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Introdução 

O fazer do professor é permeado por diversas 

influências e está carregado de crenças e 

concepções pessoais. Essas crenças, quando 

carregadas de saberes provenientes da experiência 

e da vivência anterior são chamadas de pensamento 

docente espontâneo (PDE)
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como modelo didático “um produto constituído pelas 

crenças, pela cultura, pelas relações sociais que 

permeiam o processo de ensino e aprendizagem e a 

intencionalidade do professor em ensinar” e sugere 

quatro modelos: 

Tradicional (1): baseado na transmissão cultural, o 

professor é o detentor do conhecimento e o aluno 

simples receptor; 

Tecnológico (2): ênfase nas metodologias, o aluno 

cumpre o papel de realizar atividades programadas 

e o professor expõe e dirige as atividades. 

Espontaneísta (3): Valorização de conteúdos 

presentes na realidade do aluno e das habilidades e 

competências do aluno.  

Alternativo (4): propõe que o aluno construa 

modelos mais complexos e entenda o mundo 

através da integração de diversos conhecimentos. 

O objetivo deste trabalho é utilizar os modelos 

didáticos presentes na concepção dos ingressantes 

para caracterizar o PDE. 

Resultados e Discussão 

Aqui serão apresentadas e discutidas as respostas 
de doze alunos ingressantes no curso de 
licenciatura em química noturno do segundo 
semestre de 2012 para a questão “Escreva um texto 
narrando como você daria uma aula hoje sobre um 
conteúdo da química de sua preferência. Coloque o 
máximo de detalhes possíveis sobre: escolha do 
conceito/conteúdo, forma que seria lecionado, 
relação professor-aluno, postura na sala de aula, 
método de avaliação, uso de recursos materiais, etc” 

As propostas de aula foram lidas e classificadas em 

4 dimensões (o que ensinar; ideias dos alunos; 

como ensinar e avaliação)  considerando os 4 

modelos apresentados na introdução. Cada aluno foi 

identificado por uma letra de A a M. 

Observa-se que estes alunos não se limitam à um 

único modelo didático, pelo contrário, sua visão 

sobre a própria prática está baseada em mais de um 

modelo (tabela 1). Sobre o que ensinar, a maioria 

apontou para introduzir o cotidiano e o dia-a-dia dos 

estudantes, característica do modelo espontaneísta. 

Em relação às ideias dos alunos, a maioria se 

preocupou em valorizar a opinião do aluno bem 

como suas ideias prévias, traço vigente do modelo 

alternativo. Sobre como ensinar os conteúdos, eles 

se mostraram inclinados ao modelo tecnológico por 

utilizar uma gama de recursos didáticos, mas 

manter o professor ainda como principal ator do 

processo de ensino-aprendizagem. 

Uma observação importante é que, embora nas 3 

dimensões citadas até então os alunos se 

preocuparam em manter uma postura diferente do 

ensino tradicional, quando propuseram a avaliação a 

maioria ficou presa à avaliações escritas e/ou 

alguma atividade avaliativa secundária. 

 
Tabela 1. Classificação das aulas nos modelos. 

 1 2 3 4 

O que 

ensinar 

J 
- 

A, B, G, 
H, I, M 

- 

Ideias dos 

alunos 

- 

- L 

A, C, 
D, E, 
G, H, 

M 

Como 

ensinar 

- A, B, C, D, 
E, F, G, J, L 

I - 

Avaliação A, H B, E, J, L - - 

 
Uma vez que a visão sobre a prática desses 

ingressantes se encaixa em modelos já 

consolidados, pode-se afirmar que quando o aluno 

inicia o curso de licenciatura ele já traz concepções 

sobre a docência provenientes da sua vivência, 

conforme discutido por outros autores.
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Conclusões 

É possível concluir em caráter preliminar que os 

ingressantes possuem algumas ideias formadas 

sobre a prática docente relacionadas ao PDE e 

estas apresentam elementos de modelos 

contemporâneos de ensino. 
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