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RESUMO 

 

Neste trabalho, foi realizada uma pesquisa de investigação qualitativa em educação, intitulada: 

“O Planejamento do Processo de Ensino-aprendizagem: obstáculo e desafio na disciplina de 

Química”, em que buscou compreender como o planejamento está inserido na prática docente, 

tendo como foco o processo de aprendizagem dos conteúdos de Química. Foi utilizada a 

entrevista semiestruturada para produção e obtenção dos dados que teve como sujeitos, três 

professores que ministram a disciplina de Química no município de Amargosa-Ba. Os 

resultados apontam as falas dos professores, sujeitos desta pesquisa, sobre as concepções que 

os mesmos trazem sobre planejamento; sobre a Química e sobre aprendizagem, elencando os 

sentidos atribuídos de seu trabalho com o que apontam os referenciais como Libâneo (2013), 

Menegolla e Sant’Anna (2010), Freire (2017) e Freitas (2003) sobre o processo de ensino-

aprendizagem no ensino de Química. 

 

Palavras-chave: Planejamento; Ensino; Aprendizagem; Química. 
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ABSTRACT 

 

In this work, a qualitative research in education was carried out, titled: "Teaching-learning 

process planning: obstacle and challenge in the discipline of chemistry", in which it sought to 

understand how planning is inserted in the teaching practice, focusing on the process of learning 

the contents of Chemistry. The semistructured interview was used to produce and obtain the 

data that had as subjects, three professors that teach the discipline of chemistry in the 

municipality of Amargosa-Ba. The results point out the teachers' speeches subjects of this 

research about the conceptions that they bring about planning; on chemistry and on learning, 

listing the attributed meanings of his work with the reference points such as Libran (2013), 

Menegolla and Sant'Anna (2010), Freire (2017) and Freitas (2003) on the teaching-learning 

process in the teaching of Chemistry. 

 

Keywords: Planning; Teaching; Learning; Chemistry. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ato de planejar acompanha o ser humano desde a sua existência e, desde então, 

permaneceu como uma simples prática natural de todos os indivíduos ou grupos. O simples fato 

de pensar antes de agir, revela o planejamento de uma determinada ação e isso acontece a todo 

o momento, inclusive nas tarefas e afazeres diários (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010), 

nos quais estão submetidos os diversos grupos humanos. 

Desta forma, a educação ou a prática educativa “é um fenômeno social e universal, 

sendo uma atividade humana necessária à existência e ao funcionamento de todas as 

sociedades” (LIBÂNEO, 2013, p. 14-15). No caso do planejamento educacional podemos 

interpretá-lo como uma ação na qual o professor pode repensar a sua prática, já que:  

Planejar o processo educativo é planejar o indefinido, porque educação não é 

o processo, cujos resultados podem ser totalmente pré-definidos, 

determinados ou pré-escolhidos, como se fossem produtos de correntes de 

uma ação puramente mecânica e impensável. Devemos, pois, planejar a ação 

educativa para o homem, não lhe impondo diretrizes que o alheiem, 

permitindo, com isso, que a educação ajude o homem a ser criador de sua 

história. (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010, p. 23). 

 

 Portanto, o planejamento é um importante artifício que não só orienta a prática docente, 

mas que também permite ao professor entrelaçar a atividade escolar com os problemas do 

contexto social. Para Libâneo (2013) a escola, os professores e os alunos que fazem parte de 

uma relação dinâmica naquele meio, estão sujeitos a influências econômicas, políticas e 

culturais. 

Neste contexto, é importante esclarecer que quando falamos em planejamento escolar, 

estamos nos referindo à prática educativa, e isto está intimamente ligado à percepção que o 

professor tem de escola e de educação, pois, o educador poderá ter uma compreensão reflexiva 

e crítica em relação ao planejamento (LIBÂNEO, 2013).  

Segundo Tozoni-Reis (2009), a educação pode ser percebida de duas formas:  

A educação como instrumento de reprodução da sociedade diz respeito à 

educação não-crítica, aquela que tem como finalidade principal a adaptação 

do sujeito à sociedade tal qual ela se apresenta. Se considerarmos que vivemos 

numa sociedade desigual, a educação concebida como um processo de 

adaptação e instrumento de reprodução dessa sociedade, tem como objetivo 

último mantê-la desigual. Obviamente, vemos essa concepção, na prática, em 

muitos espaços educativos, inclusive a escola. 
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A educação como instrumento de transformação da sociedade é educação 

crítica, aquela que tem como finalidade principal a instrumentalização dos 

sujeitos para que esses tenham uma prática social crítica e transformadora. 

Isso significa dizer que, numa sociedade desigual, os sujeitos precisam se 

apropriar de conhecimentos, ideias, atitudes, valores, comportamentos etc., de 

forma crítica e reflexiva, para que tenham condições de atuar efetivamente na 

sociedade, sob a perspectiva de transformação. (TOZONI-REIS, 2009, p.7). 

 

Desta forma, a concepção do professor em relação à escola e a educação, poderá refletir 

em seu planejamento e, consequentemente, na sua prática. Além disso, o professor também 

poderá contribuir para que as classes dominadas tenham as ferramentas intelectuais necessárias 

para se opor aos interesses das classes dominantes, uma vez que os elementos do planejamento 

escolar, como objetivos, conteúdos e métodos, possuem implicações sociais, estando munidos 

de elementos políticos (LIBÂNEO, 2013).  

Sobre a importância do planejamento para o ensino de Química, encontramos pouca 

coisa a seu respeito na literatura. Isso nos mostra que a reflexão sobre a importância do 

planejamento pedagógico nesta área vem sendo negligenciado por alguns educadores e 

pesquisadores químicos, a despeito da sua importância. Entretanto, Andrade (2008, p. 26) 

salienta que a “atividade/atitude de planejamento é inerente ao processo de ensinar e aprender”, 

e esclareceu que a escola sempre planejou suas atividades, porém esse planejamento era mais 

voltado para a execução do que a concepção, e tinha como base para tal, as diretrizes provindas 

do MEC e das Secretarias de Educação e com isso suas atividades eram delimitadas. 

Com base em outros estudos, mas dentro do contexto do ensino, encontramos que o 

ensino de Química ainda continua de forma tradicional, pois segundo Pereira (2011), a 

aprovação da LDB 9394/96 foi um marco muito importante e propiciou autonomia para as 

escolas e educadores da Educação Básica. Em vista disso, esses ambientes ficaram 

desorganizados, pois, exigiam que os professores com sua autonomia, reorganizassem os 

conteúdos de suas disciplinas de acordo com seu contexto sociocultural. Porém, isso na prática 

não se materializou, pois, mesmo depois da lei ter permitido uma reorganização curricular, a 

concepção dos professores ainda é pautada na transmissão de conteúdos (PEREIRA, 2011). 

Para Andrade (2008), é justamente esta falta de compreensão por parte dos professores 

a respeito do conceito de planejamento que tem causado um desalinho quanto ao uso apropriado 

do mesmo no contexto escolar. Entretanto, Pereira (2011) assinala que não é nada fácil: 

[...] para quem ensina, decidir o que ensinar, como ensinar e com que 

finalidade, principalmente quando se está diante de diretrizes e orientações 
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oficiais que assinalam o início de um processo de autonomia nunca vivenciado 

antes no exercício da profissão docente (PEREIRA, 2011, p. 10). 

 

Acreditamos que o menosprezo dos educadores aos aspectos do planejamento 

pedagógico, contribua para a reprodução irrefletida de práticas pedagógicas tradicionais ou 

repetição mecânica das práticas pedagógicas vivenciadas ao longo de seu processo formativo, 

chamada por Carvalho e Gil-Pérez (2006, p.11) de formação espontânea. Em síntese, o 

planejamento pedagógico é uma ferramenta imprescindível para que o docente no ensino de 

Química rompa com as visões simplistas e ultrapassadas sobre a prática educativa em Química. 

Dentro desta perspectiva que desenvolvemos uma pesquisa que pretendeu compreender 

como o planejamento pedagógico vêm sendo elaborado para o ensino de Química em três 

escolas estaduais do município de Amargosa/BA, investigando como que os sujeitos se 

tornaram professores e como escolheram a área de Química, quais suas concepções de 

Planejamento, de Aprendizagem e de Química. Tais inquietações tiveram o intuito de 

compreender: Como o planejamento de aula está inserido na prática docente para 

aprendizagem dos conteúdos de Química?  

A partir dessa compreensão, a pesquisa visou construir pontes entre a temática do 

planejamento docente e o campo do ensino de Química, mostrando a importância do 

planejamento para a prática docente. E objetivou compreender como o planejamento está 

inserido na prática docente, tendo como foco o processo de aprendizagem dos conteúdos 

de Química nas escolas estaduais do município de Amargosa/BA, buscando conhecer 

teoricamente as concepções dos professores, sujeitos desta pesquisa. 

A partir de então, buscamos também, conhecer como acontece o ensino de Química 

nas escolas do Ensino Médio de Amargosa – BA, identificando assim, como os professores 

e professoras de Química constroem o ato de planejar, o que nos faz refletir sobre a 

prática docente e seu papel na aprendizagem dos conteúdos de Química. 

A pesquisa é pertinente na medida em que aponta como vem sendo pensando o 

planejamento com foco na aprendizagem do ensino de Química, ou seja, identificando quais os 

recursos são utilizados pelos professores na hora de planejar, se a escola oferece suporte 

pedagógico, quais as dificuldades encontradas pelos sujeitos, como o plano de aula ajuda no 

ensino de Química e como os professores enriquecem suas aulas.  

Contudo, a opção pelo tema Planejamento com foco na aprendizagem dos conteúdos de 

Química, surgiu a partir de uma experiência pessoal, que aconteceu durante o período de 
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realização do Estágio Supervisionado II. Foi naquele período que me despertou a seguinte 

inquietação: o fato de não saber como o (a) professor (a) planejava as suas aulas. 

No entanto, durante a minha vida acadêmica, ouvi muito falar de planejamento, porém 

na universidade não se discutia a seu respeito, muito menos, sobre sua importância para o ensino 

de Química e menos ainda para a educação. Deste modo, Menegolla e Sant’Anna (2010, p. 28) 

salientam que: “a educação, como sendo uma atividade eminentemente humana, e pela qual o 

homem se preocupa de maneira especial, deve ser planejada cientificamente para dar-lhe uma 

direção que venha atender às urgências humanas. “ (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010, p. 

28). 

Logo, foi no decorrer das observações do estágio anteriormente citado, que comecei a 

perceber que, aparentemente, o (a) professor (a) regente1 chegava à sala sem saber direito o que 

de fato trabalharia e ficava perguntando aos alunos, em qual conteúdo haviam “parado” na 

última aula. Neste sentido, Morandi (2015) esclarece que, o ato de planejar, deve ser adotado 

na rotina do professor, a fim de que o mesmo possa acompanhar não só os objetivos alçados, 

mas, também de aprimorar o que for preciso. Desta forma, o planejamento norteia a ação 

docente na construção de novos rumos educacionais, algo necessário no ensino de 

Ciências/Química. 

