
 
 
Sociedade Brasileira de Química (SBQ)  

36
a 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química  
 

Construção de Significados de Interface por meio de um Instrumento 

Didático: em foco a Licenciatura em Química. 

Nyuara A. S. Mesquita
1* (PQ), Márlon H. F. B. Soares

1
 (PQ). nyuara@quimica.ufg.br  

 
1
 Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas - Instituto de Química – Universidade Federal de Goiás 

 

Palavras Chave: instrumento didático, interface, formação de professores.  

Introdução 

As disciplinas de interface consideram a 
possibilidade de ressignificar as discussões e 
conceitos pedagógicos dentro do ensino de Química 
1
. A partir da necessidade de integração entre 

conhecimentos sobre a legislação para a formação 
de professores e saberes da docência em química, 
foi proposto um instrumento didático (ID) em uma 
disciplina de Estágio de Licenciatura 1 no curso de 
Licenciatura em Química da UFG. 

 
Figura 1- Instrumento Didático elaborado e aplicado. 

Buscou-se identificar se, e de que forma, os 
licenciandos sujeitos do processo estabeleceram as 
relações solicitadas na atividade por meio da 
construção de significados que associassem os 
conhecimentos sobre a legislação e os 
conhecimentos do docente em química. A turma foi 
dividia em grupos e cada grupo apresentou uma 
situação do ID elaborado. Considerando os 
pressupostos da Análise Textual Discursiva

2
, a 

categoria de análise estabelecida a priori foi a 
Construção de Significados de Interface. São 
apresentados aqui os resultados referentes à 
análise da situação constante na letra “a” do ID 
apresentada pelo primeiro grupo.  

Resultados e Discussão 

O primeiro grupo relacionou a situação aos aspectos 
que devem ser considerados como princípios 
norteadores do preparo para o exercício profissional 
constante no Artigo 3 da Resolução CNE/CP Nº 1, 
mais especificamente ao item III deste artigo: “a 
pesquisa, com foco no processo de ensino e de 
aprendizagem, uma vez que ensinar requer, tanto 
dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a ação, 
como compreender o processo de construção do 
conhecimento”

3
. Como forma de apresentação da 

discussão, esse grupo elaborou um trabalho fictício  

 
conforme normas de submissão de trabalhos às 
Reuniões Anuais da SBQ. Neste trabalho, 
apresentado no formato do template disponibilizado 
pela SBQ, os alunos simularam uma discussão a 
partir da aplicação de um questionário em sala de 
aula do Ensino Médio mostrando possibilidades para 
que o professor de química se posicione como 
pesquisador da ação docente. A proposta de 
escrever um trabalho a ser submetido em um 
congresso a partir de uma situação de pesquisa do 
professor em sala de aula, sinaliza no sentido de 
que os licenciandos se apropriaram da ideia do 
professor pesquisador da sua própria prática e, além 
disso, reconheceram tal aspecto na resolução que 
orienta a formação de professores. Infere-se tal 
apontamento a partir da apresentação deles quando 
relacionaram o desenvolvimento de sua atividade ao 
Artigo 3 da resolução. Alguns trechos de falas 
desses alunos durante a apresentação são 
transcritos a seguir: 
Nesse artigo 3 que a colega leu para vocês, a gente 
vê a formação pela pesquisa. (A11) 
Aqui no nosso curso, essa questão da pesquisa é 
atendida já que no Estágio 1 nós já começamos a 
fazer o projeto. (A 19) 
Nota-se que, neste grupo, a argumentação 
acompanhou a Construção dos Significados de 
Interface como forma de validação de ideias e da 
compreensão dos estudantes no âmbito de seus 
próprios saberes profissionais. 

Conclusões 

A partir do ID elaborado e aplicado, destaca-se que 

as disciplinas de interface podem proporcionar ao 

licenciando a compreensão de aspectos formativos 

inerentes a sua formação inicial tendo as questões 

legais em estreita relação com as questões 

didáticas, pois dentre os saberes docentes, o 

conhecimento da proposta formativa do curso é 

condição sine qua non para que o futuro professor 

se perceba como elemento de concretização do 

projeto educacional de um país. 

___________________ 
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