleo são os Estágios. A Lei 11. 

788 de 25 de setembro de 2008, define: 

 

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). 

 

É salutar, conforme a legislação vigente, que o Estagio Curricular Supervisionado 

constitui-se de uma disciplina obrigatória a formação do licenciando, tendo como carga horária 

mínima de 400 horas. Esse deve ser realizado em escolas da educação básica a partir da segunda 

metade do curso (BRASIL, 2002a). 

O PPC (IFCE, 2017, p. 40) do curso destaca que “estágio compreende uma fase de 

assistência à prática docente em ensino fundamental e/ou médio e culmina com um período 

caracterizado como docência compartilhada”, pois o estagiário compartilha e vive experiências 

supervisionadas tanto pelo professor da instituição de ensino superior, como pelo professor da 

escola da educação básica que recebe o discente do estágio.  

Essa interação e troca de saberes e experiências revela uma formação docente baseada 

em uma “associação de companheiros de ofício”, conceito defendido por Feitosa e Leite (2012) 

baseado nas ideias de Schön (1995; 2000) sobre o desenvolvimento da prática reflexiva pela 

concepção do professor como artista-reflexivo: uma profissional que reflete sobre sua prática e 

partir disso constrói “um repertório que mistura técnica, ética e estética” (FEITOSA; LEITE, 

2012, p. 44). 

Esse modelo de formação, presente nas disciplinas de Estágio Supervisionado é 

impulsionado pela troca de saberes e experiências entre aluno (aprendiz) e professores 

envolvidos (mestres):  o orientador de estágio na universidade e o colaborador da escola que 

receber os estagiários, pois a partir da associação entre esses profissionais é trabalhada a 

reflexão na ação, “[...] criando uma nova realidade , experimentando, inventando (re)contruindo 

seus saberes através do diálogo [...]” entre mestre e aprendiz (FEITOSA; LEITE, 2012, p. 45).  
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Essa ideia de associação não é pautada em uma aprendizagem individual, mas coletiva 

(ALARCÃO, 2011). Nem tampouco, a formação deve basear-se só em bases teóricas, deve ser 

nutrida pela prática “entre os próprios aprendizes, bem como entre mestres e aprendizes 

FEITOSA; LEITE, 2012, p. 48). Logo, o conceito de professor artista-reflexivo possui uma 

relação direta com o Estágio Supervisionado. Nessa perspectiva a Aluna B destacou sobre o ES 

na formação: 

 

A experiência da realidade vivida diariamente pelo professor, principalmente, da 

escola pública e os desafios enfrentados pelos mesmos: bem como técnicas didáticas 

de como conduzir a turma sem que os alunos se dispersem do foco da aula (ALUNA 

B, ENTREVISTA, 2018).  

 

Nesse viés, o estágio constitui-se componente essencial dentro da articulação teoria e 

prática e para a formação do professor como artista-reflexivo. Porém, em muitos cursos de 

licenciatura as atividades de reflexão e discussão sobre os momentos vivenciados na prática e 

sobre a troca de saberes entre mestres e aprendizes não é estimulada, sobretudo pela 

desarticulação entre teoria e prática (CORRÊA, 2013). Logo, é preciso compreender que essa 

articulação não deve ser exclusiva dos Estágios, deve permear toda a formação docente, como 

a própria legislação destaca (BRASIL, 2002a). Além disso, Pimenta e Lima (2012) relatam que 

é necessário explicitar o conceito de prática e teoria, e superar a fragmentação entre elas pela 

compreensão da práxis. 

Sobre isso a Aluna A traz um alerta sobre o que é aprendido durante o curso e vivenciado 

na prática:  

 

Eu pensava que quando chegasse na sala de aula os alunos estariam empenhados em 

aprender, e que nos vissem como professores, mas nem mesmo a professora efetiva 

da sua escola tinha essa proeza. Acho desmotivador, passamos por uma tensão 

grande para ministrar a aula para os professores antes de ir para o campo de estágio, 

somos cobrados inúmeras coisas, mas quando chegamos lá não é nada daquilo, não 

temos o espaço para aplicar tudo o que fomos treinados para fazer (ALUNA A, 

ENTREVISTA, 2018, GRIFOS NOSSOS). 

 

A partir da fala da aluna, destaca-se que a formação do professor como artista-reflexivo 

não é a solução para superar todos os problemas relacionados a formação de professores, mas 

é um dos caminhos, pois a partir das dificuldades vivenciadas pela aluna no Estágio e pelo 

compartilhamento de saberes dos mestres sobre as várias situações que eles já vivenciaram, os 

aprendizes poderiam (re)construir sua prática junto a própria profissão (FEITOSA; LEITE, 

2012).   

Diante disse, Corrêa (2013) destaca, muitas situações e desafios que são encontrados na 

prática. Em sua maioria, não são vivenciados ou ensinados durante a graduação pela ausência 
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de uma formação baseada em uma “associação de companheiros de ofício”. Os alunos são em 

sua maioria treinados para serem professores, sem antes entenderem o seu papel ou 

compreenderem a sua profissão. Na visão de Sousa e Marcondes (2013, p. 3438) “o Estágio 

Supervisionado é um importante espaço de reflexão para os futuros professores sobre diversos 

aspectos da docência e onde ocorre de maneira mais intensa a integração entre conhecimentos 

específicos, pedagógicos e a prática educativa”. Logo, o Estágio é um espaço privilegiado para 

essa reflexão por permitir a troca de saberes entre mestre e aprendizes. Contudo, não um espaço 

exclusivo. Essa relação de reflexão-ação-reflexão deve permear toda a formação. 

Pimenta e Lima (2012) revelam a formação docente deve se dar pelo “desenvolvimento 

do Estágio como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da 

escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 34). Em 

perspectiva alinhada com esse pensamento do PPC explicita que o estágio não se caracteriza 

como momento exclusivo de exercício da docência. Ele “deve ser uma oportunidade de vivência 

de diferentes práticas ligadas ao contexto escolar, como as de planejamento, de gestão e de 

avaliação de práticas pedagógicas”, uma forma de construção da práxis, da identidade docente 

(IFCE, 2017, p. 41).  

Além disso, o discurso de “aplicar o que fomos treinados para fazer” remete a uma 

formação baseada na racionalidade técnica do que em uma formação reflexiva. Se baseia em 

uma formação aplicacionista que não articula a teoria com a prática a medida que se distancia 

da realidade da escola (NASCIMENTO; ALMEIDA; PASSOS, 2016). Ademais, a fala da 

Aluna A busca uma afirmação da teoria pela prática, como se uma dissociasse da outra. A teoria 

nos fornece meios, subsídios para compreender a prática. A transformação, a práxis só acontece 

na prática (PIMENTA; LIMA, 2012).  É uma relação.  

Segundo Kasseboemer e Ferreira (2008, p. 694) é nessa integração entre teoria e prática 

que a reflexão toma sentido, porque “[...] a articulação entre teoria e prática se efetiva na 

atividade reflexiva de compreensão da situação prática e na transformação desta através de 

elementos aprendidos teoricamente, num movimento dialético”.  

Sobre esse aspecto, a fala da Aluna E remete a características do discurso de Pimenta e 

Lima (2012) em sua obra e do PPC (2011; 2017) do curso: 

 

Foi inovador. Nossa turma teve uma professora de estágio muito presente e 

interessada em nossa rotina na escola. Isso foi muito importante, pois sempre 

fazíamos feedbacks e isso facilitava nossa desenvoltura no próximo dia de atuação 

na escola. Inclusive, nós tínhamos liberdade de escolher a escola. Acredito que eu 

tenha feito uma escolha inteligente, porque a escola tinha projeto para o ano inteiro, 

tinha uma grande diversidade de alunos e era muito acolhedora. Minha metodologia 

nas aulas foi baseada no altruísmo: eu queria ser a professora de Química que eu 
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não tive no Ensino Médio e procurei levar até eles uma metodologia o mais diversa 

possível, sem deixar jamais de levar o quadro e o livro, mas levando também a 

realidade de um laboratório, informações atualizadas, slides, vídeos de diferentes 

natureza, inclusive vídeos sobre os assuntos da aula que estavam em alta (ALUNA 

E, ENTREVISTA, 2018). 

 

Diante disso, a presença do professor do Estágio Supervisionado acompanhando a 

formação dos licenciandos e a atuação dos mesmos no ambiente escolar proporciona uma 

formação mais significativa e possibilita a troca de experiências e informações entre o futuro 

professor e o professor orientador (PIMENTA; LIMA, 2012). Isso fortalece a superação do 

modelo de Racionalidade Técnica e fundamenta a formação do professor como artista-

reflexivo: profissional capaz de inovar devido a sua ao seu repertório teórico-prático 

(QUEIROZ, 2001). 

Nesse âmbito, a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, destaca: “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). 

Nesse viés, o Quadro 15 apresenta as disciplinas que compõem o núcleo ligado 

diretamente a formação do educador Químico e a divisão dos Estágios Supervisionados, a 

ementa dessas disciplinas para que a partir disso e dos objetivos das mesmas possa-se traçar o 

perfil do profissional formado pelo PPC de 2011 e de 2017.  

 

Quadro 15 – Ementa das Disciplinas do Núcleo de Natureza Didático-Pedagógica e dos 

Estágios Supervisionados nos diferentes PPC do curso de Licenciatura em Química. 

Projeto 

Pedagógico 

do Curso 

Disciplina 
Carga 

Horária 
Ementa 

2011 

Estrutura e 

Funcionamento do 

Ensino 

60 h 

Constituições Brasileiras e legislação 

educacional; Função política e social 

da escola; Sistema de ensino; Estrutura 

e organização da educação brasileira 

em seus diferentes níveis e 

modalidades; Estrutura didático-

pedagógica e administrativa da escola; 

Diretrizes Curriculares; Parâmetros 

Curriculares da Educação Básica, dos 

profissionais da Educação; Projetos 

pedagógicos e financiamentos da 

Educação; Diretrizes Curriculares do 

curso de Licenciatura em Química. 

Psicologia do 

Desenvolvimento 
40 h 

As teorias do desenvolvimento e suas 

implicações educacionais; O 

desenvolvimento físico, motor, 

cognitivo e afetivo da criança e do 
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adolescente; O Desenvolvimento 

moral na adolescência; Aspectos 

imaturos do pensamento adolescente; 

Desenvolvimento Psicossocial de Erik 

Erikson. 