Pensando nisso, foi inevitável na ocasião que ocorreu o estágio, não refletir sobre o 

planejamento, já que suas aulas eram focadas exclusivamente no conteúdo, deixando de lado 

temáticas sobre o contexto no qual os alunos estavam inseridos e discussões sobre a natureza 

do conhecimento científico, elementos necessários para um ensino de ciências que permita uma 

formação crítica. Para Libâneo (2013) o planejamento não deve estar apenas focado no 

conteúdo, já que existem várias demandas contextuais que o professor precisa fazer a leitura. 

Isso não significa que o professor deva abolir o conteúdo, mas sim, evitar que o mesmo se torne 

“vazio” de sentido para o aluno. 

Retomando minha experiência de estágio, frequentemente ouvia os relatos dos alunos, 

de que eles não estavam compreendendo nada dos assuntos e que tampouco viam sentido na 

Química. Comecei a conjecturar que tal falta de sentido atribuída à Química pelos alunos, devia-

se a forma na qual as aulas eram planejadas e executadas. 

                                                 
1 Professor responsável por receber os estagiários em sala de aula. 
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Deste modo, a inquietação que surgiu durante a experiência do estágio, em relação ao 

planejamento com foco na aprendizagem dos conteúdos de Química, levou-me a buscar 

informações com os docentes e na literatura para compreendê-los. No entanto, achamos que 

conhecer como os professores e professoras percebem o planejamento e como eles organizam 

em suas práticas pedagógicas, pode nos trazer um olhar diferenciado, um olhar interessante em 

relação a forma que acontece a aprendizagem no ensino de Química. 

Neste sentido, buscamos informações nos colégios Estaduais do município de 

Amargosa/BA, afim de conhecer como é caracterizado a aprendizagem dos alunos na disciplina 

de Química. Estas informações foram obtidas através das secretarias dos respectivos colégios, 

e referem-se aos índices de aprovação e reprovação dos alunos em relação a disciplina de 

Química. Desta forma, esses dados foram utilizados no sentido de caracterizar o processo da 

escola, uma vez que o presente estudo parte da ideia de que o planejamento é fundamental para 

a compreensão e a aprovação e reprovação dos alunos.  

Optamos por não identificar os colégios cuja informações foram fornecidas, os nomes 

dados aos mesmos foram codificados de: Colégio B, Colégio F e Colégio K. Vale salientar, que 

não conseguimos obter os dados referentes aos índices de aprovação e reprovação do Colégio 

K. 

Gráfico 1 - Índice de aprovação e reprovação de 2015. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

De acordo com o Gráfico 1, observamos os dados de 2015, referente a todas as turmas 

(do 1º, 2º e 3º ano) de Química do colégio B. Nota-se o total de alunos reprovados na disciplina 

já no primeiro ano, superou a quantidade de alunos aprovados. Neste mesmo ano, a turmas do 

2º e 3º ano também teve um valor considerável de alunos reprovados em Química. 

 

Gráfico 2 - Índice de aprovação e reprovação de 2016. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 2, também corresponde ao Colégio B e traz os dados do índice de aprovação 

e reprovação das turmas de Química do 1º, 2º e 3º ano, mas refere-se ao ano de 2016. Observa-

se que a turma do primeiro ano ainda continua com o número elevado de alunos reprovados em 

Química, seguido pelo terceiro e segundo ano. 

 

Gráfico 3 - Índice de aprovação e reprovação de 2017. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

O Gráfico 3, ainda corresponde ao Colégio B, com os dados do índice de aprovados e 

reprovados da disciplina Química nas turmas do 1º ao 3º ano, porém refere-se ao ano de 2017. 

Percebe-se que neste ano, as turmas do primeiro e do segundo ano tiveram um número elevado 

de alunos reprovados na disciplina de Química. 

 

Gráfico 4 - Índice de aprovação e reprovação de 2015. 
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Fonte: Elaborada pela autora 

 

No Gráfico 4, observamos os dados de 2015, referente a 3ª e 4ª unidade das turmas do 

terceiro ano da disciplina de Química do colégio F. Vale salientar, que nesta época o colégio 

não trabalhava com o Ensino Médio regular e que os valores apresentados se referem apenas 

aos dados da EJA – Educação de Jovens e Adultos. Segundo Bahia (2017) a EJA é uma 

modalidade de ensino que na Bahia é organizada em Tempos Formativos I, II e III, onde o 

primeiro tempo formativo – três anos, corresponde ao primeiro seguimento do ensino 

fundamental I (1º ao 5º ano), o segundo tempo formativo – dois anos, corresponde ao 

seguimento do ensino fundamental II (6º ao 9º ano) e o terceiro tempo formativo – dois anos, 

corresponde ao Ensino Médio (1º ao 3º ano), sendo que a disciplina de Química é trabalhada 

apenas neste último período. 

 

Gráfico 5 - Índice de aprovação e reprovação de 

2016. 
 Gráfico 6 - Índice de aprovação e reprovação de 

2017. 

 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora  Fonte: Elaborada pela autora 

                        

Já nos Gráficos 5 e 6, também observamos os dados das turmas do terceiro ano da EJA 

– Educação de Jovens e Adultos do Colégio F, sendo esses dados referentes aos anos de 2016 
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e 2017. Nota-se que o valor do índice de reprovação da disciplina de Química também é alto 

mesmo nesta modalidade. 

Vale salientar que quando apresentamos os índices de aprovação e reprovação, não 

queremos indicar que esse quantitativo se deve à falta de planejamento, mas percebemos que 

esses dados precisavam ser problematizados, no sentido, de buscar entender: Porquê que esses 

alunos repetem, especificamente em Química? Com isso, sentimos a necessidade de também 

conhecermos como os professores percebem e estabelecem como sendo a aprendizagem e se 

isso é considerado em seus planejamentos. 

Neste contexto, para alcançarmos os objetivos propostos, utilizamos algumas estratégias 

que consideramos fundamentais para o estudo desta temática.  Na Abordagem Metodológica, 

objetivamos apresentar uma investigação de natureza qualitativa, com produção de dados a 

partir de três escolas estaduais do município de Amargosa/Ba, mediante entrevistas 

semiestruturada. As entrevistas foram realizadas com os professores, sujeitos desta pesquisa, 

que ministram a disciplina de Química no referido município. Também buscamos nas referidas 

escolas os dados dos índices de aprovação e reprovação dos alunos na disciplina de Química 

para podermos contextualizar, caracterizando esse processo nas escolas.  

As reflexões presentes neste trabalho foram organizadas em quatro capítulos, além desta 

Introdução, com uma breve discussão sobre o planejamento; apresentação dos objetivos; 

questão-problema; como surgiu esse objeto e como se construiu como objeto de pesquisa. 

O segundo capítulo fala sobre a Abordagem Metodológica - conceituação de pesquisa 

qualitativa com os referenciais teóricos (Minayo, 1994; Gil, 2009 e Amado, 2013) que 

sustentam o porquê da pesquisa qualitativa e o que significa esta pesquisa no campo do 

planejamento. Nesta abordagem, também estão os instrumentos utilizados para a realização 

desta pesquisa, buscando interpretar o sentido que os sujeitos atribuem ao planejamento e o 

instrumento utilizado para coletar os dados, a entrevista semiestruturada em diálogo com o 

objeto; descrição do campo pesquisa; descrição dos sujeitos entrevistados. 

No capítulo 3 – abordagem sobre Planejamento e prática docente: caminhos para 

compreensão do Ensino de Química, há divisão em três tópicos: Ser Professor e Professora de 

Química: uma identidade em diálogo com outras ciências. Aqui buscamos conhecer a história 

de vida dos professores; A Química como um caminho possível para a docência. Aqui 

buscamos compreender qual a concepção dos professores para com a Química e conhecer as 

concepções de Planejamento: uma tarefa desafiadora para o ensino de Química, advinda dos 
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professores, sujeitos desta pesquisa. Neste capítulo trazemos os depoimentos dos professores, 

sujeitos desta pesquisa e as nossas compreensões, interpretações sempre em diálogo com os 

referenciais teóricos. 

No capítulo 4 – abordagem sobre A avaliação da aprendizagem ou conferência de 

nota?, onde buscamos conhecer como os professores percebem e estabelecem como sendo a 

aprendizagem. 

E por fim, as Considerações, onde elaboramos uma síntese das questões percebidas, 

dos entendimentos, das compreensões e apreensões na pesquisa. 
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2. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

A escolha da abordagem metodológica se dá em função dos objetivos definidos para a 

investigação. O objetivo desta investigação foi compreender como o planejamento está inserido 

na prática docente, tendo como foco o processo de aprendizagem dos conteúdos de Química. 

Para tanto, esse trabalho se apoiou na abordagem qualitativa de pesquisa, a qual, “[...] trabalha 

com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. ” (MINAYO, 1994, p. 21-22). 

Neste mesmo sentido, Amado (2013) enfatiza que a pesquisa qualitativa não se resume 

a uma simples aplicação de técnicas de pesquisa, uma vez que, “[...] a investigação qualitativa 

tem atrás de si toda uma visão do mundo, dos sujeitos humanos e da ciência, que influencia a 

escolha e está presente na aplicação de qualquer técnica ou procedimento. ” (Idem, 2013, p. 

205).  

Podemos compreender que os autores supracitados compartilham da mesma ideia sobre 

pesquisa qualitativa, uma vez que ambos abordam a natureza interpretativa dos sentidos e 

significados que perfazem as visões de mundos dos sujeitos. Desta forma, este tipo de pesquisa, 

segundo Minayo (1994, p. 16), corresponde a “questões muito particulares” na qual preocupa-

se com um nível de realidade que não pode ser quantificado, diferente, por exemplo, de como 

é realizado nas pesquisas específicas das ciências da Natureza, apontadas por Nascibem e 

Viveiro (2013), como métodos de pesquisa que utilizam de um rigor científico pautado em 

observações, deduções, experimentação, quantificação, etc. 

Logo, as razões que discorrem acerca da natureza da pesquisa, deve-se à própria 

especificidade que envolve o fenômeno educativo, isso porquê, 

Investigar em educação não é o mesmo que investigar numa outra área 

qualquer do social, devido à especificidade do fenômeno educativo, devido ao 

que os educadores fazem e se propõem como objetivos e, devido ainda, ao que 

os mesmos precisam saber e que é, certamente, diferente do que necessitam 

outras áreas da atividade humana. (AMADO, 2013, p. 19-20). 

 

Para o autor, o que permeia tal especificidade deve-se ao “[...] esforço de entender o que 

é a educação e qual a natureza do ato educativo. ” (Idem, 2013, p. 20). Nesse sentido, Gil (2009) 

aponta que, para conhecer o mundo que nos rodeia devemos nos valer de nossas capacidades 

objetivando conhecer a natureza das coisas e o comportamento das pessoas. Por isso, 
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recorremos a abordagem qualitativa como a forma que melhor se adequa na busca do 

entendimento de como o planejamento está inserido na prática docente, tendo como foco o 

processo de aprendizagem dos conteúdos de Química  

Entretanto, a educação escolarizada, mas especificamente a que envolve o ensino de 

Química, não nos permite traçar um único perfil de como é trabalhado os conteúdos de Química 

apoiados apenas nas concepções de planejamento, mas para o cumprimento dos objetivos 

propostos neste trabalho, fizemos uma investigação pautada na abordagem Qualitativa.  

