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Introdução 

Muito embora a discussão acerca dos fatores que 

contribuem para uma formação inicial de qualidade 

seja antiga e propalada na comunidade acadêmica, 

nas licenciaturas em geral e, em especial, na 

licenciatura em Química, predomina a formação no 

modelo tradicional de ensino.   

Este modelo tradicional é marcado com a insistência 

em formar professores pela supervalorização do 

conhecimento específico de Química, em detrimento 

dos saberes necessários à prática docente (SILVA; 

SCHNETZLER, 2005). 

Neste trabalho, será discutida parte dos resultados 

obtidos por uma pesquisa realizada em virtude do 

trabalho de conclusão de curso de um dos autores. 

Nesta pesquisa, professores formadores, alunos 

licenciandos e professores da educação básica 

egressos do curso de Licenciatura em Química de 

uma universidade estadual cearense foram 

convidados a discutir, através de questionários, 

entrevistas semiestruturadas e conversas informais, 

aspectos da formação inicial ofertada pelo curso 

mencionado. Em foco, a importância do movimento 

dialógico e da inserção contínua de tríades 

formativas no processo de desenvolvimento de 

formação do professor de Química. 

Resultados e Discussão 

É importante mencionar que, mesmo os 

instrumentos de coleta sendo diferentes para cada 

segmento, versavam de questões semelhantes.  

Observar o olhar de cada um desses segmentos de 

forma isolada e, posteriormente, poder comparar os 

resultados obtidos, possibilitou perceber o quão 

desafiadora é a tarefa de redirecionar os cursos de 

licenciatura. A comparação dos resultados evidencia 

a falta de diálogo e interação entre as partes 

envolvidas com a pesquisa. Ressalta-se aqui a visão 

dos formadores que, em muitas falas, deixaram 

transparecer a concordância com o modelo 

formativo tecnicista. Este modelo enxerga como 

prioridade absoluta ao professor de Química: 

“dominar” o conteúdo.  

Uma possível justificativa para tal concepção habita 

no histórico formativo de cada professor formador. 

Com cerca de dezesseis docentes atuando no curso 

em questão, apenas dois professores possuem, ao 

longo de suas carreiras acadêmicas, formação 

voltada para a atuação docente.  

Sequenciando o perfil dos professores formadores, 

é importante mencionar que é possível identificar 

aspectos das concepções dos formadores nas falas 

dos alunos egressos que hoje atuam como 

professores de Química na educação básica. 

Algumas compreensões são absorvidas ainda como 

alunos e vão se perpetuando pelas práticas 

enquanto professores. Marcas de uma formação 

inicial docente deficiente são evidenciadas em cada 

resposta simplista, ou concepções equivocadas 

acerca da atividade docente. Contudo, há aqui a 

necessidade de expressar que mesmo não tendo a 

clareza a respeito dos saberes necessários às suas 

práticas, eles compreendem que suas inserções no 

ambiente escolar ainda em formação inicial, a 

interação entre a universidade e a escola, a 

discussão de problemas mais afinados à realidade 

escolar, contribuiriam para minimizar as dificuldades 

que os mesmos enfrentaram no cotidiano de suas 

atividades. 

Quanto aos alunos licenciandos, prevaleceu a crítica 

aos programas das disciplinas específicas de 

conteúdo de Química (Química Orgânica, Geral, 

Inorgânica etc.). A abordagem, os exercícios, as 

atividades práticas, toda a construção destas 

disciplinas possuem um caráter bastante técnico, no 

entendimento dos licenciando, indicados para a 

formação de bacharéis em Química. 

Verifica-se, através dos resultados, um ciclo que 

consolida um ensino de Química deficiente em 

todos os seus níveis. Existindo a necessidade de 

redirecionar as licenciaturas de modo a atenuar o 

abismo entre estes dois níveis, paradoxalmente, 

dependentes entre si e isolados. 

Considerações Finais 

As tríades formativas representam uma alternativa 

pertinente por possibilitar um diálogo entre os níveis 

envolvidos com a formação de professores. Tudo 

isto porque atuando na rede básica de ensino, o 

professor da educação básica pode contribuir com o 

licenciando apresentando a realidade escolar, 

informando os saberes necessários, oportunizando 

assim uma formação inicial mais consistente. O 

professor formador, por sua vez, tem a oportunidade 

de avaliar sua prática, redirecioná-la e imprimir aos 

cursos de licenciatura a oferta de uma formação 

mais afinada com as necessidades da educação 

básica.  
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