Didática educacional 60 h 

A didática e suas dimensões político 

social e as implicações no processo de 

ensino e aprendizagem; Tendências 

pedagógicas e a didática; Saberes 

docentes; A organização do trabalho 

docente; Relação professor e aluno. 

Psicologia da 

Aprendizagem 
40 h 

Estudo das teorias da aprendizagem e 

suas implicações no processo 

educacional; O desenvolvimento da 

inteligência na perspectiva da 

Epistemologia Genética de Jean Piaget; 

A aprendizagem por condicionamento 

operante de Watson e Skinner; A 

perspectiva histórico-cultural de 

Vigotsky e Henry Wallon; 

Aprendizagem significativa de David 

Ausubel e Novak; Relações entre a 

psicanálise e o processo de ensino-

aprendizagem. 

Currículos e 

Programas 
60 h 

Fundamentos da concepção curricular: 

o Homem, o mundo, a educação e a 

escola; Currículo e a educação no 

Brasil; O planejamento curricular no 

cotidiano escolar; Formação de 

educadores e sua atuação no processo 

curricular. 

Fundamentos Sócio 

Filosóficos da 

Educação (optativa) 

60 h 

A educação na sociedade moderna e 

contemporânea nos contextos: político, 

econômico e cultural. Principais 

correntes filosóficas 

modernas/contemporâneas e a 

educação. A filosofia da educação no 

Brasil. Tendências pedagógicas. A 

perspectiva sociológica na análise do 

mundo sociocultural. Tendências 

teóricas da sociologia da educação e 

sua influência na educação brasileira. 

Educação de Jovens 

e Adultos (optativa) 
40 h 

Caracterização histórica da Educação 

de Jovens e Adultos no Brasil. 

Legislação e políticas; metodologias e 

práticas desta modalidade de ensino. 

Princípios da Andragogia. Formação 

de educadores. Práticas inovadoras na 

EJA. EJA e inovações tecnológicas. 

EJA e o ensino de Química. 
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Introdução a Libras 40 h 

Introdução: aspectos clínicos, 

educacionais e sócio antropológicos da 

surdez. A Língua de Sinais Brasileira - 

Libras: características básicas da 

fonologia. Noções básicas de léxico, de 

morfologia e de sintaxe com apoio de 

recursos audiovisuais; Noções de 

variação. Praticar Libras: desenvolver 

a expressão visual-espacial. Atividades 

em espaços educativos, escolar e/ou 

não escolar. 

Estágio I 100 h 

Realização do estágio curricular 

supervisionado; Regência de ensino; 

Acompanhamento e orientação da 

prática pedagógica. 

Estágio II 100 h 

Elaboração de material didático; 

Concepção e Planejamento de aulas de 

Química para o ensino básico; Prática 

de ensino de Química; Orientação e 

implantação das atividades a serem 

desenvolvidas no exercício da docência 

de forma articulada com a prática 

profissional; Registro formal de todo o 

processo (elaboração do relatório). 

Estágio III 100 h 

Produção de Modelos Pedagógicos 

para o Ensino de Química. Práticas 

para ensino de Química. Laboratório de 

Química. 

Estágio IV 100 h 

Programa de Unidade Didática. Projeto 

Político Pedagógico Curso de Química. 

Ideias químicas com o conhecimento 

de outras áreas, proporcionando a 

interdisciplinaridade. Conhecimentos 

científicos e laboratoriais específicos, 

bem como os pedagógicos, para melhor 

domínio e compreensão da 

problemática do ensino de Química. 

2017 

Fundamentos Sócio 

Filosóficos da 

Educação 

80 h 

O conhecimento. O homem e a cultura. 

A filosofia e a ciência. A importância 

da filosofia das ciências e seu objeto de 

estudo: os fundamentos do saber 

científico. O método científico: 

conceituação e etapas. A filosofia na 

escola. Ética. 

História da Educação 80 h 

Práticas educativas nas sociedades 

antiga, medieval, moderna e 

contemporânea. Percurso histórico da 

educação no Brasil. 

Psicologia do 

Desenvolvimento 
80 h 

Aspectos históricos da psicologia do 

desenvolvimento humano. O 
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desenvolvimento humano nas 

dimensões biológica, psicológica, 

social, afetiva, cultural e cognitiva. A 

psicologia do desenvolvimento sob 

diferentes enfoques teóricos centrados 

na infância, adolescência e vida adulta. 

Principais correntes teóricas da 

psicologia do desenvolvimento: 

estruturalismo, funcionalismo, 

behaviorismo, gestaltismo, 

desenvolvimento psicossexual, 

psicossocial, cognitivo e moral. 

Psicologia da 

Aprendizagem 
80 h 

Aspectos históricos da didática. Ensino 

e aprendizagem como objeto de estudo 

da didática. Teorias e tendências 

pedagógicas. Multidimensionalidade 

da didática. Saberes necessários à 

docência. Organização do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Currículos e 

Programas 
80 h 

Teorias do currículo: tradicionais, 

críticas e pós-críticas. Diretrizes, 

parâmetros e referenciais curriculares 

no Brasil. Base Nacional Comum e 

Parte Diversificada. Currículo no 

cotidiano escolar. 

Didática Geral 80 h 

Aspectos históricos da didática. Ensino 

e aprendizagem como objeto de estudo 

da didática. Teorias e tendências 

pedagógicas. Multidimensionalidade 

da didática. Saberes necessários à 

docência. Organização do processo de 

ensino e aprendizagem. 

Política Educacional 80 h 

Política, política educacional e o papel 

do Estado. Legislação, estrutura e 

gestão do ensino no Brasil. Influência 

de organismos multilaterais na política 

de educação mundial e brasileira.  

Informática Aplicada 

ao Ensino 
40 h 

Introdução à Informática. Internet. 

Utilização de Recursos da Informática 

para o Ensino. Softwares Educacionais 

para o Ensino da Química. 

Libras 80 h 

Introdução: aspectos clínicos, 

educacionais e sócio antropológicos da 

surdez. A Língua de Sinais Brasileira -

Libras: características básicas da 

fonologia. Noções básicas de léxico, de 

morfologia e de sintaxe com apoio de 

recursos audiovisuais; Noções de 

variação. 
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Estágio I 160 h 

O estudo da escola, enquanto parte da 

organização e o funcionamento do 

sistema de ensino e as políticas 

educacionais vigentes. Os projetos 

pedagógicos no contexto escolar. 6º 

Semestre. 

Estágio II 160 h 

O estudo dos livros didáticos e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. A 

observação e a prática docente no 

Ensino Fundamental. 7º Semestre. 

Estágio III 160 h 

O estudo dos livros didáticos e dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. A 

observação e a prática docente no 

Ensino Médio. 8º Semestre. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Diante das informações presentes do Quadro 15, fica clara algumas das mudanças 

significativas de um PPC para o outro. Entre elas a mudança na carga horária das disciplinas 

do núcleo didático-pedagógico. Houve uma ampliação desse número de horas e uma 

distribuição dentro desse tempo para a PCC. Sobre isso, Fonseca (2014) destaca que houve 

mudanças em vários dos cursos de LC investigados, e uma das principais alterações do PPC 

estão relacionadas ao aumento da carga horária das disciplinas pedagógicas. Além disso, a 

organização dos cursos analisados pelo autor é semelhante a proposta do PPC do IFCE.  

Além disso, comparando o PPC de 2011 e o PPC de 2017 é notória uma mudança na 

organização das disciplinas. É perceptível uma organização didático-pedagógica que busca 

integrar a relação teoria e prática, sobretudo, pela distribuição da PCC evidenciada ao longo do 

curso nesse PPC (2017). Contudo, ao analisar as falas dos licenciandos e a relação que a 

organização do PPC teve em sua formação, fica evidente que a proposta pedagógica fragmenta 

a formação e não articula teoria e prática como se propõe nos documentos.  

Ademais, as disciplinas seguem uma ordem de construção do conhecimento e 

fortalecem a inserção do aluno dentro do curso de licenciatura, pois ao invés de começarem a 

formação diretamente na parte conteudista há uma interligação dos conhecimentos que alunos 

trouxeram da educação básica, em especial do Ensino Médio com os novos conhecimentos e 

aprofundamentos no Ensino Superior, como a disciplina Fundamentos da Matemática que 

objetiva: “compreender conceitos fundamentais de matemática e estatística a fim de contribuir 

para o entendimento de Química, Física e Cálculo” (IFCE, 2017), p. 70). Porém, mesmo com 

esse aprofundamento a maior parte da carga horária ainda é destinada a conteúdos específicos 

de Química.  
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Essa disciplina não estava presente no PPC de 2011, ela inova na formação ao interligar 

os alunos com a visão que eles traziam da educação básica preparando-os para os 

conhecimentos que eles irão aprofundar no Ensino Superior. Essa disciplina e a inserção de 

muitas outras que fortaleçam essa base e passagem de um nível para outro podem solucionar 

problemas na formação, como a evasão, alto índice de reprovação e dificuldades de 

aprendizagem. Sobre isso a Aluna C formada no currículo antigo destaca: 

 

Minha formação foi difícil, o curso de Licenciatura em Química não é fácil. A maior 

dificuldade que eu encontrei foi no início, porque entrei no curso por acaso, mas ao 

longo do curso eu percebi que ser professor não era tão ruim. Minha turma iniciou 

com 30 alunos, no 3° semestre só tinham 6 alunos, o resto desistiu (ALUNA C, 

ENTREVISTA, 2018). 

 

Essa dificuldade de aprendizagem e de identificação com o curso pode estar relacionada 

com uma educação básica fragilizada e com um início de curso que não favorece a integração 

do aluno (CORRÊA, 2013). E o PPC de 2017 traz uma abordagem que busca superar essas 

dificuldades, à medida que o documento traz em sua matriz uma organização das disciplinas 

iniciais para embasar tanto a formação do químico, como a do educador. Outro aspecto incluído 

no mesmo viés da organização curricular no PPC (2017), são as disciplinas colocadas no 

primeiro semestre do curso. A maioria delas dão suporte a formação do aluno, embasam e 

fortalecem o sentido do que é educação e ser professor no Brasil. Entre elas, pode-se citar a 

História da Educação (disciplina nova) e Fundamentos Sócio Filosóficos da Educação 

(disciplina optativa na matriz antiga) que estão no 1º semestre do curso de licenciatura (IFCE, 

2017).  