Deste modo, nossa investigação teve como ponto de partida a questão-problema: Como 

o planejamento está inserido na prática docente para aprendizagem dos conteúdos de 

Química? A busca por respostas nos guiou sobre quais caminhos trilhar, servindo-nos, de 

acordo com Laville e Dionne (1999, p.106), como “fio condutor” para o presente trabalho. 

Então, buscamos compreender como os professores concebem o ato de planejar, qual a 

concepção desses professores em relação a esta área de conhecimento e como o planejamento 

reflete o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos de Química.   

Foi a partir dessa inquietação, que sentimos a necessidade de recorrer à entrevista como 

instrumento de coleta de dados para nossa investigação. Podemos definir a entrevista de acordo 

com Gil (2009): 

[...] como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado 

e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam 

à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma de interação social. Mais 

especificamente, é uma forma de diálogo assimétrico, em que uma pessoa das 

partes busca coletar dados e a outra se apresenta como fonte de informação. 

(GIL, 2009, p. 109). 

 

 Da mesma forma, Cervo e Bervian (2005, p. 51 apud Martins et al., 2006, p. 103) 

salienta que, “a entrevista não é uma simples conversa. É uma conversa orientada para um 

objetivo definido: recolher, por meio do interrogatório do informante, dados para a pesquisa ”. 

Os autores ainda enfatizam que, recorre-se à entrevista quando não houver fontes mais seguras 

para obter as informações desejadas. (IDEM, p.103). Por isso utilizamos deste instrumento. 

Vale ressaltar que, recorremos a entrevista, pois, buscamos investigar a partir dos 

depoimentos dos professores, sujeitos desta investigação, a realidade do ensino de Química no 

município de Amargosa-Ba. Para isso, buscamos conhecer quais as concepções que os 

professores trazem a respeito da prática pedagógica e da disciplina de Química. Quando a 
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investigação em educação discorre sobre assuntos corriqueiros destes contextos, como apontam 

Ludke e André (1986) a seguir: 

[...] planejamento do ensino, as relações entre a escola e a comunidade, enfim, 

toda essa vasta rede de assuntos que entram no dia a dia do sistema escolar 

podemos estar seguros de que, ao entrevistarmos professores, diretores, 

orientadores, supervisores e mesmo pais de alunos não lhes estaremos 

certamente impondo uma problemática estranha, mas, ao contrário, tratando 

de assuntos que lhes são muito familiares sobre os quais discorrerão com 

facilidade. (LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 35-36). 

 

O fato de nossas inquietações estarem voltadas para o campo do ensino e devido a esta 

familiaridade que o nosso objeto de estudo oferece aos professores, sujeitos desta pesquisa, 

somos levados a considerar que, estamos no caminho certo quanto à escolha da entrevista como 

instrumento de coleta de dados. Mas, para que os dados fiquem bem amarrados, buscamos 

entender o que os referenciais teóricos discorrem sobre o assunto. 

Neste sentido, Amado (2013) salienta que, ao recorrer a entrevista como técnica de 

pesquisa, o pesquisador deve estar atento a sua preparação e ação. Dentre esses cuidados, Ludke 

e André (1986), enfatizam que devemos ter, um respeito muito grande pelo entrevistado, uma 

vez que: 

Esse respeito envolve desde um local e horário marcados e cumpridos de 

acordo com sua conveniência até a perfeita garantia do sigilo e anonimato em 

relação ao informante, se for o caso. Igualmente respeitado deve ser o 

universo próprio de quem fornece as informações, as opiniões, as impressões, 

enfim, o material em que a pesquisa está interessada. Uma das principais 

distorções que invalidam frequentemente as informações recolhidas por uma 

entrevista é justamente o que se pode chamar de imposição de uma 

problemática. (LUDKE e ANDRÉ, 1986, p. 35, grifo nosso). 

 

Ciente destas informações, também nos atentamos para que a nossa entrevista fosse 

gravada e transcrita (Anexo 1) como forma de garantir sua validade, uma vez que, de acordo 

com Amado (2013), sua elaboração não deve ser aleatória e requer muito empenho. Diante 

disso, Duarte (2004) salienta que a escolha por esta técnica exige do pesquisador atenção a 

aspectos essenciais para obtenção de informações, que, 

[...] se forem bem realizadas, elas permitirão ao pesquisador fazer uma espécie 

de mergulho em profundidade, coletando indícios dos modos como cada um 

daqueles sujeitos percebe e significa sua realidade e levantando informações 

consistentes que lhe permitem descrever e compreender a lógica que preside 

as relações que se estabelecem no interior daquele grupo, o que, em geral, é 
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mais difícil obter com outros instrumentos de coleta de dados. (DUARTE, 

2004, p. 2015). 

 

Entretanto, sabendo de suas potencialidades como uma técnica para obtenção de 

informações, Ludke e André (1986) salientam que, 

[...] o tipo de entrevista mais adequado para o trabalho de pesquisa que se faz 

atualmente em educação aproxima-se mais dos esquemas mais livres, menos 

estruturados. As informações que se quer obter, e os informantes que se quer 

contratar, em geral professores, diretores, orientadores, alunos e pais, são mais 

convenientemente abordáveis através de um instrumento mais flexível. 

(LUDKE E ANDRÉ, 1986, p. 34) 

 

Por considerarmos esta flexibilidade, que utilizamos da entrevista semiestruturada como 

técnica para obtenção dos dados. De acordo com Tozoni-Reis (2009, p. 29), a entrevista 

semiestruturada é uma, “[...] técnica de coleta de dados em que o pesquisador usa o roteiro 

como referência para a entrevista que transcorre de forma mais livre, tal como uma conversa 

entre entrevistador e entrevistado sobre os temas de interesse da pesquisa. ” (TOZONI-REIS, 

2009, p. 29). 

Logo, o roteiro2 que utilizamos como instrumento para coleta dos dados, presente no 

Quadro 13 abaixo, foi estruturado, utilizando questões abertas com o objetivo de obter maiores 

informações dos docentes, podendo assim, nos proporcionar um maior conhecimento e também 

uma interação mais confiante. Segue abaixo, o Quadro 1 que nos serviu como instrumento de 

coleta de dados e como um recurso orientador na entrevista semiestruturada. 

Quadro 1- Roteiro4 da entrevista 

CATEGORIAS 

ANALÍTICAS 
OBJETIVO 

QUESTÃO 

CENTRAL 
PERGUNTAS DE RECURSO 

História de Vida – 

caracterização dos 

sujeitos 

Obter dados sobre como 

os sujeitos se tornaram 

professores e como 

escolheram a área de 

Química 

Como você se tornou 

professora?  

 

Me fala um pouco sobre sua trajetória, 

como você escolheu a docência e a 

Química? Quanto tempo de regência?  

                                                 
2 Roteiro de entrevista utilizado por Souza (2016), elaborado a partir do modelo sugerido por Crusoé, durante as 

atividades de orientação no Programa de Pós-graduação em Educação, pela Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia. Este roteiro permite uma melhor organização da produção de dados, intercalando as informações dos 

sujeitos com base nos objetivos de cada bloco. 
3 O quadro de entrevista utilizado por Souza (2016), elaborado a partir de um dispositivo da Entrevista 

compreensiva sugerido por Crusoé (2014, p. 52). 
4 Elaboração própria dos autores, a partir dos pressupostos teóricos consultados 
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Planejamento 

Compreender como a 

professores conceituam 

planejamento 

Como você entende o 

Planejamento? 

Que elementos te auxiliam na hora de 

planejar? A escola te oferece suporte 

pedagógico? Quais as tuas maiores 

dificuldades? Como o Planejamento te 

ajuda no ensino de Química? O que 

você utiliza para enriquecer sua aula?  

Aprendizagem 

Compreender como a 

professora conceitua a 

categoria aprendizagem 

Como você enxerga o 

ato de aprender? 

Como você sabe quando o aluno 

aprendeu? Você utiliza a 

aprendizagem da turma no seu 

planejamento?  

Ensino de Química 

– Química 

Compreender como a 

professora conceitua a 

Química e como ela 

enxerga o ensino de 

Química na educação 

básica. 

O que é Química para 

você?  

Há diferença entre 

saber Química e 

ensinar Química?  

Quais suas maiores dificuldades na 

prática docente? E suas alegrias? O 

que a Química mudou na sua vida? 

Como você atualiza seus conceitos?  

Fonte: Elaborada pela autora 

 

A escolha deste instrumento adequou-se aos objetivos da pesquisa, pois ao mesmo 

tempo em que colhe informações a respeito do objeto de estudo, o pesquisador adquire 

conhecimentos. Nesse sentido, os autores Ludke e André afirmam que “[...] a entrevista ganha 

vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. ” (LUDKE E ANDRÉ, 1986, 

p. 34). Desta forma, esse diálogo se fundamentou com base nas categorias, nos objetivos, 

questões centrais e perguntas de recursos, presentes no quadro orientador da entrevista.  

Para coleta de dados desta investigação, utilizamos de três escolas estaduais do Ensino 

Médio em Amargosa-BA, tendo em vista a presença da disciplina de Química. A cidade faz 

parte de um pequeno pedaço do Recôncavo Baiano, tendo a estimativa populacional de 

aproximadamente 37.031 habitantes, segundo o IBGE de 20105, compreendendo uma área 

territorial de 431, 673 Km2. A área onde se localiza a cidade de cidade Amargosa, na 

mesorregião do Centro-Sul Baiano e na microrregião de Jequié. 

Atualmente, a referida cidade conta com: uma instituição de ensino superior na 

modalidade presencial, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB, destinada à 

formação de professores; e um Polo da Universidade Aberta do Brasil.  

A escolha das escolas como campos de pesquisa se deu por serem o campo de realização 

do estágio supervisionado da pesquisadora, nas quais surgiram as inquietações que serviram 

como objeto de pesquisa para a realização deste trabalho e pelo fato de estarem situadas na 

cidade onde reside a mesma. 

                                                 
5 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/amargosa/panorama. Acesso em: 05 de jun de 2019.  

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/amargosa/panorama
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Porém, na tentativa de preservar as identidades dos professores, sujeitos desta pesquisa 

não revelaremos aqui os nomes dos colégios6 que serviram de campo de pesquisa. Com isso, a 

escola do nosso campo de pesquisa segundo Abrahão et al., (2016 apud Silva et al., 2018) partiu 

do: 

[...] entendimento de que a elaboração do conhecimento é um fenômeno 

constituído por conexões do pesquisador com os sujeitos e o campo que versa, 

assim, em ativação e expressão de subjetividades demarcadoras de um modo 

de pesquisa (e de produzir dados), bem como de uma edificação de 

entendimentos e análises.  (ABRAHÃO et al., 2016 apud SILVA et al., 2018, 

p.30). 

