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Introdução 

Neste trabalho apresentamos alguns aspectos 
vivenciados por egressos do Programa Institucional 
de Iniciação à Docência – PIBID, área de Química 
de uma universidade pública que tem como objetivo 
propiciar interação entre os diferentes níveis de 
ensino, por meio da inserção de licenciandos em 
química, no contexto escolar da educação básica. 
Para investigar a visão de egressos deste projeto 
acerca das implicações do PIBID na formação 
inicial, um questionário composto de oito questões 
abertas englobando aspectos relacionados às 
situações vivenciadas no projeto e contribuições 
com e formação docente, foi respondido por dez 
egressos. Discutiremos aqui as respostas referentes 
a questão (01), estruturada com base nas várias 
atividades que os bolsistas desenvolvem, a saber: 
Qual das atividades desenvolvidas no projeto foi 
mais importante para a sua formação 
profissional?Justifique. Os bolsistas vivenciam 
diferentes situações de ensino, por meio de 
trabalhos em grupo, leituras de artigos cientíificos e 
outros materiais necessários para elaboração de 
oficinas temáticas e unidades didáticas. Dentre os 
temas desenvolvidos destacamos: termoplásticos; 
óleo essencial citronela; tratamento de água; 
química do amor, efeito estufa; açúcares redutores e 
refrigerantes. Para a análise, as respostas foram 
agrupadas por similaridades, visando interpretar de 
que maneira os egressos do PIBID-Química 
significaram as experiências vivenciadas.  

Resultados e Discussão 

Das atividades destacadas pelos bolsistas como 
relevantes para a formação docente, as Oficinas 
Temáticas elaboradas e desenvolvidas com alunos 
de ensino médio, foram as mais consideradas. Seis 
dos dez bolsistas envolvidos enfatizaram a 
importância das oficinas como contribuição 
significativa, relacionadas às ações docentes no 
ambiente escolar, bem como na formação 
professional, como podemos notar em um dos 
relatos. A elaboração/desenvolvimento de oficinas 
temáticas nos faz crescer e expandir nossa visão 
em educar, pois ao elaborar devemos pensar sobre 
o que interessa [...]e pensar nas formas de tornar 
essas informações mais acessíveis aos alunos, 
desta forma enriquecemos nosso conhecimento e 

crescemos como profissionais na área de ensino 
(E8). A maioria dos participantes da pesquisa 
concebe as oficinas temáticas como relevantes pois 
são norteadas pela contextualização, seja por meio 
de experimentos ou qualquer situação que envolva 
os estudantes em reflexões e busca de alternativas 
que possibilitem a compreensão e aplicação dos 
conhecimentos químicos. “As oficinas temáticas
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tratar de assuntos e problemas sociais que 
envolvem a ciência e a tecnologia, criam condições 
para que o ensino de Química não fique restrito 
apenas a construção de conhecimentos específicos, 
mas permitam ao professor realizar um ensino 
contextualizado”. De modo geral, as oficinas 
temáticas foram as mais enfatizadas, contudo, há 
respostas que destacam o conjunto das ações 
propostas e desenvolvidas no âmbito do projeto, 
como indica a resposta de um dos egressos.: Não 
teve uma atividade mais importante, mas sim o 
conjunto delas, cada uma contribuiu com o 
desenvolvimento de habilidades diferentes. Porém o 
que mais gostei foi elaborar oficinas temáticas, pelo 
fato do estudo profundo que temos que fazer, 
obtendo assim um enorme aprendizado (E1). Esse 
panorama denota um consenso sobre a contribuição 
das oficinas temáticas para a formação docente.  

Conclusões 

Os resultados indicam que as experiências 
vivenciadas pelos bolsistas egressos do projeto 
PIBID/Qúimica  foram significativas. Os diferentes 
temas estudados no âmbito das oficinas permitiram 
crescimento intelectual e postura profissional, 
elementos fundamentais para o exercício da 
docência. Daí a importância de os licenciandos 
participarem de projetos de ensino durante a 
graduação, ampliando as possibilidades de se 
tornarem professores reflexivos e autônomos, com 
capacidade para repensar e inovar a prática 
docente.  
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