Nessa perspectiva, Ramos (2014, p. 77) destaca que: 

 

os primeiros períodos do curso de graduação possuem os maiores índices de evasão, 

sendo a hipótese coerente para estas desistências são: ausência de aptidão pessoal com 

esta ciência, conciliação entre estudo e trabalho e defasagem de conteúdo acarretando 

diversas reprovações e consequentemente o desligamento do curso. 

 

Logo, a inserção das disciplinas já citadas no PPC de 2017 podem favorecer a superação 

das dificuldades de aprendizagem. A disciplina História da Educação, por exemplo, tem como 

ementa o ensino de “práticas educativas nas sociedades antiga, medieval, moderna e 

contemporânea. Percurso histórico da educação no Brasil” como conhecimentos fundamentais 

a formação política e social do professor (IFCE, 2017, p. 61).  

Já a disciplina Fundamentos Sócio Filosóficos da Educação centra-se no papel do 

conhecimento, do homem e da cultura para a construção da escola. Compreender a relação entre 
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filosofia e educação e o papel que essas desempenham no desenvolvimento da sociedade (IFCE, 

2017).  

Outra disciplina importante, mas no PPC de 2011 é Estrutura e Funcionamento do 

Ensino. A sua ementa focava nas constituições brasileiras e nas legislações educacionais. Seu 

objetivo era fundamentar no professor uma visão ampla sobre o desenvolvimento das políticas 

educacionais (IFCE, 2011).  

No PPC de 2017 essa disciplina não está presente, mas outra disciplina assume 

características semelhantes a ela. É a disciplina de Política Educacional que tem como um de 

seus objetivos: “Compreender a estrutura e funcionamento do sistema educacional brasileiro à 

luz da legislação baseando-se na Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases 

9.394/96 e Plano Nacional de Educação de 2014” (IFCE, 2017, p. 154).  

Esse objetivo está articulado com a disciplina Estrutura e Funcionamento do Ensino 

presente na matriz de curso anterior. Na versão nova, ela a disciplina mudou de nome e assumiu 

características políticas e críticas que visam a discussão das reformas educacionais e sua 

importância no processo de ensino e aprendizagem nos dias atuais (IFCE, 2017).  

Já as disciplinas de Psicologia da Aprendizagem, Psicologia do Ensino, Didática, 

Informática Aplicada ao Ensino, Currículos e Programas e Libras permaneceram nos dois 

PPC’s, mas as ementas passaram por atualizações. Porém, os objetivos continuam os mesmos 

nos dois documentos (IFCE, 2011; 2017). 

Sobre essas mudanças de um PPC para o outro com foco na organização curricular, a 

fala da Aluna B traz uma característica marcante nessa mudança, ao afirmar:  

 

A formação foi boa, mas senti falta de uma maior ênfase em algumas disciplinas e 

outras deixaram muito a desejar. As disciplinas pedagógicas e didáticas acho que 

deveriam ser bem mais extensas, pois são apenas quarenta horas e elas são essenciais 

para a nossa formação, porque através delas podemos conhecer melhores maneiras 

de atuação em sala (ALUNA B, ENTREVISTA, 2018). 

 

A Aluna B evoca uma das principais características das alterações no PPC: o aumento 

da carga horária das disciplinas, sobretudo, as pedagógicas. Por ser um curso voltado para a 

formação de professores se faz necessária uma formação articulada entre a parte específica de 

Química e parte didático-pedagógica (KASSEBOEMER; FERREIRA, 2008; SANTOS, 2016). 

Essa articulação não era marcante no PPC de 2011, sobretudo, pela pouca carga horária 

destinada as disciplinas pedagógicas. Sobre isso, Fonseca (2014) que as disciplinas de 

conhecimento específico de Química concentram a maior carga horária do curso de licenciatura 

em Química. Dos vários cursos investigados pelo autor, a carga horária destinadas as disciplinas 

específicas ultrapassavam 50% da carga horária total do curso.  



113 

 

O Professor B comenta em sua fala que um dos marcos trazidos para a formação do 

egresso a partir das alterações no PPC estão relacionados ao aumento da carga horária. Ele 

afirma:  

 

A ampliação da carga horária das disciplinas teóricas, a criação das disciplinas 

práticas, a estruturação dos estágios supervisionados e a implementação da 

Residência pedagógica1 vem para propor melhorias reais que possibilitam uma 

formação sólida para os licenciandos do curso (PROFESSOR B, ENTREVISTA, 

2018).    

 

Diante disso, nota-se que essas mudanças ocorridas no PPC objetivaram uma articulação 

ao longo do curso da teoria com a prática. A partir disso destaca-se as alterações nas disciplinas 

de Estágio Supervisionado. As mudanças nessas disciplinas seguiram dois vieses distintos, um 

positivo e outro negativo. No positivo, houve um aumento na carga horária destina aos estágios: 

antes eram 400 horas (mínimo exigido pela lei) e agora são 480 horas. Essa carga horária foi 

organizada de outra forma, antes eram quatro disciplinas de 100 horas e atualmente, são três 

disciplinas: duas de 160 horas e uma de 120 horas na matriz diurna e quatro disciplinas de 120 

horas na matriz noturna.   

Sobre isso, foi questionado aos docentes sobre como os Estágios Supervisionados 

aparecem na nova matriz do curso. O professor B afirma que “os estágios curriculares 

aparecem como componente obrigatório e fundamental para a formação dos alunos, com carga 

horária distribuída em três estágios de 160 horas na grade diurna; e em quatro estágios de 

120 horas na grade noturna”. 

Então, nessa perspectiva houve uma evolução na carga horária destinada aos Estágios, 

pois passou do mínimo exigido de 400 horas para 480 horas. Contudo, quando analisou-se as 

características dos PUD’s das disciplinas de estágio no PPC de 2011 e no PPC de 2017 foram 

notórias que essas mudanças não trouxeram contribuições novas para a formação docente. 

Logo, no viés negativa estão as ementas das disciplinas. No PPC de 2011 as ementas 

possuíam um aspecto didático-pedagógico mais abrangente para a formação do professor, ou 

seja, as atividades desenvolvidas iam além das atividades tradicionais de observação e regência 

(SAVIANI, 2009) com a produção de materiais didáticos, elaboração de aulas práticas, entre 

outras atividades que associavam teoria e prática.  

Isso porque as ementas das disciplinas no PPC de 2011 são mais complexas e 

apresentam um detalhamento maior das atividades que seriam desenvolvidas nos estágios 

                                                 
1 O Programa de Residência Pedagógica é uma das ações que integram a Política Nacional de Formação de 

Professores e tem por objetivo induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 

promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a partir da segunda metade de seu curso. 

FONTE: CAPES, 2018.  
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supervisionados. Já no PPC de 2017, os alunos veem quase as mesmas coisas ao longo dos ES, 

como exposto no Quadro 15, nos relatos das entrevistas dos alunos e será evidenciado nos 

parágrafos a seguir. Então, a evolução constatada no aumento na carga horária é convertida a 

mais tempo no desenvolvimento de mais atividades repetidas. Sobre isso, Pimenta e Lima 

(2012) relatam o que deve permear a formação dos licenciandos nos estágios. 

 

Os conhecimentos e as atividades que constituem a base formativa dos futuros 

professores têm por finalidade permitir que estes se apropriem de instrumentos 

teóricos e metodológicos para a compreensão da escola, dos sistemas de ensino e das 

políticas educacionais (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 102).  

 

Logo, as atividades que devem nortear as ementas dos Estágios Supervisionados 

deveriam fundamentar suas atividades em uma prática complexa, ativa e reflexiva a medida que 

possibilite aos estagiários “a realização de atividades nas escolas, com os professores nas salas 

de aula, bem como para o exercício da análise, avaliação e crítica [...]” para a construção de 

uma consciência crítica que permita aos futuros professores elaborarem proposições de 

intervenção e superação das dificuldades encontradas na rotina da escola (PIMENTA;LIMA, 

2012, p.102). 

Já as ementas no PPC de 2017, a atuação da prática nos Estágios parece ser mais 

limitada. Na matriz, o Estágio I destina-se ao “estudo da escola, enquanto parte da organização 

e o funcionamento do sistema de ensino e as políticas educacionais vigentes. Os projetos 

pedagógicos no contexto escolar” (IFCE, 2017, p. 183).  

Enquanto, a mesma disciplina no PPC de 2011 abrangia a realização do Estágio no 

ambiente escolar, a regência do aluno e orientação e supervisão da prática pedagógica (IFCE, 

2011). O Aluno I afirma sobre o estágio que cursou: 

 

Achei que teve um funcionamento bacana, foi bem dividida as horas. Para 

desenvolvermos o trabalho na escola e termos um tempo pra descrever no relatório 

como foi. Foram 30 horas de regência na escola (dando aula) e 30 horas de 

observação. E o restante para desenvolvimento do relatório. Podia desenvolver 

algum projeto, mas eu preferi dar aula. Dei 22 aulas, em duas turmas de 2º ano 

(ALUNO I, ENTREVISTA, 2018). 

 

Na perspectiva do aluno, o Estágio atendeu as necessidades para a sua formação. É 

salutar, que os alunos entrevistados cursaram os estágios ainda no PPC de 2011. Diante desse 

fato, nota-se a articulação entre a dimensão teórica e a prática na disciplina. Porém, a Aluna A 

cursou o mesmo Estágio sobre as mesmas características do Aluno I, mas ela trouxe outras 

impressões em seu discurso: 

 

Tinha as primeiras aulas para informar ao professor a escola que iríamos estagiar, 

escolhia os conteúdos, marcava a aula na escola seguida das observações no dia da 
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aula de química, antes do dia de ministrar a aula na escola, era apresentado para a 

turma de estágio e para o professor para ser avaliado a postura e receber opiniões 

em relação a mudanças. As aulas tinham encontros de 15 em 15 dias no início até às 

apresentações. Os quatro estágios seguiram essa mesma sequência. No final era 

entregue o relatório de estágio. A aula era ministrada ao professor e depois na escola. 

Só uma aula (ALUNA A, ENTREVISTA, 2018, GRIFO NOSSO). 

 

Logo, apesar da sistematização do Estágio no PPC do curso, os alunos desenvolveram 

atividades e tiveram vivências diferentes. Sendo marcante a afirmação da Aluna A de ter 

ministrado só uma aula. Além disso, a mesma aluna trouxe uma crítica marcante a sua formação 

a afirmar:  

 

Eu pensava que quando chegasse na sala de aula os alunos estariam empenhados em 

aprender e que nos vissem como professores, mas nem mesmo a professora efetiva da 

sua escola tinha essa proeza. Acho desmotivador, passamos por uma tensão grande 

para ministrar a aula para os professores antes de ir para o campo de estágio, somos 

cobrados inúmeras coisas, mas quando chegamos lá não é nada daquilo, não temos 

o espaço para aplicar tudo o que fomos treinados para fazer (ALUNA A, 

ENTREVISTA, 2018, GRIFO NOSSO). 