 

Vale salientar, que as escolas serviram como campo para nossa pesquisa, pois esses 

foram os locais de atuação dos professores que ministram a disciplina Química e nos dirigimos 

até lá para conhecê-los e explicar o motivo da nossa inquietação e a importância da participação 

dos mesmos em nossa investigação, no sentido de compreender as potencialidades e limitações 

que perpassam a prática docente e o ensino de Química no município de Amargosa – BA, sendo 

que, precisaríamos de suas colaborações para coletar estas informações que nos serviram de 

apoio para o presente estudo. 

Entretanto, foi a partir de nossa inquietação que se fez necessário determinarmos quem 

seriam esses sujeitos que adotaríamos para obter essas informações. Logo, Silva et al. (2018) 

salientam, que a escolha dos sujeitos na pesquisa científica também está atrelada ao conceito 

de validade científica.   

Portanto, nosso objetivo foi compreender como o planejamento está inserido na prática 

docente e teve como foco o processo de aprendizagem dos conteúdos de Química nas escolas 

estaduais do município de Amargosa – BA, a escolha dos sujeitos de nossa entrevista se deu 

entre os professores que ministram a disciplina de Química. 

Conforme indicamos sobre o campo de pesquisa, nossas entrevistas foram realizadas 

em três escolas, consequentemente, nossa investigação também se deu com um docente para 

cada instituição. Nesse sentido, na Tabela 1 abaixo, estão representados o perfil desses sujeitos. 

Tabela 1- Perfil dos sujeitos 

Nome Tempo de serviço Forma de contratação Formação 

Newton 5 anos Reda Engenheiro Agrônomo 

Dalton 4 anos Reda Licenciado em Biologia 

                                                 
6 Desta forma, optamos por denominar os referidos colégios de: Colégio B, Colégio F e Colégio K. 
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Volta 11 anos Concurso Licenciado em Química 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

Vale destacar, que optamos por colocar nomes nos professores de personagens com 

reconhecimento importante na História da Ciência, (Newton; Dalton e Volta)7, e assim, mantê-

los anônimos. Para Camillo (2017) o anonimato dos sujeitos, faz parte de alguns princípios 

éticos para qualquer pesquisa e requer do pesquisador uma reflexão cuidadosa.  

Após a entrevista foi feito a transcrição das falas dos professores, sujeitos desta 

pesquisa. Em seguida, realizamos um diálogo com os dados que foram analisados a partir da 

entrevista e da revisão bibliográfica. Segundo Tozoni-Reis (2009), a revisão serve para que o 

pesquisador tenha uma compreensão mais aprofundada sobre o assunto. Logo os resultados 

destas analises permitiu-nos a realização de inferência em diálogo com os referenciais teóricos 

e foram organizados de acordo com os capítulos a seguir. 

  

                                                 
7 Isaac Newton foi um cientista responsável por grandes contribuições para a ciência, entre essas contribuições 

estão presente a Lei da gravitação e suas realizações no campo da óptica onde defendeu a teoria de partículas de 

luz e da declaração do espectro; John Dalton foi um cientista que desenvolveu vários trabalhos importantes dentre 

eles a lei da conservação das massas; já, Alessandro Volta foi um físico que inventou a bateria e um dos fundadores 

da idade da eletricidade. Todos os nomes foram retirados do site Academic, disponível em  

https://encyclopedie_universelle.fracademic.com/5655. Acesso em: 20 de maio de 2019. 

https://encyclopedie_universelle.fracademic.com/5655
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3. PLANEJAMENTO E PRÁTICA DOCENTE: CAMINHOS PARA COMPREENSÃO 

DO ENSINO DE QUÍMICA 

Neste capítulo abordaremos sobre a importância do ato de planejar na prática educativa, 

considerando as construções conceituais dos docentes entrevistados, a fim de compreender as 

potencialidades e limitações do Ensino de Química. Vale salientar que traremos uma reflexão 

sobre a constituição das identidades docentes dos professores, sujeitos desta pesquisa, no intuito 

de conhecer melhor a realidade vivenciada por eles e perceber quais influências direcionam seu 

fazer pedagógico.   

Segundo Fontana (2010), as pesquisas científicas que são realizadas na área 

educacional, mas especificamente sobre a atividade docente, são produções que têm provocado 

entre os professores algumas indagações, isso porque: 

 

Entre o muito que tem sido dito e escrito sobre nós e o muito que se tem 

planejado e proposto a nós, têm-se revelado muitas faces de nossa atividade 

profissional. Faces nem sempre harmônicas. Faces nem sempre agradáveis de 

encarar. Faces em que, muitas vezes, não nos conhecemos (FONTANA, 2010, 

p. 19). 

 

Para a autora, essas indagações têm provocado nos professores reflexões sobre suas 

práticas docentes, seja de submissão, seja de aceitação ou de resistência e que, na procura de 

suas “faces” buscam dar vida, dar sentido ao seu trabalho enquanto professores (as). Diante 

disso, a nossa entrevista buscou contribuir para esta reflexão e a nossa análise buscou 

compreender os sentidos atribuídos pelos sujeitos de pesquisa ao seu trabalho, ou seja, como 

são pensadas e organizadas suas práticas, enquanto professores de Química do município de 

Amargosa-Ba. 

Para isso, abordarmos inicialmente como se deu a constituição de suas identidades 

docentes, a partir das trajetórias explícitas nas entrevistas. Buscamos conhecer o que motivou 

esses professores a escolher tal profissão, elencando, em suas trajetórias, as motivações que 

expliquem como eles tornaram-se Professores de Química.  

Segundo Freitas (2003), as práticas e concepções docentes geralmente transitam de 

forma encoberta no contexto escolar. Neste sentido, compreender tal prática nos ajuda a 

entender como acontece o ensino de Química neste município e como funciona o processo de 
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aprovação e reprovação, associando à forma de pensar o planejamento. O autor ainda esclarece 

que: 

[...] a escola institui seus espaços e tempos incorporando determinadas 

funções sociais, as quais organizam seus espaços e seu tempo a mando da 

organização social que a cerca. A escola, portanto, não é um local ingênuo sob 

um sistema social qualquer. Dela, espera-se que cumpra uma determinada 

função. (FREITAS, 2003, p.14). 

 

Fontana (2010) corrobora com Freitas (2003) quando aponta sobre a prática educativa 

que está condicionada à ação das relações sociais da qual faz parte (FONTANA, 2010). Neste 

tipo de relação que envolve o sistema escolar destacamos a figura do professor como aquele 

que organiza de forma intencional a atividade do planejamento. Conforme Libâneo (2013): 

 

O caráter pedagógico da prática educativa se verifica como ação consciente, 

intencional e planejada no processo de formação humana, através de objetivos 

e meios estabelecidos por critérios socialmente determinados e que indicam o 

tipo de homem a formar, para qual sociedade, com que propósitos. 

(LIBÂNEO, 2013, p. 24). 

 

Por isso, o planejamento didático é uma ferramenta muito importante para a prática 

educativa, pois serve, não apenas como um documento burocrático que precisa ser entregue no 

campo de atuação, mas como um excelente suporte que é utilizado pelos educadores, e que por 

sua vez estão carregados de intenções e finalidades (Idem, 2013).  

Portanto, levando em consideração a sociedade atual e os problemas relacionados ao 

ensino e a aprendizagem de Química, identificamos duas questões relevantes apontadas em 

algumas pesquisas nesta área: 1. A metodologia utilizada pelo professor e a falta de prática 

laboratorial, foi identificado como um dos principais fatores que dificultam o processo de 

aprendizagem dos alunos, nas disciplinas de Química (DUARTE et al., 2010); 2. Há uma 

constatação sobre a carência de professores formados na área de licenciatura em Química, e 

essa carência se dá por vários fatores, entre eles, deve-se a baixa atratividade pela docência e, 

alta evasão nos cursos, e por existir um pensamento entre os alunos, desta ser uma área difícil 

(SÁ e SANTOS, 2011). 

Como também identificamos o contrário: professores com formação específica, porém 

mal formados, uma vez que, devido à expansão do Ensino Médio foi preciso formar mais 

professores para atender as demandas educacionais, sendo desenvolvidas políticas públicas para 
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formação “aligeirada” desses profissionais, o que não garantiu uma formação de qualidade, e 

consequentemente, os desafios e os impasses que marcaram sua trajetória de formação são 

apontados como um dos fatores que consequentemente desfavorecem a efetividade do ensino 

de Química (OLIMPIO e GOMES, 2014); a falta de fundamentação teórica consistente vem 

empobrecendo o ensino de Química e dificultando o processo de aprendizagem (ROCHA e 

VASCONCELOS, 2016). 

De acordo com Andrade (2008), outra problemática está relacionada à forma como é 

pensado o planejamento da prática educativa, pois este é visto apenas como um documento 

burocrático. E isso tem contribuído para agravar ainda mais os problemas já existentes no 

ensino de Química, pois existe uma dificuldade por parte dos professores em compreender a 

necessidade deste processo e de concretizá-lo, situação que dificulta a orientação de suas 

práticas no processo de ensino-aprendizagem (ANDRADE, 2008).  

Podemos perceber que esses problemas demandam novas exigências à prática educativa, 

sendo que estes resultados oferecem ao campo das pesquisas em educação elementos 

pertinentes para pensarmos a partir de nosso contexto, como tem sido desenvolvido o ato de 

planejar no interior das práticas escolares. Dessa forma, este trabalho se insere nestas pesquisas 

para compreender como o planejamento no ensino de Química é realizado em Amargosa-BA, 

considerando o processo de ensino-aprendizagem. 

Dividimos este capítulo em três subtítulos, nos quais serão abordados da seguinte forma: 

3.1 Ser Professor e Professora de Química: Uma identidade em diálogo com outras ciências, 

onde realizamos uma discussão sobre a identidade docente; 3.2 A Química como um caminho 

possível para a docência, buscamos conhecer as concepções que esses professores, sujeitos 

desta pesquisa, trazem sobre a Química e o ensino da mesma; 3.3 Planejamento: uma tarefa 

desafiadora para o ensino de Química, buscamos também conhecer as concepções que esses 

profissionais trazem sobre o planejamento, com o intuito de identificar que lugar o 

planejamento de aula ocupa em sua atividade docente e, quais as implicações existentes para o 

ensino da disciplina de Química. 

 

3.1 SER PROFESSOR E PROFESSORA DE QUÍMICA: UMA IDENTIDADE EM 

DIÁLOGO COM OUTRAS CIÊNCIAS 

Nesta primeira parte, abordaremos como os sujeitos desta pesquisa (3 professores que 

atuam na Rede Estadual de Ensino do município de Amargosa – Ba), construíram sua trajetória 



  

30 
 

de tornarem-se professores e como escolheram a área de Química para atuarem nesta profissão, 

destacando em seus contextos da história de vida, evidências de seus percursos profissionais e 

pessoais. 

Logo, quando perguntamos aos professores como eles tornaram-se professores, o 

Professor Newton nos disse:  

Bom, eu me tornei professor, eu sou formado, sou engenheiro Agrônomo da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, é, e tem o que mais ou menos 

uns. quatro anos que eu ensino! E, ensino as matérias da minha área, ensino 

algumas matérias especificas, como: Química, Física e Matemática. São 

matérias que no meu currículo é ... eu sou apto a tá ensinando porque eu passei, 

né, por estas matérias, né, na universidade. Ah! Foi, não foi tão complicado 

não, como eu esperava. Na verdade, eu não, nunca pensei em ser professor! 

