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Introdução 

A relevância do Projeto PIBID/CAPES para os 

cursos de licenciatura é um consenso. Experiências 

importantes para a formação de professores de 

Química têm sido relatadas por diversos autores em 

congressos e publicações
1
. A fim de aperfeiçoarmos 

nosso subprojeto realizamos uma avaliação para 

explicitar as dificuldades encontradas em sua 

execução e apontar possíveis soluções. Um 

questionário foi respondido por cinco bolsistas de 

Iniciação à Docência (ID) e um estudante voluntário 

buscando identificar obstáculos por eles 

encontrados relativos: à escola, ao pessoal da 

escola, à coordenadora, à supervisora e a si 

mesmos. A coordenadora esclareceu aos membros 

do grupo os obstáculos que ela própria encontrou e 

solicitou à supervisora que fizesse o mesmo por 

escrito. Estas avaliações foram aqui utilizadas 

apenas para serem confrontadas com as dos 

bolsistas e auxiliar na discussão e conclusão.  

Resultados e Discussão 

Como dificuldades relativas à escola foram 

apontadas pelos licenciandos a falta de recursos 

audiovisuais, laboratórios e biblioteca; a distância 

entre suas casas e a escola; e a sistemática de 

movimentação de estudantes na escola, o que 

compromete parte da aula (os professores ficam 

fixos em uma sala). A supervisora confirmou 

dificuldades de avanço nos conteúdos, mas 

associou-os à existência de muitos feriados. 

Nenhum dos bolsistas relatou dificuldades nas 

relações com o pessoal da escola. O relato da 

supervisora evidenciou que os bolsistas se 

mostravam inseguros a princípio, mas depois se 

envolveram nas atividades docentes, no entanto, 

não percebeu um envolvimento maior da escola 

com o subprojeto. As dificuldades apontadas pelos 

bolsistas quanto à atuação da coordenadora 

restringiram-se à sua falta de disponibilidade para 

acompanhar frequentemente as atividades na 

escola. A coordenadora reconheceu em sua 

avaliação que a sobrecarga de atividades e a 

distância universidade-escola dificultou um 

acompanhamento mais efetivo. Os obstáculos 

apontados pelos bolsistas em relação à supervisora 

limitaram-se à falta de orientação metodológica e 

teórica (carência de um melhor planejamento das 

aulas e de conhecimento químico, em função de ela 

não ter graduação na área). A supervisora 

confirmou a falta de programação prévia e admitiu 

ter dificuldades nas discussões teóricas sobre 

conhecimentos específicos da Química e/ou da sua 

epistemologia, mas reconheceu que as discussões 

têm contribuído para sua formação e 

desenvolvimento. Quanto às próprias dificuldades, 

três dos bolsistas ID revelaram que a preocupação 

em manter bom desempenho comprometeu um 

maior envolvimento com o subprojeto, como 

demonstra o discurso: “o programa CAPES exige 

um score 7,0 e isto me trazia angústia porque me 

esforçava ao máximo, porém este curso de Química 

é muito complexo, logo nem sempre a nota 

repercute meu esforço.” (ID2). A avaliação da 

coordenadora confirmou esta percepção ao relatar a 

dificuldade em selecionar bolsistas ID, haja vista os 

altos índices de evasão, reprovação e abandono do 

curso, como ocorre em outros de Química
2
. O 

despreparo para lidar com o baixo nível de 

conhecimentos básicos dos estudantes da escola e 

a baixa carga horária das aulas de Química por 

turma para suprir essas deficiências foram outros 

obstáculos apontados por quatro dos bolsistas. 

Conclusões 

Os dados apontaram que o aprimoramento do 

subprojeto passa pela necessidade de se buscar 

escolas próximas à universidade, com supervisores 

licenciados em Química, o que nem sempre se 

encontra na rede estadual. A flexibilização dos 

critérios de seleção e manutenção dos bolsistas 

talvez seja necessária, haja vista a realidade já 

apontada para estudantes da área de Química.  
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