 

A entrevistada aponta as cobranças feitas no Estágio para o exercício da prática, 

sobretudo, para que ele seja uma reprodução do que foi aprendido na teoria. A efetivação da 

formação na racionalidade técnica está voltada para uma atuação aplicacionista: os licenciandos 

só estimulados a reproduzirem métodos que aprenderam na sua prática e essa reprodução é o 

que vai torná-la significativa ou não (PICONEZ, 1998).  

Além disso, Cabral e Flôr (2016) ao investigarem sobre os Estágios Supervisionados na 

formação de professores de Química destacam a presença marcante, ainda, de uma formação 

baseada no modelo da racionalidade técnica. Eles afirmam:  

 

O enfoque na técnica e nas teorias como única forma verdadeira de conhecimento 

admissível e como conhecimento objetivo, que deve ser “aplicado” na escola — 

ambiente desprovido de conhecimento pedagógico –, ainda perpassa muitas práticas 

e discursos na formação de professores (CABRAL; FLÔR, 2016, p. 163 -164). 

 

 A partir disso, ao analisar os Estágios II e III da matriz nova, nota-se que eles possuem 

a mesma ementa: fundamenta-se no “estudo dos livros didáticos e dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais. A observação e a prática docente [...]” (IFCE, 2017, p. 198; p. 212). O que muda é 

o direcionamento das ementas de um Estágio para o outro: um direcionado para o Ensino 

Fundamental, outro para o Ensino Médio. E na matriz noturna que possui o Estágio IV, a ementa 

também é a mesma, os objetivos são os mesmos. Então, fica claro uma padronização dos 

Estágios e não é possível, pelo menos na matriz do curso do PPC de 2017, identificar 

características que façam distinção de um Estágio para o outro.  
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O que na matriz do PPC de 2011 era identificado pelas ementas e pelo aprofundamento 

da vivência prática nos Estágios. As atividades descritas no documento apresentam uma 

construção significativa que articulava teoria e prática de diferentes maneiras, nos diferentes 

Estágios (IFCE, 2011).  

Diante disso, quando se observa os Estágios, nota-se um retrocesso pela sua organização 

e limitações para o desenvolvimento da atividade docente. Nas palavras de Pimenta e Lima 

(2012, p. 41) “o reducionismo dos Estágios às perspectivas da prática instrumental e do 

criticismo expõe os problemas na formação docente”. E o retrocesso aqui presente gira em torno 

desse argumento, houve alterações no PPC, mas os princípios que norteiam a formação, 

especialmente, no exercício da prática permaneceram os mesmos.  

 Já a Professora A chama a atenção ao falar que espera-se formar:  

 
Primeiramente, um químico com identidade com a área de atuação seja na indústria, 

na pesquisa ou no ambiente escolar. Um profissional seguro pelo conhecimento 

adquirido e pelas experiências enriquecedoras e norteadas que buscamos 

proporcionar aos licenciandos (PROFESSOR A, ENTREVISTA, 2018). 

 

O discurso da Professora A evoca características de uma formação que alia teoria e 

prática a medida que o licenciando deve-se sentir seguro não só pelo conhecimento adquirido 

em sua formação, mas também pelas vivências da sua profissão: uma formação reflexiva. 

Trilhando esse pensamento, Pimenta e Lima (2012, p. 103) apontam que essa vivência 

da prática nos Estágios Supervisionados “possibilita aos alunos que ainda não exercem o 

magistério aprender com aqueles que já possuem experiências na atividade docente”. Porém, 

na visão das autoras o desenvolvimento da práxis as questões que permeiam essa discussão são 

bem mais complexas, pois é preciso entender porque algumas experiências deram certo, 

enquanto outras não.  

Considerando a análise dos PUD das disciplinas de Estágio no PPC de 2011 e no PPC 

atual de 2017, fica evidente esse retrocesso no PPC de 2017 na construção do PUD dos Estágios, 

sobretudo, porque o documento em sua matriz não evidência com é construída a articulação 

entre teoria e prática e como essa vivência fundamenta a formação docente. Nas entrevistas 

com os discentes, em nota-se nas falas a ausência de uma unificação das atividades 

desenvolvidas nos Estágios. Além disso, os Estágios são campo de atuação; de experiência e 

transformação; de concepção da identidade docente e como tal, merecem uma construção 

elaborada que privilegie a prática docente em seus diferentes aspectos (PIMENTA; LIMA, 

2012).   
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Além disso, algumas questões sobre as mudanças no PPC não ficaram claras, sobretudo, 

porque em muitos aspectos não houve alterações. E mesmo os que houvesse, em sua maioria, 

não foram significativos para a formação docente. Merecendo um destaque, o avanço na carga 

horária das disciplinas e a identificação das horas destinadas a PCC na matriz de 2017 do curso 

(IFCE, 2011; 2017). Porém, não adianta o aumento da carga horária se na prática continuar 

sendo feito mais do mesmo. 

A partir da análise dos PPC’s do curso e dos PUD das disciplinas de Estágio, fica claro 

que a disciplina tem em sua organização o desenvolvimento de atividades que mantenham 

correspondência entre os conhecimentos teórico-práticos adquiridos ao longo do curso, sendo 

supervisionadas tanto pelo professor da IES, como pelo professor da educação básica (IFCE, 

2011; 2017). Os métodos de acompanhamento e de avaliação são: “plano de estágio aprovado 

pelo professor da disciplina de estágio; reuniões do aluno com o professor-supervisor da escola; 

relatório do estágio supervisionado de ensino” (IFCE, 2017, p. 42).  

Essa organização do acompanhamento e dos instrumentos de avaliação podem ser 

melhor compreendidas quando o PPC (IFCE, 2017, p.42) descreve a sua organização em 

períodos. O primeiro seria a observação: o aluno inserido no ambiente da escolar para “integra-

se ao cotidiano escola, para que possa familiarizar-se com o processo pedagógico real, desde 

instalações, projeto político-pedagógico até atividades didáticas dos professores e alunos”. 

Segundo período seria a regência, o exercício da atividade docente na sala de aula para 

que o estagiário desenvolva “habilidades inerentes à profissão docente, sob acompanhamento 

do professor-supervisor” (IFCE, 2017, p. 42). A atividade final dessa etapa seria a realização 

de um relatório.  

Analisando essa descrição no PPC (IFCE, 2017), constata-se que o Estágio envolve uma 

série de características que são necessárias a prática docente, no entanto o texto do documento 

não cita se na vivência dos Estágios, os educandos são estimulados a desenvolverem uma 

prática reflexiva. Isso evoca a fala de Pimenta e Lima (2012) que relatam que o exercício do 

Estágio assume características de uma prática modelar: aluno “aprende o saber acumulado”. E 

considerando a afirmação da Aluna A sobre realização no Estágio como espaço para aplicar 

tudo que foi “treinado” para fazer, nota-se aspectos de uma formação aplicacionista, ao invés 

de reflexiva. 

Diante disso, o Estágio não deve se reduz a observação e a regência, pois nesse viés ele 

não traz nenhuma inovação a formação docente dentro da relação teoria e prática, pois ainda 

seguiria o ciclo tradicional de sua aplicação: observação, regência e participação (SILVA, 

2015).  
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É necessário para além de alterações na carga horária dos Estágios, uma unificação das 

atividades que precisam ser desenvolvidas para a superação do modelo de Racionalidade 

Técnica e para a formação do professor reflexivo, entre elas a troca de saberes e vivências entre 

mestre e aprendizes para formar o docente artista-reflexivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente pesquisa trouxe algumas das mudanças que houve no PPC do curso de 

licenciatura em Química do IFCE – Campus Quixadá. A partir da análise dessas mudanças e 

das entrevistas realizadas com discentes e docentes do curso de licenciatura em Química 

algumas considerações podem ser feitas.  

Entre elas, a compreensão que o Estágio Supervisionado desempenha um papel 

fundamentem na formação docente, tanto como disciplina, como espaço de articulação entre 

teoria e prática. Porém, essa característica não deve ser exclusiva dos ES, mas da formação do 

licenciando como um todo.  

Além disso, o ES é o ambiente ideal para a formação do professor artista-reflexivo, pois 

ele possibilita a troca de diferentes saberes e de diferentes vivências entres aprendizes, e mestres 

(orientadores de Estágio e professores da escola) e aprendizes. Essa troca, favorece uma 

formação sólida em conhecimento químicos e pedagógico, além de fornecer subsídios para a 

prática docente futura, sobretudo, pela construção de uma identidade docente reflexiva e 

coletiva, embasada por diferentes experiências e atividades educacionais. 

Ademais, os cursos de formação de professores vêm passando por alterações, essas 

objetivam a superação do modelo de Racionalidade Técnica pelo modelo baseado na 

Racionalidade Prática. Algumas transformações significativas apontam para isso, como a 

mudança no PPC do curso com intuito de articular teoria e prática, sobretudo, pela organização 

didático-pedagógica das disciplinas ao longo da matriz do curso; a identificação e 

sistematização na matriz do curso de horas destinas para a PCC, aumento da carga horária das 

disciplinas pedagógicas.  

Essas mudanças são resultado de uma formação de base conteudista, a maior parte da 

carga horária é voltada para as disciplinas que fundamentam o conhecimento químico. 

Enquanto, as disciplinas pedagógicas ocupam o segundo plano.  

Além disso, a articulação entre teoria e prática mostra-se cada vez mais necessária na 

formação de professores, sobretudo, pela vivência do ambiente e superação da dicotomia entre 

teoria e prática, principalmente, porque essa relação ainda está desarticulada entre o que está 

escrito nos documentos e o que é vivenciado na prática.  

Ao longo da pesquisa e da coleta de dados foram evidenciados discursos que evocam a 

prática, ou a teoria como se as duas acontecessem de forma separada. Uma está imbrincada na 

outra, a teoria se efetiva através da prática e sua relação é objeto para a formação e 

desenvolvimento da práxis docente.  
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Outro aspecto relevante, está relacionado aos PPC do curso de licenciatura em Química 

que em diversos momentos apontam para uma formação que não condiz com os relatos 

coletados nas entrevistas. O PPC de 2011 faz várias referências a Prática como Componente 

Curricular, mas essa não é observada na matriz do curso e nem afirmada pela fala dos 

licenciandos.  