Eu sempre pensei em trabalhar para mim mesmo, né?! Já que eu tou na área 

de engenheiro agrônomo, mas aí com o tempo, né, com o estágio, fui fazendo 

estágios também, aí acabei indo para sala de aula, fui gostando e acabou que 

hoje, eu não me vejo mais fora da sala de aula. Hoje pra mim é uma satisfação 

imensa tá e ... ensinando! Tá em uma sala de aula. (Prof. Newton. Entrevista 

realizada em 4/10/2018). 

Em direção semelhante, o professor Volta traz a seguinte resposta: 

Bom, eu nunca pensei em ser professor [...] nem da rede pública, nem privada! 

Nunca pensei em ser professor! E ... a minha ideia era sempre ir pra indústria, 

trabalhar na indústria! Então, minha formação começou com a licenciatura e 

... nunca gostei da disciplina de licenciatura! Até hoje eu não gosto das 

disciplinas de licenciatura (risos)! [...] deixei a licenciatura de lado e faltou 

uma disciplina para finalizar e segui em bacharelado. Aí fui para indústria, 

vivenciei a realidade da indústria e passei no ... no concurso, né?! 

Simultaneamente! Então, comecei a dar aula à noite, e aí eu vi os dois lados 

né? As duas realidades! Então, depois que eu vivenciei estas duas realidades, 

aí eu fui [...] me descobrindo, né?! Como profissional. Então, foi a partir daí, 

que eu comecei a direcionar minha carreira pra ... pra licenciatura.  (Prof. 

Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

A resposta do Professor Volta demonstra que sua experiência foi fundamental em sua 

decisão, já que tinha vontade de sair da licenciatura e ir para indústria, porém, quando isso veio 

acontecer esse encanto não permaneceu, pois, ao ser questionado se não gostou da indústria, ele 

afirmou que:  

[...]Eu não quero nem voltar! Apesar de que, a remuneração era duas à três 

vezes maior! Mas é ... o ritmo de trabalho, a maneira como se trabalha, a 

maneira como se cobra, tudo isso aí para mim é importante, aí eu acabei 

optando por licenciatura (Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Nota-se que, sua escolha profissional foi uma decisão consciente, porém, o fato de ter 

passado no concurso colaborou para isso.  
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Ao contrário dos outros dois professores, a resposta do professor Dalton já traz uma 

outra informação: 

Eu trabalhava na instituição como vigilante, [...] E aí por tá trabalhando na 

escola, o convívio com os alunos, surgiu a oportunidade de fazer o vestibular, 

fiz vestibular e entrei na UESC8 e a partir daí fiz o curso de Biologia, de 

licenciatura em Biologia e comecei a atuar no ano de 2013. Foi do convívio 

de estar trabalhando numa escola e da vontade de estudar, tinha vontade de 

estudar, fiz vestibular passei pra ... pra Direito, passei pra Odontologia, acabei 

desistindo por questões pessoais, é...., doenças na família acabei desistindo 

que eu teria que sair da cidade e aí surgiu a oportunidade de fazer a faculdade 

na própria cidade, quando fiz o vestibular de Biologia EaD9, aí acabei fazendo 

licenciatura (Prof. Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Percebe-se na fala dos sujeitos suas explicações de como tornaram-se professores, uma 

vez que o relato do professor Newton e do professor Volta se aproximam, pois, os mesmos são 

professores, porém, inicialmente não se viam na profissão. Ao contrário do professor Dalton, 

que optou pela licenciatura como escolha profissional. 

Um estudo sobre como os sujeitos tornaram-se professores, também foi realizado por 

Fontana (2010, p. 22) que destacou um importante momento nos anos 80, períodos em que, 

buscavam-se a “redemocratização da sociedade brasileira” e para isso centraram tal mudança 

na figura do professor. Entretanto, a autora fez uma crítica sobre esse período, pois ao buscar 

caracterizar o que seria um “bom professor”, deram pouca atenção. Segundo a mesma, ao “[...] 

próprio movimento cotidiano em que os professores produziam sua prática e eram também 

produzidos por ela, na rede móvel e multifacetada de relações de poder que objetiva situações 

sociais, formaliza modos de sociabilidade e constrói subjetividades. ” (FONTANA, 2010, p. 

23). 

Assim, podemos destacar sobre estas subjetividades, as evidências que trazem os 

sujeitos entrevistados sobre o que os levou a exercer a docência. Desta forma, nota-se que o 

professor Newton começou a dar aula por meio de estágios e foi a partir dessa experiência que 

se identificou com a profissão de professor. Para Bernardy e Teixeira (2012), o estágio é uma 

etapa que vai além da simples realização de uma disciplina acadêmica, pois serve para 

oportunizar a aquisição da prática profissional, bem como, para refletir se a opção pela profissão 

corresponde com sua escolha profissional.  

                                                 
8 Universidade Estadual de Santa Cruz 
9 Ensino a Distância 
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Diante da declaração de Newton, buscamos conhecer mais sobre sua trajetória a 

propósito de evidenciar o que aconteceu no estágio, que o fez mudar de opinião: 

 

É porque na verdade, a gente busca né?! Passar o conhecimento da gente né?! 

Do dia a dia né?! Pras pessoas, e eu vi que tinha muita gente que não sabia 

muita coisa, né?! E isso é fundamental, passar o que a gente sabe! E aprender 

também, porque era muitas coisas que eu não sabia, e que eu aprendi com a 

convivência dos alunos, né?! Curiosidades foram surgindo, e então foi, 

comecei a gostar, gostar e hoje não tenho o que reclamar não. [...] então eles 

me aproveitaram e me colocaram pra eu ensinar Química! Apesar que todo 

ano muda, como ano passado eu ensinei Física, porque tava precisando de 

professor de Física e não tinha! Então, eu tava no colégio me aproveitaram. E 

dessa vez, foi Química! [...] só ensino Química né?! Na parte específica, me 

aproveitaram e eu tou ensinando Química. (Prof. Newton. Entrevista realizada 

em 4/10/2018). 

 

Percebemos, então, o que levou Newton a mudar de opinião e ter um olhar diferenciado 

pela profissão docente, foi perceber que o processo ensino-aprendizagem se dá na interação 

com os alunos, ao mesmo tempo que ele ensina o que sabe, ele aprende com a convivência.  

Já para o professor Volta, o que evidenciou sua opção pela careira docente deve-se ao 

fato de ter passado no concurso público. De acordo com Jacomini e Penna (2016), o concurso 

público é uma das formas de ingresso de professores na educação básica. Entretanto, Leal 

(2012) destaca que o concurso visa impedir que práticas como a da época do coronelismo 

voltem a se repetir, onde os senhores donos de terras e os políticos sobre influência social 

tiravam proveitos do poder público, pois naquela época eles indicavam pessoas para exercer 

determinada função em trocas de favores ou de votos.  

Neste sentido, Jacomini e Penna (2016, p. 187) salientam que o concurso público busca 

garantir “[...] a impessoalidade e a objetividade, além da estabilidade no emprego”. Talvez isso 

possa ser percebido quando Volta enfatiza sua escolha ao trazer: “[...] não é que, por falta de 

opção eu fui para licenciatura. Por muitas opções eu escolhi a que melhor se adequa ao perfil” 

(Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). No entanto, ao optar pela licenciatura ele teria 

mais autonomia, mais liberdade, condições esta, que talvez a indústria não oferecia. 

As experiências dos professores Newton e Volta, nos remetem ao que diz Freire (2017):  

[...] ninguém amadurece de repente, aos vinte e cinco anos. A gente vai 

amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, enquanto amadurecimento do 

ser para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É neste 

sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em 
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experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em 

experiências respeitosas da liberdade. (Freire, 2017, p. 105). 

 

Já o professor Dalton revelou-nos ter escolhido a licenciatura como escolha profissional. 

Portanto, embora Dalton reconheça sua vontade de estudar como um recurso explicativo para 

sua escolha profissional, seu depoimento foi nos revelando a gênese de sua aspiração e também 

sua força de vontade para realizá-lo, uma vez que sua formação inicial se deu por meio de uma 

graduação à distância. Em estudos sobre formação de professores, Gatti (2013-2014, p. 37) 

revela que a maioria das vezes, a escolha de uma formação EaD é constituída por pessoas que 

já estão no “mercado de trabalho em funções diversas e estão procurando alterar sua condição 

de emprego”. A autora ainda afirma que “grande parte dos estudos em EaD é solitária e 

demanda proficiência em leitura e interpretação de textos, que contatos virtuais ou tutorias 

fragilizadas não favorecem. ” (IDEM). 

Além disso, a fala de Dalton mostra um fator que evidenciou sua escolha profissional, 

uma vez que seu contato com o ambiente escolar foi importante, já que na época em que 

trabalhava como vigilante e prestou vestibular, pôde escolher duas opções: Direito e 

Odontologia. Porém, alguns fatores influenciaram sua migração de curso, como: “questões 

pessoais” e “doenças na família”, o que lhe impossibilitava se ausentar da cidade, por isso, 

Dalton optou por licenciatura. Neste sentido, Gatti (2013-2014, p. 36) salientou que, nos anos 

de 2001 a 2011 ocorreu “uma visível migração dos cursos de licenciatura para o regime a 

distância” e, ainda enfatizou que, isso não aconteceu com a “mesma proporção com outros 

cursos de graduação”. Não cabe aqui aprofundarmos sobre essa questão, mas não podemos 

deixar de citar que, os cursos de licenciaturas no Brasil têm recebido maior incentivo para que 

aconteçam de forma aligeirada, e isso impacta na qualidade da educação10. 

Mediante o exposto, percebe-se que Volta é licenciado, porém, depois de conhecer as 

duas áreas de atuação, escolheu a docência. Os demais professores escolheram esta opção 

depois que tiveram suas experiências, Newton no estágio e Dalton com seu contato na escola. 

Ainda, sobre a sua trajetória, questionamos ao Professor Volta sobre a escolha da 

Química como docência. Ele então, nos disse: 

[...] eu prestei vestibular, e, na época, a gente podia escolher duas opções, 

então eu escolhi duas opções que tinha mais a ver com meu perfil, que era de 

                                                 
10 Para ver melhor sobre esse aspecto, consultar: GATTI, B. A. A Formação inicial de professores para a Educação 

Básica: as licenciaturas. Revista USP. São Paulo, nº 100 p. 33-46. Dez/jan/fev. 2013-2014. 
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exatas e como eu não sabia como é que funcionava e tal, [...] a única 

informação que eu tinha era [...] a concorrência, né!? Então escolhi os cursos 

que tinha menor concorrência para conhecer a universidade, se eu passasse, 

lógico, conhecer a universidade, depois seguir uma carreira que fosse, mais 

dentro do meu perfil. [...] eu passei em Química, os dois cursos que tinha as 

menores concorrência eram Química e Física. E Química, tava em primeiro 

lugar e Física em segundo lugar. E na primeira aula de laboratório eu me 

apaixonei pela Química. Só conhecia Química o que a gente via no Ensino 

Médio, e no meu Ensino Médio só tive aula de Química no primeiro ano. 

