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Introdução 

Nas últimas décadas, as discussões sobre a 

qualidade na formação de professores vêm sendo 

muito recorrente nas pesquisas científicas de cunho 

educacional, pontualmente sobre professores de 

Ciências da Natureza para atuarem na Educação 

Básica
1
. Os novos paradigmas educacionais 

orientam que os programas de formação de 

professores busquem uma reorganização de 

abordagens de ensino que proporcionem o 

desenvolvimento de competências diferenciadas, 

visando principalmente saberes docentes que 

vislumbrem a prática do exercício da cidadania
2
. 

Atividades interdisciplinares vêm se apresentando 

eficazes na didática do Ensino de Ciências da 

natureza, pois possibilitam a integração de vários 

saberes das áreas especificas de conhecimento, 

ratificando de forma efetiva a interligação inerente 

entre áreas que compõem a área
3
. O presente 

trabalho apresenta uma proposta de 

desenvolvimento de competências para o ensino de 

química na formação de professores de Licenciatura 

em Ciências Naturais, a partir de metodologias 

interdisciplinares, tendo como fundo a perspectiva 

CTS.  

Resultados e Discussão 

A proposta metodológica baseou-se na 

perspectiva de pesquisa qualitativa, dividindo-se em 

etapas distintas, sendo aplicadas nas aulas de 

química durante um ano letivo de 2012 do curso de 

licenciatura em Ciências Naturais do Campus de 

Codó - UFMA. A dinâmica dos trabalhos se baseou 

em três momentos: primeiramente estabeleceram-

se questões de pesquisa baseado nos conteúdos de 

química ministrados em sala de aula que 

funcionaram como norte para reflexão da atividade 

docente, durante a parte destinada a prática de 

ensino como componente curricular da área de 

química. Sob esta ótica, o discente foi direcionado a 

apresentar ideias, planejamento, aplicação em sala 

e avaliação de estratégias para a transposição 

didática de conteúdos ministrados em química na 

abordagem interdisciplinar de ciências da natureza 

destinada a segunda etapa do Ensino Fundamental 

(6º ao 9º ano). A verificação da evolução docente 

formativa dos alunos foi continua e baseada nos 

aspectos da construção gradativa da ecologia 

conceitual e atitudinal da praxis inicial docente sob a 

ótica de uma identidade interdisciplinar e 

contextualizada. Desta forma, as estratégias 

aplicadas foram: 1) Construção de tabelas 

periódicas com material alternativo; 2) Adoção de 

moléculas orgânica de uso cotidiano. As moléculas 

trabalhadas foram materializadas a partir de 

materiais recicláveis e materiais alternativos 

encontrados no cotidiano do aluno; 3) Uso de 

software para construção de moléculas. As 

estruturas em 3D foram apresentadas em sala de 

aula, sendo correlacionadas com suas propriedades 

químicas, físicas e biológicas. 4) História e Filosofia  

das Ciências utilizando redes sociais. A sequência 

de planejamento, construção e avaliação das 

intervenções didáticas foi efetuada em reuniões de 

grupo, de forma individual e em grupo, dentro e fora 

da sala de aula. Os trabalhos foram supervisionados 

pelo professor e os novos conteúdos e 

conhecimentos adquiridos foram inseridos no 

desenvolvimento da disciplina.  

Conclusões 

A junção de várias estratégias didáticas 

diferenciadas, tendo como fundo a perspectiva CTS, 

pôde instigar nos alunos diversas discussões que 

contemplam o conteúdo da química da química 

geral e orgânica demonstrando a relação direta 

destes conhecimentos com o cotidiano do aluno, 

sob uma ótica social e tecnológica. Estas atividades 

também proporcionaram uma dinâmica formativa 

que pontuou práticas reflexivas na perspectiva de 

trabalho docente, contribuindo na composição de 

uma identidade docente coerente com a demanda 

da sociedade e do rol de possibilidades de 

planejamento da práxis do futuro professor de 

ciências naturais. A culminância dos trabalhos 

possibilitou a interação dos futuros docentes com 

alunos de escolas públicas do ensino fundamental 

da cidade de Codó, como forma de desenvolvimento 

de habilidades em metodologias de transposição 

didática. 
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