Já o PPC de 2017 traz em suas características de formação um perfil voltado para o 

professor reflexivo e uma estruturação da sua carga horária direcionada a PCC. Essa 

organização do PPC, alinha a formação do licenciando em Química ao conceito de professor 

reflexivo. Porém, o próprio documento deixa lacunas quanto a esse conceito e como formar 

profissionais com base nele. A prática reflexiva não é uma discussão no documento. Não há um 

conceito e caminhos para a formação de uma profissional reflexivo. 

As mudanças nos PPCs dos cursos de licenciatura ainda são um processo recente, e vem 

acontecendo com outros cursos de licenciatura pelo país. Essas alterações estão acontecendo 

para que a formação do educador químico se adeque as normas estabelecidas pelas DCN’s e 

pela legislação. Essas normas não são recentes, mas as mudanças ainda estão começando.  

Os professores quando entrevistados não apontaram em seus discursos como motivo das 

alterações no PPC a formação de um profissional reflexivo. Eles apontaram as mudanças como 

uma necessidade da instituição; como uma necessidade do mercado de trabalho e como uma 

forma de superar lacunas existentes na formação, lacunas que são resultado da falta de 

conhecimento sobre os conceitos e os modelos de formação de professores. É preciso explicitar 

o que é práxis e como formar um professor reflexivo. 

Ademais, as lacunas também estão vinculadas com a superação do modelo de 

racionalidade técnica, ainda presente nos cursos de formação de professores pela desarticulação 

entre teoria e prática, pela ausência da PCC e por fundamentar uma formação aplicacionista, ao 

invés de teórico prática e reflexiva. As alterações feitas no PPC e na matriz do curso investigado 

buscaram equilibrar a formação do Químico com a do professor com base nessas lacunas. 

Mesmo assim, as atividades relacionadas a PCC não explicitadas nos documentos do curso. 

E mesmo com essa mudança e com o aumento da discussão sobre formação de 

professores e a necessidade de superar o modelo da racionalidade técnica, ainda é perceptível 

na matriz do curso a importância da formação técnica do profissional, em relação a uma 

formação prática: baseada na vivência do ambiente escolar, na troca de experiências e na 

construção do ser professor.  

Esse desequilíbrio está vinculado a ausência de formação para uma práxis reflexiva. Os 

alunos não são levados a pensar na prática e sobre a prática. Esse pensamento como atitude, 
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como caminho de transformação da profissão e do ambiente escolar que constroem o educador 

Químico.  

Além disso, é preciso uma tomada de consciência sobre a formação como uma atitude 

coletiva, um pensar e refletir coletivamente. A ação de ensinar envolve a escola como um todo. 

Não é uma ação inerente só ao professor de Química, ela permeia todos os professores de todas 

as disciplinas, o núcleo gestor, a família e a comunidade.  

Ao investigar a formação de professores de professores de Química foi possível 

compreender a organização curricular do curso, os processos que fundamentam essa 

organização e as prática que são desenvolvidas. Junto a outras pesquisas desenvolvidas no 

mesmo viés investigativo foi possível construir um panorama sobre as pesquisas realizadas com 

essa temática e revelar que ainda são insipientes, sobretudo, para a formação de um professor 

reflexivo.  

Um dos fatos constatados nesta pesquisa, é o uso do termo professor reflexivo com uma 

atitude banal, ou mesmo como um slogan. A formação de um professor reflexivo envolve a 

construção de um hábito de pensar na e sobre a prática para que diante disso, seja possível 

modificar a sua práxis.  

A reflexão como modelo de formação docente ainda não ganhou força, mas começa a 

permear os PPCs dos cursos de licenciatura, em especial, de Química e a ganhar forma. São 

evidentes as falas que mostram atitudes reflexão por parte dos futuros docentes, sobretudo, 

quando eles observam e se propõem a fazer diferente. 

Por isso, o Estágio Supervisionado é um importante instrumento e lócus de 

desenvolvimento de uma prática reflexiva, porque articula teoria e prática e proporciona aos 

licenciandos a oportunidade de refletir, de pensar, de agir na e sobre a prática. É momento de 

coletividade, de orientação, de (re)estruturação da identidade. É percepção que essa identidade 

docente é uma metamorfose, pois se for imutável, não é reflexiva. É momento de formar o 

professor como artista-reflexivo. Conceito desconhecido nos documentos, mas presente em 

algumas falas dos alunos entrevistados.  

Os Estágios Supervisionados precisam se articular as demais disciplinas do curso e 

necessitam de uma organização de suas atividades, de uma fundamentação baseada numa 

prática reflexiva. Proposta pelo PPC de 2017, mas não fundamentada como vivência no ES. 

Logo, os cursos de licenciatura em Química precisam que as suas mudanças ultrapassem 

os documentos e se efetivem na prática, sobretudo, pela proposta de modelos inovadores de 

formação docente e pelo desenvolvimento de atividades diferentes que articulem teoria e 

prática. O Estágio precisa articular as escolas e as universidades por meio de uma “associação 
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de companheiros de ofício” que fortaleça a ação-reflexão-ação pela formação do professor 

como artista-reflexivo. 

Diante disso, entende-se que esse estudo contribuiu para a discussão sobre a formação 

de professores para o ensino Química em uma perspectiva reflexiva: apresentando o  estado da 

questão; construindo uma revisão teórica sobre a formação de professores, as mudanças na 

legislação; aprofundando o debate sobre o papel do Estágio Supervisionado na formação de 

professores pelo desenvolvimento da relação teórico-prática e sua articulação para a formação 

de professores reflexivos.  

Porém, é preciso investigar se essas alterações evidenciadas no PPC estão sendo 

vivenciadas na prática e quais contribuições trouxeram efetivamente para a formação de 

professores. Além disso, entra em discursão na formação docente a Residência Pedagógica, 

sendo essa objeto de estudo futuros para compreender sua importância e contribuições para a 

formação de professores, o seu diferencial em relação ao Estágio Supervisionado e o seu papel 

na relação teoria e prática.  
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DISCENTES DOS 

ESTÁGIOS III E IV DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

• Fale como da sua formação como professor. 

• O que é fundamental para a formação de um professor? 

• Comente sobre as suas expectativas para o estágio supervisionado. 

• Como foi o estágio? 

• O que ele trouxe para a sua formação?  

• Qual o diferencial do estágio em relação as outras disciplinas do curso? 

• Você sente-se preparado para ser professor?  

• Quando você for professor, como será a sua prática (aulas)?  

• O que você acredita ser essencial para a formação e atuação de um professor? 

• Como você diria que foi a sua formação.  
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS DOCENTES DO CURSO DE 

LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

• Por que houve uma mudança no Projeto Pedagógico do Curso?  

• Qual objetivo dessa mudança? 

• O que trouxe de novo para a formação dos licenciandos de Química? 

• Quais as principais alterações no Programa de Unidade Didático das disciplinas? 

• Quais as alterações em relação a Prática como Componente Curricular (PCC) na matriz 

do curso?  

• Como os Estágios Curriculares Supervisionados aparecem nessa nova configuração? 

• Qual o perfil de professor esperava-se formar na grade anterior e qual espera-se formar 

com a grade nova? 
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ANEXO A – MATRIZ DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO PPC DE 

2011 
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ANEXO B – MATRIZ DO CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA DO PPC DE 

2017 
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ANEXO C – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS COM OS DISCENTES DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

ALUNA A  

 

• Pergunta 1: Foi difícil do começo ao fim. No início estava apreensiva de como enfrentar 

as disciplinas, se conseguiria me concentrar para aprender e ser aprovada, se os 

professores ajudavam na nossa motivação. Antes do 1° semestre acabar já me 

desanimei, pois não me sentia com o apoio dos professores para com meu aprendizado, 

apenas com o comprimento deles de me passar que a sua disciplina era difícil e que 

somente a minoria iria se dar bem, ou seja, deixando a mim e a muitos colegas nos 

sentindo incapacitados e desanimados. Com o tempo decidi seguir o meu ritmo, sem me 

preocupar em querer mostrar que era boa em algo ou ganhar reconhecimento de 

professores, isso foi o bastante para concluir sem passar por atrasos maiores. No final 

do curso vejo que aprendi muitas coisas partindo de mim, e que entre vários professores 

só a minoria faz parte daqueles que eu realmente me senti aprendendo, não apenas 

decorando para provas. 

• Pergunta 2: Sem dúvidas a prática, conhecer desde cedo aquilo pelo que iremos passar, 

tendo consciência que a base que vamos adquirindo é importante para a nossa confiança 

e leveza no campo onde passaremos futuramente. 

• Pergunta 3: Eu pensava que quando chegasse na sala de aula os alunos estariam 

empenhados em aprender e que nos vissem como professores, mas nem mesmo a 

professora efetiva da sua escola tinha essa proeza. Acho desmotivador, passamos por 

uma tensão grande para ministrar a aula para os professores antes de ir para o campo de 

estágio, somos cobrados inúmeras coisas, mas quando chegamos lá não é nada daquilo, 

não temos o espaço para aplicar tudo o que fomos treinados para fazer. 

• Pergunta 4: Tinha as primeiras aulas para informar ao professor a escola que iríamos 

estagiar, escolhia os conteúdos, marcava a aula na escola seguida das observações no 

dia da aula de química, antes do dia de ministrar a aula na escola, era apresentado para 

a turma de estágio e para o professor para ser avaliado a postura e receber opiniões em 

relação a mudanças. As aulas tinham encontros de 15 em 15 dias no início até às 

apresentações. Os quatro estágios seguiram essa mesma sequência. No final era 
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entregue o relatório de estágio. A aula era ministrada ao professor e depois na escola. 

Só uma aula.  

• Pergunta 5: Trouxe a certeza do que eu quero pra minha carreira, independente das 

barreiras que precisamos encontrar na sala de aula, fazer o que se gosta anula isso. 

• Pergunta 6: Não se tem tanta cobrança como nas outras, é apenas mostrar o que se 

aprendeu, trocar experiências, aprender com a dos outros. Nas outras disciplinas precisa 

se dedicar mais, pois além de estudar coisas que não foram vistas antes, tem que ensinar. 

No estágio apenas mostramos o que já foi passado: o conteúdo.  

• Pergunta 7: Sim, as experiências que eu tive no decorrer dos estágios só me mostraram 

que estava preparada pra enfrentar uma sala de aula. 