Segundo e terceiro não tive professor! Então assim é ... foi uma surpresa, né!? 

Dessas que o destino vai pregando na gente, né!?  (Prof. Volta. Entrevista 

realizada em 10/10/2018). 

 

Além disso, percebemos que o Professor Dalton é licenciado, mas seu curso foi Biologia 

e o Professor Newton é formado em Agronomia, porém, ambos ministram a disciplina de 

Química. Então, buscamos entender em suas trajetórias como vieram assumir esta disciplina e 

quanto tempo têm como docentes de Química. Consideremos as falas de cada um: 

[...] eu fui lotado aqui pro colégio para a disciplina de Ciências e Biologia, 

porém, [...] a disciplina de Química estava sem professor, e por não ter um 

profissional na Instituição, acabou que eu assumir a disciplina né, por estar em 

área mais próxima. [...] Como docente foi uma escolha, mas como docente de 

Química não foi escolha! A falta de profissionais formados na área, é não sei 

se formado na área sim, mas a falta de ... de profissionais é que, concurso à 

falta de concurso pra, pra área de Química foi o que gerou que tava sem 

professor há três meses e os alunos estavam sem professor e aí eu acabei 

assumindo a disciplina, não por escolha, mas por indicação do diretor. O 

diretor disse que tinha disciplina para ser assumida e aí acabei atuando na 

disciplina, e tou aí nesse desafio. (Prof. Dalton. Entrevista realizada em 

4/10/2018). 

 

Olha, a Química, eu comecei a ensinar né, por questões de falta de professor! 

Que eu acho isso um absurdo! Certo? [...]aqui mesmo, na escola não tem 

professor de Química suficiente para todas as turmas! Então eles me 

aproveitaram na verdade, né?!” (Prof. Newton. Entrevista realizada em 

4/10/2018).   

 

Segundo o professor Dalton já são seis meses de atuação na disciplina de Química e que 

para ele está sendo um desafio. Já o professor Newton está lecionando-a há cerca de um ano, 

enquanto o Professor Volta encontra-se à 11 (onze) anos de regência. 

 Nota-se nos relatos dos sujeitos, uma problemática que ainda está presente no ensino 

de Química, como salienta Sá e Santos (2011) em relação a carência de profissionais formados 

na área, ou seja, licenciados em Química, o que permite que outros profissionais preencham 

essa lacuna. 
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Portanto, o fato de o professor Dalton ser licenciado em Biologia e está lotado em uma 

Instituição com um déficit de professor na área de Química, consideradas disciplinas próximas, 

consequentemente lhe foi atribuído a função de assumir esta outra. E como consequência disso, 

tem a consciência de seu inacabamento, diante dos “desafios” que afirma enfrentar.  Para Freire 

(2017), o ser inacabado está condicionado a sair da sua zona de conforto em busca de novos 

conhecimentos. 

Da mesma forma, não percebemos relação na formação de Newton com a docência, 

então buscamos nos apropriar do que está estabelecendo a Lei nº 9.394/96 de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB), sobre os profissionais da educação. 

O inciso IV do artigo 6111 dispõe que:   

IV – profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas 

de ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou 

experiência profissional, atestados por titulação específica ou prática de 

ensino em unidades educacionais de rede pública ou privada ou das 

corporações privadas em que tenham atuado, (...) (BRASIL, 2017, n.p., grifo 

nosso). 

 

Por outro lado, de acordo com Cardim (2017) a única justificativa que a LDB deu para 

a inserção de outros profissionais nas salas de aulas das escolas brasileiras, foi para suprir a 

demanda em decorrência da “falta” de profissionais habilitados. Já para Olímpio e Gomes 

(2014) esses profissionais existem, porém, os reais motivos por não estarem atuando na 

educação básica, deve-se a vários fatores, como: a baixa remuneração; as condições 

inadequadas de trabalho e a falta de planos de carreira, etc., fatores estes que têm levado os 

profissionais a migrarem para o ensino superior ou privado. 

Logo, uma das medidas que precisa ser tomada para que se possa resolver esta lacuna 

seria, de acordo com Sá e Santos (2011), formando mais professores, mas para isso, outras 

medidas devem ser oferecidas, como a boa qualidade do processo de formação, além disso, 

deve-se garantir boas condições de trabalho, plano de carreira e uma remuneração justa. 

Enquanto isso não acontece, as escolas do município seguem com profissionais formados em 

outras áreas assumindo as disciplinas de Química. 

Sobre a importância da formação docente, podemos destacar Camargo e Araújo (2018) 

que afirmam que antes de 2003, as universidades públicas existiam apenas nas capitais dos 

                                                 
11 Redação dada pela lei nº 12.014, de 2009. 
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estados e eram ocupadas prioritariamente pelas elites brasileiras, portanto, isso só começou a 

mudar através dos movimentos constituídos por um povo que historicamente não fazia parte 

desses espaços, mas que lutavam por eles. 

Desta forma, foi durante o governo Lula (2003 a 2011) que houve a implantação de uma 

política de expansão e interiorização das universidades públicas, a criação destas universidades 

foi muito importante para a população e permitiu a democratização do acesso ao ensino superior 

(Idem, 2018).  Neste contexto, percebemos que ter uma universidade dentro da cidade, também 

favoreceu para que Dalton estudasse mesmo que a distância, um curso de licenciatura. Já na 

época do professor Volta, ele salienta sua satisfação por ter escolhido a Química como docência. 

Portanto, pontuou a dificuldade encontrada para estudar pelo fato de morar numa cidade do 

interior e não “conhecer” uma universidade, não lhe despertava o desejo de cursar uma 

faculdade. Porém, isso começou a mudar devido aos incentivos de familiares e amigos.  

Mediante o exposto, após conhecer as trajetórias dos sujeitos em suas experiências de 

como se tornaram professores, tornou-se necessário conhecer como estes professores 

conceituam a categoria Química e como eles enxergam o ensino desta disciplina na educação 

básica. 

 

3.2 A QUÍMICA COMO UM CAMINHO POSSÍVEL PARA A DOCÊNCIA 

Nesta etapa, também realizamos a discussão teórica junto à análise dos resultados 

obtidos com a entrevista e os referenciais que discorrem sobre o assunto. Resultados estes, que 

tiveram como objetivo compreender como os professores conceituam a categoria Química e o 

ensino da mesma.  Para isso, nosso objetivo foi compreender como os sujeitos conceituam a 

Química e como enxergam o ensino desta disciplina na educação básica. 

Portanto, abordarmos em nossa questão central dois aspectos que discorrem das 

concepções dos professores: O que é a Química? E, há diferença entre saber Química e ensinar 

Química? Logo, buscamos estabelecer um diálogo entre as concepções desses sujeitos e os 

referenciais.  

Nossa análise buscou como ponto de partida, compreender qual a concepção que os 

sujeitos entrevistados têm da Química. Sendo assim, quando questionamos o Professor Volta, 

ele nos disse: 

Química é a ciênciaa... de tudo, né? (Risos). É a ciênciaa ... que rege aí, né?! 

Todas as transformações, lógico que ... que a gente tem que, levar em 
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consideração que cada ciência tem ... tem o seu papel e é fundamental. Mais, 

do ponto de vista, didático né? A Química é a ciência que (risos) estuda a 

matéria e suas transformações, é o que eu passo pra os alunos. Agora a gente 

tem que entender o que é que significa isso! O objeto de estudo da Química, é 

esse! Mas pra mim, Química é a ciência de tudo! Aí é a minha visão filosófica 

da ... da Química, né! (Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Nesta perspectiva, Oliveira, Junior e Schlunzen (2013, p.15) também constataram que a 

“Química estuda as transformações da matéria”. Porém, Volta salienta que é preciso conhecer 

o real significado do que isso quer dizer. Neste sentido, Rosa e Schnetzier (1998, p. 31) 

consideram que, o conhecimento das transformações Químicas, além de dispor de informações 

que podem ser utilizadas pelos indivíduos como forma consciente de pensar o mundo, sua 

compreensão também, pode facilitar no entendimento de muitos processos considerados vitais 

para nossas vidas, como é o caso da digestão de alimentos, ou da ação de uma droga, entre 

outros.  

Da mesma forma, questionamos o Professor Dalton sobre o que é a Química, e ele nos 

disse: 

A Química? A Química é uma ciência, que ela vai estudar todos os fenômenos 

e elementos, [...], reações Químicas dentro da natureza! A Química ela está 

presente no cotidiano... de todos! Então, tudo que estiver relacionado, desde a 

singular partícula de um átomo; formação da matéria, até... na formação do 

próprio universo, nós temos é ... a Química presente! Então a Química para 

mim, ela é tudo dentro da Ciências da Natureza. (Prof. Dalton. Entrevista 

realizada em 4/10/2018). 

 

Primeiro Dalton questiona a si mesmo, como se isso lhe permitisse organizar as ideias, 

acerca de como compreende a Química, bem como, contextualizá-la no sentido de explicar onde 

que a mesma está presente. Para Fermat et. al. (2011, p. 100), uns dos princípios que rege esta 

ciência é movida por uma curiosidade, que busca conhecer do que as coisas são feitas, neste 

sentido a “Química é a ciência das substâncias, suas prioridades e do que acontece quando se 

misturam umas com as outras”. 

Da mesma forma, quando perguntamos ao Professor Newton sobre o que é a Química, 

ele se questionou: “Química?!” (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). E em seguida 

nos disse: 

É um termo abrangente né?! À Química né?! Se for ... na verdade não é muito 

a minha área específica! Mas é o estudo de, da constituição de tudo que existe! 

Então para tudo você usa a Química, né!? Acredito que todas as áreas direta 



  

38 
 

ou indiretamente, você vai tá lidando com Química! (Prof. Newton. Entrevista 

realizada em 4/10/2018, grifo nosso). 

 

Inicialmente há no relato de Newton uma pretensão de reconhecer sua fragilidade em 

relação a Química, como se estivesse se “precavendo” ao defini-la. Com isso, nos dá uma 

definição muito ampla, pois não especificou ao certo o que seria essa ciência. No entanto, 

Avancini (2016) salienta que é comum os estudantes indagarem seus professores sobre a 

importância da Química, logo, entender o conceito dessa ciência nos ajuda a reconhecer 

situações corriqueiras do dia a dia à exemplo dos processos vitais que acontecem em nossa vida, 

mas que geralmente passam despercebidas. 

De acordo com Avancini (2016), quando o professor desconhece a importância da 

disciplina que leciona, o ensino da mesma, acontece de forma desconexa da vida dos estudantes, 

e o professor acaba ministrando as aulas fundamentando-se em uma visão formal, com repetição 

de formulas didáticas, entre outros. Com isso, os alunos tende a entender que tal ciência não lhe 

traz serventia.  

Nesse sentido, buscamos compreender como os professores, sujeitos desta entrevista, 

enxergam o ensino da disciplina Química na educação básica. Logo, nossa análise discorre no 

que diz respeito à compreensão dos professores sobre saber Química e ensinar Química. 

Portanto, quando perguntamos ao professor Dalton sobre isso, ele se posicionou afirmando que: 

Sim. Com certeza! Há esta diferença! Às vezes o profissional ele tem, ele sabe 

a disciplina ele passou 5 ou 4 anos na faculdade lá, tem o conhecimento teórico 

da disciplina, porém não tem metodologia suficiente para passar né, não tem 

uma didática suficiente para você passar isso pra o aluno. Não adianta você só 

saber! Você precisa saber, você precisa ter ferramentas que lhe possibilite a 

passar esse estudo! (Prof. Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Para o professor Dalton existe essa diferença, além disso, ele ainda justifica o porquê da 

mesma. Neste sentido, Freire (2017) salienta que a prática educativa não é uma ação que 

acontece isolada. Para Tardif (2012, p. 49), esta é uma prática de “interação com outras pessoas, 

a começar pelos alunos” por isso, que o professor deve planejar sua ação. Talvez, o Professor 

Dalton perceba essa necessidade ao reconhecer que, ter apenas o conhecimento teórico não é 

suficiente, pois existem mais demanda e o professor deve levar isso em consideração. 

Já o professor Volta apresentou-nos a seguinte possibilidade: 
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Sim e não! Porque pra você ensinar, você tem que saber! Né?! Mas, você pode 

saber, mas não, não ... não consegue é ... Passar! Mais não consegue transmitir 

o conhecimento, ou fazer com que uma pessoa entenda o que você tá tentando 

explicar, enfim ... então é sim e não, só depende do ponto de vista. (Prof. Volta. 

Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Embora o professor Volta acredite que o conhecimento acerca dos conteúdos da 

disciplina possa ser “transmitido”, ele reconhece que, para se ensinar uma disciplina, em nosso 

caso a Química, é preciso conhecê-la. Entretanto, Libâneo (2013) salienta que: 

A formação profissional para o magistério requer, assim, uma sólida formação 

teórico-prática. Muitas pessoas acreditam que o desempenho satisfatório do 

professor na sala de aula depende de vocação natural ou somente da 

experiência prática, descartando-se a teoria. É verdade que muitos professores 

manifestam especial tendência e gosto pela profissão, assim como se sabe que 

mais tempo de experiência ajuda no desempenho profissional. Entretanto, o 

domínio das bases teórico-científicas e técnicas, e sua articulação com as 

exigências concretas do ensino, permitem maior segurança profissional, de 

modo que o docente ganhe base para pensar sua prática e aprimore sempre 

mais a qualidade do seu trabalho. (LIBÂNEO, 2013, p. 28). 

 

Desta forma, Freire (2017) salienta que, para o professor trabalhar eficazmente 

determinada disciplina, é preciso aguçar a curiosidade dos estudantes, objetivando construir 

com os mesmos, a aprendizagem do que será trabalhado. 

Semelhante aos demais professores, quando também perguntamos ao professor Newton 

sobre a diferença entre: saber Química e ensinar Química, ele nos diz: “Sim! Se você sabe?! 

[...] você ensina! [...] E ensina perfeitamente! ” (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

Ele também, buscou uma justificativa: 

E muitas vezes você ensina, por algo que você ainda não, não tem 

conhecimento vasto. Um exemplo, é fácil chegar aqui, pegar uma apostila e 

ler pros alunos e eles ficarem na cadeira só anotando, eu tô ensinando, tô ali 

pra isso, ensinei pronto! Mas eu sabendo, eu simplesmente vou arrumar 

métodos para eles tarem, né?! Absorvendo o que eu dei de uma forma muito 

mais fácil. Porque ensinar é, eu acredito que ensinar, todo mundo sabe! Porque 

muitas vezes é o que eu vejo aqui, ensinar é você chegar na sala ler, é você 

chegar pegar um slide de 4, de 40 página, que eu acho um absurdo! E fica lá, 

Pererê ... Pererê.... [...] é complicado! (Prof. Newton. Entrevista realizada em 

4/10/2018). 

 

Compreende-se então, que existe um consenso entre os professores, sujeitos desta 

pesquisa, sobre a diferença entre saber e ensinar Química e também, a respeito de que para 

ensinar, o professor deve saber “passar”, “transmitir” os conteúdos para os alunos estarem 
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assim, “absorvendo”. Isso é percebido, na fala do Professor Newton que acredita que para 

ensinar é preciso encontrar o melhor método para os alunos estarem “absorvendo”, como se 

eles fossem capazes de fazer isso com o conhecimento. 

No entanto, o professor Newton faz uma crítica ao tipo de ensino que costuma presenciar 

na escola onde atua, sua crítica talvez esteja direcionada aqueles professores que acreditam ser 

os detentores do saber e agem como se seu papel fosse apenas passar esse conhecimento para 

quem não os detém. Desta forma Freire (2017) salienta que: 

 

Na verdade, meu papel como professor, ao ensinar o conteúdo a ou b, não é 

apenas o de me esforçar para, com clareza máxima, descrever a 

substantividade do conteúdo para que o aluno o fixe. Meu papel fundamental, 

ao falar com clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com os 

materiais que ofereço, produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-

la, na íntegra, de mim. Ele precisa se apropriar da inteligência do conteúdo 

para que a verdadeira relação de comunicação entre mim, como professor, e 

ele, como aluno se estabeleça. É por isso, repito, que ensinar não é transferir 

conteúdo a ninguém, assim como aprender não é memorizar o perfil do 

conteúdo transferido no discurso vertical do professor. (FREIRE, 2017, p. 

116). 

 

No entanto, é sobre essa relação que se estabelece por meio do diálogo entre professor 

e aluno e a forma como vêm acontecendo, conforme Newton relatou sobre o ensino de Química, 

que segundo Candau (2011) os saberes escolares devem ser problematizados, deve ser 

contextualizados e se isso não acontece é por existir uma concepção de que os conteúdos “são 

o que são”, como se fossem neutros e geralmente são trabalhados seguindo apenas o que “está 

no programa”, nos livros didáticos, etc. Desta forma, Veiga-Neto (2000 apud Candau, 2011) 

salienta que é preciso, “[...] entender os saberes escolares como não estando soltos no mundo, 

e sim, “mais ou menos ligados por outros enunciados, numa serie discursiva que institui um 

regime de verdade fora do qual nada tem sentido” (VEIGA-NETO, 2000 apud CANDAU, 2011, 

p. 239- 240). 

Contudo, os saberes escolares, mais especificamente os que são da disciplina Química 

estão sendo trabalhados pelos professores da educação básica de forma desconexa, como aponta 

Brasil (2002 apud Faria e Freitas-Reis, 2016, p. 320) sobre um ensino pautado na mera “ 

“transmissão de conhecimentos”, memorização, conceitos sem relação com a origem científica 

e a realidade do aluno”. Logo, “a simples transmissão de informações não é suficiente para que 

os alunos elaborem suas ideias de forma significativa. ” (BRASIL, 2006, p. 123). 
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Por isso que, os (as) professores (as) que ministram a matéria de Química na educação 

básica, ao trabalharem os conteúdos desta disciplina devem visar o processo de ensino, mas 

também o da aprendizagem, e assim, planejar suas aulas considerando a, 

 

[...] vivencia individual dos alunos – seus conhecimentos escolares, suas 

histórias pessoais, tradições culturais, relações com os fatos e fenômenos do 

cotidiano e informações veiculadas pela mídia; e a que considera a sociedade 

em sua interação com o mundo, evidenciando como os saberes científicos e 

tecnológico vêm interferindo na produção, na cultura e no ambiente. (UNIÃO 

MARISTA DO BRASIL, 2016, p. 81). 

 

Após conhecer como os sujeitos conceituam a Química e o ensino dessa disciplina, 

tornou-se necessário conhecer qual a concepção que os professores trazem de planejamentos de 

aula e como é pesado esse plano para o processo de ensino-aprendizagem desta ciência.  Para 

isso, buscamos compreender as questões elencadas para esse estudo e outras que possivelmente 

surgiram no caminhar da investigação. 

 

3.3 PLANEJAMENTO: UMA TAREFA DESAFIADORA PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA 

Nesta segunda etapa, abordaremos como os professores – Dalton, Newton e Volta – 

ministram a disciplina de Química. Para tanto buscamos compreender como os mesmos 

concebem o planejamento pedagógico. Tornou-se necessário entender como os professores 

constroem o ato de planejar suas aulas, logo, buscamos conhecer quais elementos que os 

auxiliam nesta etapa. Se a escola os oferece suporte pedagógico, se sentem ou não dificuldades 

em trabalhar com a disciplina de Química. Da mesma forma, buscamos conhecer se seus 

planejamentos de aula ajudam no ensino de Química e o que eles buscam para o enriquecimento 

de suas aulas. 

Em relação à concepção de planejamento, obtivemos as seguintes informações dos 

professores Volta e Dalton:  

Ah, planejamento é a preparação, né!? Pra gente usar o tempo curto que a 

gente tem de sala de aula da melhor maneira possível, maximizar né?! O 

tempo de sala de aula, que é curto. Vou frisar isso porque, Química eu acredito 

que seja a disciplina que tem a maior carga de conteúdos, principalmente, pro 

1º ano e uma das disciplinas se tem menor carga horária. Então planejamento, 

eu entendo dessa maneira, aí pra  gente é... se programar pra maximizar o curto 

tempo que a gente tem. (Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 
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Planejamento é uma forma de organização do profissional... é, ele precisa se 

organizar enquanto conteúdo, enquanto metodologia, enquanto, a questão do 

tempo. Então se ele não tiver essa organização, ele não consegue trabalhar de 

uma forma linear, ele precisa estar organizado. Então para mim, é resumo, é a 

forma de organização para todo profissional, para todo docente! (Prof. Dalton. 

Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Podemos identificar, no relato do Professor Volta indícios da sua concepção que traz do 

planejamento, ao apontar duas preocupações: a carga de conteúdos e o tempo da aula, ou seja, 

o planejamento para o Professor Volta é pensando como uma forma de organizar-se enquanto 

conteúdo e tempo de aula.   

Dessa forma, há uma impressão de que o maior objetivo da atividade do professor é 

trabalhar o maior número de conteúdos possível dentro do tempo destinado para aulas, e isso 

faz com que suas aulas sejam pautadas apenas na transmissão de conteúdos, ao contrário do que 

Menegolla e Sant’Anna (2010, p. 73) propõem quando afirma que o “foco de referência 

principal para o planejamento é o aluno”. Vale salientar, que não se pretende, neste trabalho, 

desprezar os conteúdos, mas por se tratar do planejamento de um processo educativo, ele não 

pode ser tratado de forma isolada, ou aleatória. A interação com a realidade dos estudantes pode 

fazer mais sentido à aprendizagem do que a reprodução de conteúdos.   

Nota-se que Dalton cita mais processos que podem ser organizados em sua forma de 

entender o planejamento, a exemplo da metodologia, sendo esta uma etapa que Libâneo (2013) 

considera muito importante, pois deve conter: 

[...] os movimentos (ou passos) do processo de ensino no decorrer de uma aula 

ou unidade didática; os métodos, formas e procedimento de docência e 

aprendizagem; os materiais didáticos e as técnicas de ensino; a organização 

da situação de ensino. (LIBÂNEO, 2013, p. 104). 