• Pergunta 8: Pretendo adequar com a necessidade da turma, mudando sempre a 

metodologia pra tentar puxar o máximo dos alunos. 

• Pergunta 9: A vontade da pessoa naquilo que decide fazer. A dedicação. 

• Pergunta 10: Diria que foi razoável, pois poderia ter me dedicado ainda mais e faltou 

um pouco do incentivo dos professores em mostrar coisas pelo qual poderia acrescentar 

cada vez mais na minha formação. Acrescentar conteúdos, formação química.  

 

ALUNA B  

 

• Pergunta 1: Foi boa, os estágios trouxeram muito aprendizado e um pouco da 

experiência e vivência em sala de aula podendo assim sentir na pele o desafio de ser 

professor. 

• Pergunta 2: Uma boa formação acadêmica principalmente nas áreas didáticas 

pedagógicas e de estágio.  

• Pergunta 3: Expectativas de conhecer e vivenciar o trabalho do professor na escola 

pública, bem como os desafios de sala de aula. Sempre fica um pouco a desejar, pois 

é muito pouco tempo e apenas uma aula ministrada.  

• Pergunta 4: De maneira geral foi bom. O professor esteve sempre disposto a ajudar. 

A escola me recebeu muito bem, os alunos interagiram bem. Semanalmente 

frequentei a escola para observação das aulas e atividades desenvolvidas em sala e 

acrescentou um pouco mais de experiência docente. 

• Pergunta 5: Experiência da realidade vivida diariamente pelo professor, 

principalmente, da escola pública e os desafios enfrentados pelos mesmos, bem 
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como técnicas didáticas de como conduzir a turma sem que os alunos se dispersem 

do foco da aula.  

• Pergunta 6: O estágio nos permite viver a experiência real da sala de aula não só na 

teoria mais na prática. 

• Pergunta 7: Sim. Apesar dos desafios, é muito gratificante contribuir com a 

educação escolar do ser humano, bem como transmitir todo conhecimento 

adquirido.  

• Pergunta 8: Pretendo usar diferentes metodologias que proporcionem uma 

aprendizagem significa ao aluno.  

• Pergunta 9: Uma boa formação acadêmica e, principalmente, a vontade de ensinar. 

Tem que gostar da profissão. 

• Pergunta 10: A formação foi boa, mas senti falta de uma maior ênfase em algumas 

disciplinas e outras deixaram muito a desejar. As disciplinas pedagógicas e didáticas 

acho que deveriam ser bem mais extensas, pois são apenas quarenta horas e elas são 

essenciais para a nossa formação, porque através delas podemos conhecer melhores 

maneiras de atuação em sala.  

 

ALUNA C  

 

• Pergunta 1: Minha formação foi difícil, o curso de Licenciatura em Química não é 

fácil. A maior dificuldade que eu encontrei foi no início, porque entrei no curso por 

acaso, mas ao longo do curso eu percebi que ser professor não era tão ruim. Minha 

turma iniciou com 30 alunos, no 3° semestre só tinham 6 alunos, o resto desistiu. O 

motivo da desistência é porque nem todos querem ser professor. Pior parte do meu 

curso: o meu primeiro estágio foi complicado, porque peguei uma turma de 1° de 

Ensino Médio, em uma escola pública de Quixadá, na turma tinha três alunos com 

deficiência e eles não tinham acompanhamento, isso acabava prejudicando o resto 

da turma, porque o conteúdo era repassado de uma maneira mais lenta. Isso foi o 

que me fez pensar ser eu realmente queria ser professora. Foi onde eu percebi que 

eu era capaz de alguma maneira mudar o ensino em escola pública. 

• Pergunta 2: Querer ser professor e ter amor pela profissão, é o principal para se 

tornar um excelente professor, além de saber compreende seus alunos. 
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• Pergunta 3: Antes de começa a disciplina eu já estava me preparado para conhecer 

a turma e muito curiosa para saber quais os conteúdos seriam abordados durante o 

semestre. 

• Pergunta 4: Foi desafiador por ser uma turma de 2° ano com alunos um pouco 

complicados, segundo relatos de pessoas da escola, era a pior turma daquela escola. 

Mas ao longo do estágio percebi que era apenas uma turma que não era 

compreendida da maneira correta.  

• Pergunta 5: O estágio me mostrou que eu tenho que me prepara para enfrenta uma 

sala de aula. 

• Pergunta 6: A oportunidade de estar mais próximo da sala de aula. 

• Pergunta 7: Sim. 

• Pergunta 8: Quero estar próxima dos meus alunos, quero conhecer cada um e assim 

poder repassa o conteúdo de uma maneira que todos entendam. 

• Pergunta 9: Para a formação é essencial saber que para ser um bom professor é 

preciso saber além do que é mostrado na faculdade. Para uma boa atuação como 

professor é preciso ter gosto pela profissão e não pensar só no ganho financeiro. 

• Pergunta 10: Foi a melhor coisa da minha vida, foi onde eu cresci como pessoa.  

 

ALUNA D 

 

• Pergunta 1: Então, ainda estou em processo de formação. Eu gosto de química, 

sempre me identifiquei com a área, meu processo de formação é corrido, puxado, 

tem que correr atrás pela falta de compromisso de alguns professores, no mais é isso. 

Só acho que os professores deveriam nos levar mais para o laboratório, explorar o 

conhecimento nunca é demais. 

• Pergunta 2: Sem dúvida, algum compromisso tanto do professor quanto do aluno. 

E, aulas lúdicas. 

• Pergunta 3: Esperava que os alunos tivessem pelo menos a curiosidade pela química, 

mas nem isso eles tinham. Eram alunos bem precários de conhecimento e sem 

interesse pela matéria. Minhas expectativas não foram atendidas pelo fato de os 

alunos serem totalmente arredios e desinteressados. 

• Pergunta 4: o estágio foi bem tranquilo. Eu ia à escola toda quinta pela manhã, lá eu 

assistia as aulas e logo em seguida auxiliava os alunos a resolverem as atividades. O 
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professor era bem tranquilo, mas não tinha domínio algum sobre os alunos, estes 

faziam o que queriam. A escola era bem precária, não portava de recursos 

tecnológicos. Aí eu marquei uma aula com ela e ministrei uma aula de 

estequiometria. No mais, foi tranquilo. Só os alunos que se mostraram 

desinteressados. 

• Pergunta 5: Trouxe experiência e qualificação profissional, como se comportar em 

sala de aula. 

• Pergunta 6: Prática em sala de aula.  

• Pergunta 7: Mais ou menos.  

• Pergunta 8: Bem lúdicas e com práticas porque acho que ajuda em uma melhor 

aprendizagem.  

• Pergunta 9: Gosto pelo que faz e identificação pessoal. 

• Pergunta 10: Mediana. Faltou dedicação da minha parte e comprometimento dos 

professores.  

 

ALUNA E  

 

• Pergunta 1: A prática foi esclarecedora e nem sempre coincidiu com a teoria. Foi 

(está sendo) gratificante perceber que não dá para seguir um roteiro na integra, e é 

por isso que eu escolhi essa formação. Porque o mais importante é você e a forma 

como se construiu. E não o roteiro. Acho que é isso.  

• Pergunta 2: A prática. Que ele tenha o direito de acompanhar a realidade de uma 

escola e ter uma avaliação justa. 

• Pergunta 3: Antes do primeiro estágio eu julgava q era perca de tempo, porque 

imaginava que uma boa didática era algo simples de se aprender, por isso podia 

aprender isso facilmente na faculdade. Por isso, meus primeiros estágios não foram 

tão bons, eu não me sentia confortável e esse sentimento de desconforto por si só já 

atrapalhava tudo. Antes do último, eu esperava poder ser útil mesmo sem estar dando 

aula. Tipo, só sentada e acompanhando a aula do professor. Eu esperava que eles se 

sentissem à vontade para tirar qualquer dúvida comigo a qualquer hora.  

• Pergunta 4: Foi inovador. Nossa turma teve uma professora de estágio muito 

presente e interessada em nossa rotina na escola. Isso foi muito importante, pois 

sempre fazíamos feedbacks e isso facilitava nossa desenvoltura no próximo dia de 
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atuação na escola. Inclusive, nós tínhamos liberdade de escolher a escola. Acredito 

que eu tenha feito uma escolha inteligente, porque a escola tinha projeto para o ano 

inteiro, tinha uma grande diversidade de alunos e era muito acolhedora. Minha 

metodologia nas aulas foi baseada no altruísmo: eu queria ser a professora de 

Química que eu não tive no Ensino Médio e procurei levar até eles uma metodologia 

o mais diversa possível, sem deixar jamais de levar o quadro e o livro, mas levando 

também a realidade de um laboratório, informações atualizadas, slides, vídeos de 

diferentes natureza, inclusive vídeos sobre os assuntos da aula que estavam em alta. 

Ministrávamos aula na escola, eram pra ser 30 horas de regência, mas acabou sendo 

menos que isso por conta da correria, e também porque nós não queríamos "ocupar" 

o cargo do professor da escola nem causar essa impressão. Além disso, as horas de 

acompanhamento, em que a gente senta junto com os alunos num dia de aula normal 

e anota as observações da aula do professor sem interferir, acabam sendo mais 

proveitosas, pois a gente fica pertinho deles e percebe melhor como eles entendem 

a aula e o que seria melhor. 

• Pergunta 5: Mais segurança e entusiasmo para começar a de fato ser uma professora.  

• Pergunta 6: Bom, Química era pra ser um curso tanto prático quanto teórico, não é? 

Pois a nossa matriz curricular, infelizmente, só oferece uma disciplina de 

laboratório, enquanto oferece 4 de estágios supervisionados. É essa a diferença, o 

estágio é a prática tão escassa no restante do curso. 

• Pergunta 7: sim. 

• Pergunta 8:  Vai ser de metodologia o mais variada possível, para que eu possa 

atingir o maior número de alunos, vai ser descontraída para que todos se sintam à 

vontade e livres para descobrir, vai ser verdadeira, onde eu me preocuparei em 

passar apenas informações verdadeiras e atualizadas, vou me preocupar em olhar 

para cada aluno da mesma forma simpática, seja a filha do doutor, o esforçado, a 

problemática ou o viciado em drogas. Acima de tudo, minhas aulas serão muito 

estudadas e trabalhadas com antecedência, mesmo que eu já saiba o conteúdo de cor, 

não importa. 

• Pergunta 9: É essencial que ele sempre esteja atualizado nos assuntos da sua área e 

tenha sempre a oportunidade de frequentar as escolas da educação básica. 

Principalmente vivenciar a prática nas escolas.  
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• Pergunta 10: Desafiadora. Com muitos obstáculos, no sentido de que eu tinha que 

aprender o que não sabia, e reaprender o que eu pensava que sabia. Foi desafiador 

porque volta e meia a gente tem que se desconstruir para receber coisas novas. 

Porque essa formação ensina a gente a trabalhar com gente, e nós somos 

inconstantes. 

 

ALUNO F 

 

• Pergunta 1: Foi tranquila, entrei por curiosidade no curso. Enfrentei uma greve. Mas 

de certo modo não atingiu minhas expectativas. Por conta de algumas metodologias 

de alguns professores. A instituição tem um patamar alto pra oferecer tal curso em 

Quixadá.  

• Pergunta 2: Na área da química, que a instituição possa oferecer tudo que o mercado 

cobra. Como laboratórios, estágios, parceiras com outras instituições, ter professores 

que passem conteúdo com transparência, porque uma instituição não deve só encher 

de professores, sendo que os mesmos não são aptos a lecionar. Congressos, eventos 

internos e externos. 

• Pergunta 3: Eu já conhecia a metodologia dessa disciplina porque eu já tinha feito 

outras anteriores e era bem semelhante ao que já tinha sido feito em estágio 3. E por 

eu ter passado pelo Pibid. Engrandeceu muito o estágio, tanto que eu não precisei 

sair da instituição a qual atuei quando era bolsista do Pibid. Então, não tive nenhuma 

rejeição ou surpresa alguma com que eu ia lhe dar no Estágio 4. A metodologia da 

disciplina eram conversas semanais e de repasse de experiência trocadas em sala de 

aula por meio de aulas expositivas para o professor da disciplina e posteriormente 

para o professor avaliador do estágio. Além de normas e regras solicitadas para o 

nosso comportamento diante da instituição que nos recebe para o estágio.  

• Pergunta 4: O estágio foi curto por conta que o calendário do IFCE é diferente da 

instituição por conta das greves E isso não teve tanto rendimento e tanta presença 

na escola por conta dessa falha e divergência nos calendários. O professor deu total 

assistência, bastante atenção para o que precisamos. A escola e o professor avaliador 

do estágio se mostraram receptivo. Sempre dispostos a ajudar, independentemente 

de como fosse nossa rotina e bem maleável em relação aos horários deles para a 

gente atuar na nossa regência.  
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• Pergunta 5: Trouxe a experiência do dia a dia de professor. A troca de experiência 

com os alunos de transmitir algo que para muitos é difícil de uma forma mais 

simplificada. E o dia a dia de uma instituição de Ensino Médio. Planejamento com 

professores, os eventos que eles promovem. Ver o quanto eles são preocupados com 

ensino daqueles adolescentes. 

• Pergunta 6: A dinâmica que a mesma oferece bem como a rotina de não ser 100% 

presencial no IFCE. Quando não estamos no IF, tem a confecção de planejamentos, 

relatórios de aulas, repasse e revisão de conteúdo que vai ser ministrado.  

• Pergunta 7: Sim, sim e em relação a isso eu não tenho dúvidas: posso muito bem 

administrar uma sala de aula tranquilo.  

• Pergunta 8: Inovando metodologias diferenciadas, mas mesclando com as 

tradicionais. Incentivando o progresso em relação aos estudos dos alunos.  

• Pergunta 9: Que instituição a qual o professor vai atuar tenha tudo o que for 

necessário para o melhor desempenho.  

• Pergunta 10: Regular. Existe certas divergências entre a universidade e o contexto 

atual da escola pública no Brasil. Por mais que aprendamos o conteúdo de química 

e esse conteúdo seja mais complexos, ao lecionar na escola pública de Ensino Médio 

parte dos alunos têm pouca compreensão, porque a base Educacional deles é falha. 

Isso torna dificultoso o repasse e aprendizado dos mesmos. A instituição, IFCE, nos 

prepara para além do que o mercado exige.  

 

ALUNA G 

 

• Pergunta 1: As disciplinas são muito boas, o que acho que deveria ter eram práticas 

que servissem como experiência, porque os estágios não servem como experiência. 

Porque quando vamos procurar trabalho eles querem que a gente tenha experiência.  

• Pergunta 2: Que goste da profissão que irá exercer. 

• Pergunta 3: A expectativa era saber que aquela disciplina ia me passar informações 

de como agir em sala.  

• Pergunta 4: Só no estágio a gente vê como a nossa profissão é difícil. As vezes 

ficamos tristes ao saí da sala, porque você prepara uma aula boa e os alunos não têm 

interesse e nem querem aprender. E ainda tem as dificuldades, coisas simples que 

era para ter aprendido no Ensino Fundamental. 
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• Pergunta 5: A realidade das escolas de hoje em dia. E como eu devo agir diante de 

situações.  

• Pergunta 6: É de colocar em prática o que foi visto.  

• Pergunta 7: Sim. 

• Pergunta 8: A gente se prepara em relação a repassar conteúdo e saber como vai ser 

depende do convívio na escola. De outra forma depende do ritmo da turma. Com 

certeza vou levar da graduação coisas importantes que vou colocar em prática sim.  

• Pergunta 9: Ter conhecimento, tanto em relação a conteúdo a ser ministrado como 

saber agir diante das dificuldades.  

• Pergunta 10: Foi muito boa, mesmo com as dificuldades vencidas.  

 

ALUNA H 

 

• Pergunta 1: Inicialmente eu tinha um certo receio de dar aula, pelo medo de estar 

exposta e não saber explicar, a aula ser chata. Mas daí, com a experiência que fui 

tendo, tanto no estágio como no Pibid eu fui sentindo mais segurança e 

desenvolvendo melhor a minha metodologia. 

• Pergunta 2: A oportunidade de colocar em prática a profissão, de experimentar e 

errar, para quando realmente chegar em uma sala de aula, como professor, ter 

segurança, domínio de conteúdo e utilizar de variadas estratégias de ensino. Para 

isso é necessária a presença de um professor que oriente.  

• Pergunta 3: Eu tinha um pouco de receio pelo professor, pois falavam que ele 

cobrava bastante, então mesmo já tendo a experiência de outros estágios, sempre dá 

aquele nervoso. Mas me surpreendi, foi melhor do que imaginei. Amei a maneira 

como ele avalia, nos deixa bem à vontade, faz críticas construtivas. 

• Pergunta 4: Gostei da experiência, pois antes de levar a aula pra escola apresentamos 

a aula para o processor. Isso não aconteceu em outros estágios. Então, com isso pôde 

ser corrigido alguns erros pra levarmos uma aula melhor. 

• Pergunta 5: Experiência no contato com os alunos, na mudança de estratégia para 

dar aulas. A possibilidade do uso de diferentes metodologias, a criação da aula e do 

plano de aula. Aprender a se planejar.  

• Pergunta 6: O contato direto com a profissão que pretendo exercer.  
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• Pergunta 7: A responsabilidade é grande nessa pergunta, mas pra ser professora é 

preciso exercer, é um aprendizado constante e na prática, então sim. O que não 

souber, a gente vai aprendendo.  

• Pergunta 8: Eu buscarei me adequar a cada realidade. Mas, principalmente, trazendo 

o conteúdo de maneira prática e que esteja de acordo com o contexto social do aluno 

para que possa haver um aprendizado significativo.  

• Pergunta 9: A atualização do conhecimento. Sempre estudar. E na atuação para que 

com isso ele possa ter domínio de conteúdo. 

• Pergunta 10: Em relação a prática (estágios) eu diria que foi satisfatória, pois me 

sinto bem mais segura hoje para estar à frente de uma turma. Quanto ao 

conhecimento deixou um pouco a desejar, pois toda a questão de greve, correr com 

o conteúdo, e a falta de tempo pra isso, prejudicou muito em algumas disciplinas, 

muito conteúdo e pouco tempo.  

 

ALUNO I 

 

• Pergunta 1: Eu considero que no geral foi boa, claro, tem áreas que poderiam ser 

melhores, mas no geral considero boa. Mas complicado foi até o momento que 

decidi realmente seguir na profissão, porque antes não queria. Teve alguns 

momentos ruins com determinados professores. Mas não prejudicou minha 

formação como um todo. No começo não queria, até pensei em desistir, mas com o 

tempo passei a ver a profissão com bons olhos. O Pibid influenciou de uma maneira 

extremamente positiva.  

• Pergunta 2: Conteúdo, acho que a base do ensino só é solidificada com uma carga 

de conhecimento bacana. Mas isso não a única coisa importante. Mas considero a 

principal, pois uma boa didática sem conteúdo não se sustenta.  

• Pergunta 3: Tinha uma ótima expectativa, pois ia ser meu primeiro estágio na escola 

que estudei. Acabei me decepcionando com a maneira que fui tratado por algumas 

pessoas. Mas de resto achei que foi bem gratificante dar aula em uma sala que já 

estudei.  

• Pergunta 4: Achei que teve um funcionamento bacana, foi bem dividida as horas. 

Para desenvolvermos o trabalho na escola e termos um tempo pra descrever no 

relatório como foi. Foram 30 horas de regência na escola (dando aula) e 30 horas de 
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observação. E o restante para desenvolvimento do relatório. Podia desenvolver 

algum projeto, mas eu preferi dar aula. Dei 22 aulas, em duas turmas de 2º ano.  

• Pergunta 5: Trouxe a vontade de ser professor, assim como o Pibid me influenciou 

bastante. Passei a ver a relação professor/aluno de forma diferente e isso mudou uns 

pensamentos que tinha sobre isso. Foi uma das partes mais prazerosas do curso, 

foram os estágios.  

• Pergunta 6: Ter realmente a sensação de saber se eu realmente quero ser professor, 

pois é algo diferente de toda a teoria da sala de aula.  

• Pergunta 7: Sei que preciso desenvolver algumas áreas, como a da ansiedade antes 

de ir pra uma turma. Mas acho que conseguiria desenvolver um trabalho legal em 

uma turma. 

• Pergunta 8: Vai ser muito relativo, pois acredito que o professor deve se adaptar a 

sua turma. Mas pretendo desenvolver algo com a aprendizagem cooperativa que é o 

tema da minha monografia. A aprendizagem cooperativa consiste em os estudantes 

confiarem uns nos outros pra alcançar um determinado objetivo. Acredito que para 

o ensino é algo muito benéfico, pois a relação que tenho com meu colega pode me 

ajudar a alcançar um objetivo mais fácil do que seria somente com o professor.  

• Pergunta 9: A capacidade de se adaptar a turma e conseguir desenvolver os 

conteúdos da melhor forma possível. 

• Pergunta 10: Considero boa, algumas disciplinas saí com um pouco mais de 

dificuldade, mas não é algo que comprometa toda a minha formação.  

 

ALUNO J 

 

• Pergunta 1: Para mim teve muitas dificuldades por conta da recepção da escola 

(diretor e funcionários) e professora. Tipo aceitava, mas não era importante. Na parte 

pedagógica foi muito boa: o convívio com os alunos, com as dificuldades e a forma 

em que os alunos enfrentavam, no geral foi bom. 

• Pergunta 2: Em primeiro o domínio de conteúdo com uma formação adequada e o 

domínio didático, um professor atualizado com novos métodos didáticos. 

• Pergunta 3: Ajuda mútua entre estagiário(eu)/ escola/ professor e alunos. Parte das 

minhas expectativas foram atendidas, como disse senti um pouco de indiferença a 

minha presença na instituição.  
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• Pergunta 4: De modo geral foi boa. A gente foi bastante exigido por parte do nosso 

professor. Com o tempo de prática razoável. Tinha parte da prática cumprida, além 

da parte de relatório sobre a instituição.  

• Pergunta 5: Um pouco de experiência e maleabilidade na execução da aula e 

capacidade de entender cada aluno com as suas diferenças. 

• Pergunta 6: As demais disciplinas se tornam um pouco mais leve por está testando 

seus conhecimentos no dia a dia. Já o estágio nos proporciona muitos desafios e nos 

força a querer dá o melhor diante de novas mentes em formação e o desafio de estar 

em público. 

• Pergunta 7: Diante dos desafios que nos foi apresentado nos estágios 1, 2, 3 e 4 tenho 

sim confiança de estar preparado para assumir. 

• Pergunta 8: Quero que possa utilizar métodos e que utilize o dia a dia pra uma melhor 

compreensão por parte dos alunos.  

• Pergunta 9: A capacidade de se reinventar diante das novas tecnologias. E 

experiência do dia a dia no ambiente escolar. E a capacidade de entender as 

diferenças dos alunos. 

• Pergunta 10: Boa, pois pude perceber que a teoria tem que coexistir com a prática. 

E com isso ver aplicabilidade no dia a dia.  
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ANEXO D – TRANSCRIÇÕES DAS ENTREVISTAS COM OS DOCENTES DO 

CURSO DE LICENCIATURA EM QUÍMICA 

 

PROFESSORA A  

 

• Pergunta 1: A mudança foi uma obrigatoriedade para a flexibilização no turno de 

funcionamento do Curso, existia uma grade antiga e diurna. E agora uma grade nova e 

noturna que também passa a ser ofertada diurnamente, em ritmo de revezamento.  

• Pergunta 2: O conselho Superior do IFCE recomenda que os Cursos, seja no nível 

Técnico ou Superior, passem por atualizações no PPC como forma avaliar 

potencialidades e fragilidades. 

• Pergunta 3: A vantagem de uma matriz unificada, portanto igual em todos os campis do 

IFCE que ofertem o Curso e a participação dos licenciandos no Programa residência 

pedagógica (contemplado em Edital). 

• Pergunta 4: Atualizações nas referências bibliográficas.  

• Pergunta 5: A carga horária discriminada no próprio PUD para essa finalidade. 

• Pergunta 6: Os quatro estágios foram mantidos, 120h cada e agora essa carga horária 

pode ser substituída pela participação do licenciando no Programa Residência 

Pedagógica, onde cada semestre corresponde a um estágio que será aproveitado. 

• Pergunta 7: Primeiramente, um químico com identidade com a área de atuação seja na 

indústria, na pesquisa ou no ambiente escolar. Um profissional seguro pelo 

conhecimento adquirido e pelas experiências enriquecedoras e norteadas que buscamos 

proporcionar aos licenciandos. 

 

PROFESSOR B  

 

• Pergunta 1: As mudanças no PPC surgirão pela necessidade de uma unificação da 

grade curricular dos cursos de licenciatura em química no IFCE. As discussões para 

a unificação também serviram para propor melhorias e corrigir alguma distorção 

que havia no PPC antigo. 

• Pergunta 2: Com a grade unificada os alunos podem migrar para os diferentes IF´s 

da rede sem qualquer prejuízo curricular em relação a carga horaria e ao conteúdo 

ministrado. Desta forma, a rede pode se fortalecer, os cursos puderam aprender uns 
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com os outros e melhorar a suas metodologias partilhando experiências exitosas 

entre os cursos.  

• Pergunta 3:  

1 - A carga horária das disciplinas especificas foi aumentada para 80 horas semanais, 

desta forma, o conteúdo pode ser abordado com maior profundidade. 

2 - Dentro de cada disciplina foi inserida a obrigatoriedade da prática docente, onde 

20% da disciplina deve ser voltada a oportunidade da participação direta dos alunos 

em forma de projetos, seminários ou outra intervenção que proporcione a um 

momento de vivência maior do conteúdo aprendido. 

3- Foram inseridas disciplinas práticas para cada grande área do conhecimento. 

Neste momento os alunos terão a oportunidade de uma maior imersão nos assuntos 

abordados nas aulas teóricas e poderão, com a prática, aprofundar seus 

conhecimentos e elucidar mais dúvidas. 

• Pergunta 4:  

- Aumento na carga horária das disciplinas específicas. 

- Aumento da carga horária para aulas práticas. 

- Maior tempo para práticas pedagógicas dentro das próprias disciplinas específicas. 

• Pergunta 5: Na matriz anterior não era clara a carga horária destinada a PCC nas 

disciplinas. Com a nova grade foram inseridas na matriz do curso essas horas, desta 

forma os alunos terão uma disciplina completa para abordar os temas estudados nas 

aulas teóricas e poderão comprovar e aprender de forma diferenciada os temas 

abordados.  

• Pergunta 6: Os estágios curriculares aparecem como componente obrigatório e 

fundamental para a formação dos alunos, com carga horária distribuída em três 

estágios de 160 horas na grade diurna; e em quatro estágios de 120 horas na grade 

noturna. Além disto, no ano de 2018 foi inserido no programa a Residência 

Pedagógica. Programa que visa uma imersão e acompanhamento dos estudantes 

dentro das escolas de ensino fundamental e médio. Ambas as ações, Estágio 

Supervisionado e Residência Pedagógica, tem como objetivo proporcionar ao aluno 

uma capacitação supervisionada, onde neste momento os estantes poderão se 

familiarizar com o ambiente escolar, praticar a função docente e aprender com os 

supervisores nas escolas. 
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• Pergunta 7: Acredito que a expectativa sempre foi de formar os alunos os mais 

capacitados e preparados possível para exercerem uma das funções mais 

importantes, que é a de ensinar. A grande diferença é que a nova grade apresenta 

melhores condições para que o aluno se apodere do conhecimento e das práticas 

docentes. A ampliação da carga horária das disciplinas teóricas, a criação das 

disciplinas práticas, a estruturação dos estágios supervisionados e a implementação 

da Residência pedagógica vem para propor melhorias reais que possibilitam uma 

formação sólida para os licenciandos do curso.  

 

PROFESSOR C  

 

• Pergunta 1: A mudança no curso, do PPC do curso de Química foi para ajustar a 

grade para melhor atender o corpo discente e a formação do aluno egresso. 

• Pergunta 2: Aprimorar a formação do egresso para o mercado de trabalho. 

• Pergunta 3: O aumento na carga horária de laboratórios, aumento da carga horária 

na área pedagógica. 

• Pergunta 4: As alterações nos PUD’s das disciplinas foram para deixar os PUD’s 

mais flexíveis, as disciplinas mais flexíveis através dos PUD’s e tornar a grade mais 

fluida.   

• Pergunta 5: A matriz anterior não primava por isso e nessa grade agora temos uma 

parte de teoria e temos uma parte de componente curricular que é destinado 10%, 

ou 20% de acordo com a disciplina. 

• Pergunta 6: os estágios estão distribuídos da mesma maneira da grade anterior, são 

400 horas que já vem definidas pelo MEC: são distribuídas para o curso diurno 160 

horas e no curso noturno 120 horas devido a carga horária da aula. 

• Pergunta 7: Espera-se formar um professor bem mais abrangente que possa atuar 

não só na sala de aula, mas em laboratórios. Laboratórios das escolas que não 

primava na grade anterior.  

 

PROFESSOR D 

 

• Pergunta 1: em 2014 começou uma ideia de unificar todos os cursos de licenciatura 

em química do IFCE. Com esta unificação foi necessário criar uma nova matriz 
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curricular e junto com essa matriz veio a necessidade de atualizar o PPC do curso 

para se adequar a essa nova matriz unificada. Além disso sempre é bom uma 

atualização do PPC de um curso para incorporar novas metodologias e fazer 

adequações do mesmo a realidade atual. 

• Pergunta 2: O maior objetivo foi se adequar à nova matriz padronizadas da 

licenciatura em química do IFCE. Além disso o PPC possui duas matrizes, uma 

noturna e outra diurna. Isto acontece devido a diferença entre as horas/aulas dos 

turnos. 

• Pergunta 3: a nova matriz além de alinhar os cursos da licenciatura em química traz 

mais cadeiras de laboratórios para proporcionar ao aluno um maior conhecimento 

da parte prática da química. Além disso, várias disciplinas possuem as práticas como 

componente curricular (PCC), que é o conjunto de atividades formativas que 

proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos ou de desenvolvimento 

de procedimentos próprios ao exercício da docência. 

• Pergunta 4: As principais alterações são as disciplinas de laboratórios. 

• Pergunta 5: A matriz antiga não possuía a PCC ou não era colocado em prática. 

Neste novo projeto a PCC é dividido em várias disciplinas e colocada em prática 

pelos professores das disciplinas. 

• Pergunta 6: a grade diurna possui 480h de estágio supervisionado divididos em três 

estágios de 160 horas e a grade noturna possui 4 estágios de 120 horas.  

• Pergunta 7: com este novo PPC espera-se formar um profissional de química que 

além dos conhecimentos pedagógicos e teóricos de química tenha-se um profissional 

com maior experiência de aulas de laboratório de química e maior vivência docente 

durante todo o curso.  

 

 