 

Sendo assim, esta é uma etapa muito interessante a ser pensada, já que a estruturação da 

aula depende dessa organização que, de acordo com Libâneo (2013), servirá de apoio para as 

sequências e as relações existentes durante o processo de ensino, a fim de atingir os objetivos 

de aprendizagem, até mesmo porquê esta é uma atividade intencional, que precisa ser planejada 

conscientemente e por isso deve estar estruturada e ordenada. 

No entanto, Dalton se distancia dessa organização a achar que a prática docente possa 

ser trabalhada de “forma linear”, uma vez que Libâneo (2013) aponta que esta é uma ideia 
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comum entre alguns professores, quando não fazem uma reflexão das relações existentes entre 

professor, alunos e a disciplina a ser trabalhada. Não compreendem que o planejamento está 

sempre em um processo dinâmico, como também afirmam Menegolla e Sant’Anna: 

Não é um processo estático, mas dinâmico, onde podem ser redefinidos os 

objetivos, reorganizados os meios e recursos, modificadas as estratégias de 

ação, mas isto só quando são observadas e constatadas certas incongruências 

na sua estrutura. (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010, p. 33-34). 

 

É longe dessa linearidade que os planejamentos das aulas devem oferecer, de acordo 

com Libâneo (2013), uma condição didática específica para cada situação. É nessa dinâmica 

envolvendo tal prática que possamos então criar segundo Menegolla e Sant’Anna (2010, p. 25) 

um ensino que possibilite “atender ao objetivo mais significativo do homem, que é o de alcançar 

e conquistar a sua libertação. ” Apoiados a isso, devemos trabalhar a partir de algumas 

reflexões, que se atente não apenas para a disciplina a ser trabalhada, mas também para 

compreensão do ser humano em “sua totalidade de ser existencial. Deste modo, todo o 

planejamento educacional deve ser orientado por uma profunda filosofia da educação. ” 

(MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010, p. 25). 

Já o Professor Newton ao ser questionado como entende o planejamento, traz a seguinte 

afirmação: 

Olha o planejamento de aula, eu ... se for de aula, no caso eu pego os assuntos, 

a gente tem aqui, né, a semana pedagógica onde a gente senta, né?! Debate os 

assuntos, mais batido pro Enem, né?! Pra concurso, os mais importantes. Aí a 

gente faz um apanhado dos assuntos e cria o planejamento de aula! Né? aí a 

gente faz as aulas práticas e as aulas teóricas, como aqui tem laboratório, aqui 

têm vários instrumentos laboratoriais em perfeito estado, a gente às vezes, faz 

aula prática, né? Apesar de que, a maioria das aulas é na teoria mesmo, né. 

(Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Percebemos que talvez Newton possa ter se enganado em relação ao tipo de plano que 

estamos nos referindo, pois, confundiu o plano de aula com o plano de ensino. Ele utiliza apenas 

os conteúdos selecionados no início do ano para estruturar o que vai abordar em aula.  

Segundo Andrade (2008) este tipo de confusão não é tão difícil de perceber no contexto 

escolar, já que a escola é uma instituição que muito se planeja. Porém, esta destaca que, o plano 

de ensino faz parte de uma das etapas da semana pedagógica, que acontece durante o início do 

ano letivo em um período de três dias, e esclarece que, mesmo esta etapa sendo necessária, não 

deve substituir o planejamento de aulas. Assim Libâneo (2013) esclarece que: 
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O plano de ensino é um roteiro organizado das unidades didáticas para um ano 

ou semestre. É denominado também plano de curso ou plano de unidades 

didáticas e contém os seguintes componentes: justificativas da disciplina em 

relação aos objetivos da escola; objetivos gerais; objetivos específicos, 

conteúdos (com a divisão temática de cada unidade); tempo provável e 

desenvolvimento metodológico (atividades do professor e dos alunos). 

(LIBÂNEO, 2013, p. 257). 

 

De acordo com Menegolla e Sant’Anna (2010) esse plano é um documento que tem 

como finalidade orientar as práticas docentes, para que os objetivos da disciplina possam ser 

alcançados, para isso, propõe-se o que serão construídos durante todo o ano letivo, como: os 

conhecimentos, os procedimentos, as técnicas de ensino, os recursos, além disso, deve 

determinar o tipo de avaliação que melhor se adequa, para certificar, se houve aprendizagem 

com base nos objetivos pretendidos para o ensino e a aprendizagem. 

Desta forma, compreende-se que o plano de ensino, que acontece em uma das etapas da 

semana pedagógica, não é suficiente para garantir um bom sucesso da disciplina a ser trabalhada 

durante todo o ano letivo, e que os objetivos de aprendizagem precisam ser alcançados diante 

de todas as considerações que já vimos até aqui. Na tentativa de melhor esclarecer o que o 

Professor Newton chama de plano de aula, questionamos se ele já elaborou um plano de ensino. 

Ele responde: 

Já! Foi o quê?! Na semana pedagógica mesmo! A gente senta, e aí quem é, 

quem ensina Química a gente senta, pra não fugir um, pra eu não está dando 

assunto.... A gente senta, ver os assuntos certinho e dá a aula. (Prof. Newton. 

Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Em seguida, buscamos saber como ele realiza o plano do dia. Inicialmente Newton é 

bem direto e confessa: “Olha eu não costumo fazer não! [...]E eu vejo muitos ... colegas que 

não faz não! Apesar que tem alguns que sim ..., mas uma boa parte, não faz o plano da aula. ” 

(Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). Nota-se que Newton parece tentar justificar sua 

prática ao citar outros professores que, também, costumam não planejar suas aulas. Mas em 

seguida, ele continua sua explicação sobre a preparação de suas aulas, e nos diz: 

Porque assim eu, a gente tem um ... um documento, onde a gente preenche 

qual o objetivo, qual a aula e tudo mais, só que é que eu faço, eu não uso esse 

documento! [...] Eu simplesmente pego uma parte dele, onde tem a ementa e 

aqueles assuntos que foram pesquisados pela gente na semana pedagógica, eu 

grifo! [...] Eu divido é, vou dar tantos assuntos nessa unidade, tantos na outra 

e tantos na outra, para fechar certinho os assuntos. E vou para sala de aula, e 
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aí cada aula que eu vou dando, vou grifando de amarelo... [...]Sendo que já foi 

uma escolha. (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Sobretudo, por mais que o professor Newton se expresse como se estivesse respondendo 

pelo coletivo, ele sabe da existência desse planejamento individual e que ele precisa ser feito.  

Desta forma, existem algumas questões que destacamos no relato do professor Newton. 

Pois, quando tentou responder como concebe o planejamento, optou por descrevê-lo como 

costuma realizá-lo, com isso, sua resposta ofereceu questões que consideramos importantes e 

que abordaremos a seguir. 

Primeiro, percebemos que o professor confundiu plano de aula com Plano de ensino (ou 

plano de Unidade), depois, afirma que não costuma fazer o plano de aula e em seguida, descreve 

como planeja suas aulas. Mas de acordo com Menegolla e Sant’Anna (2010) para o trabalho 

pedagógico, o docente de uma determinada disciplina, precisa saber que: “Tudo é sonhado, 

imaginado, pensado, previsto e planejado para ser executado. De modo especial, as atividades 

educacionais e de ensino exercidas pelos professores, na sala de aula, exigem pedagogicamente 

um planejamento. ” (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010, p. 63). 

Entretanto, o relato do professor Newton possibilitou que conhecêssemos como é sua 

relação com o planejamento e acreditamos, que aliado a tal prática, podem também ter 

problemas associados ao ensino e a aprendizagem de Química, porém, só trataremos sobre isso 

no próximo capítulo. 

A segunda questão, em relação ao relato de Newton deve-se aos critérios que utiliza no 

seu plano, pois, assim como o professor Volta, seu planejamento prioriza os conteúdos da 

disciplina. Além disso, Newton ainda enfatiza que escolhe os assuntos da disciplina mais 

frequentes no Enem e nos concursos para serem trabalhados na disciplina de Química. Mas, 

para Menegolla e Sant’Anna (2010, p.68) “o professor não pode dizer que o conteúdo é tal, 

porque assim foi planejado, pelo ato de que a determinação do planejamento dos conteúdos 

reside na realidade dos alunos”. Desta forma, não são os conteúdos quem devem determinar o 

planejamento. Também neste sentido, Libâneo (2013) sugere que o professor faça uma 

sondagem12, a fim de obter informações necessárias para realizar um tratamento didático da 

disciplina que atenda às necessidades das turmas. 

                                                 
12 Segundo Libâneo (2013) como o próprio nome sugere a sondagem é uma etapa para conhecer quais os 

conhecimentos e quais as experiências que os alunos tem disponíveis. Esse processo também consiste na 

preparação dos alunos em relação as suas condições prévias para enfrentar um assunto novo. 
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Portanto, a forma que Newton escolhe seus conteúdos, talvez possa não fazer sentido 

para os alunos, ou quem sabe, os conteúdos poderão não ter um significado concreto de como 

a Química está relacionado com suas vivências. Com isso, o professor estaria reduzindo o 

ensino a uma mera tarefa, que Libâneo (2013, p. 68) denomina de “transmissão de 

conhecimentos”, que é uma forma de sobrecarregar os alunos de conteúdos que apenas precisam 

ser decorados sem questionamentos, sendo está uma técnica ultrapassada de ensino, mas que 

ainda continua prevalecendo nas escolas. 

Contudo, o professor Newton ainda continua: “[...]Só não faço mesmo preencher 

questão de objetivos; de interdisciplinari... estas coisas! Mas eu sigo a ementa né, que tá ali, 

que é o mais importante! ” (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). Nota-se que Newton 

não se atenta para elementos que fazem parte do planejamento, entre eles, os objetivos. Ele 

acredita que para ministrar a disciplina a ementa é um fator interessante a seguir e mesmo que 

a ementa seja interessante, Menegolla e Sant’Anna (2010) salientam que: 

Ao planejar a disciplina e os seus conteúdos, o professor sempre deve ter em 

mente que os conteúdos são meios para atingir os objetivos, pois eles não são 

fins. Portanto, a orientação da ação de planejamento e execução deve estar 

fundamentada nos objetivos e não nos conteúdos. (MENEGOLLA e 

SANT’ANNA, 2010, p. 62). 

 

Além disso, tem como o professor ter uma orientação por meio da sondagem, que 

segundo Libâneo (2013) possibilita escolher os objetivos e conteúdos para a disciplina, 

apoiando-se na realidade, nas necessidades e nos interesses dos alunos e não o contrário, ou 

seja, quando se utiliza dos conteúdos, para determinar os objetivos. 

Menegolla e Sant’Anna (2010) salientam que tal sondagem, deve orientar o professor 

quanto aos critérios e os princípios, para uma definição do objetivo que irá auxiliá-lo na tomada 

de decisão das escolhas dos demais elementos, como: conteúdos, procedimentos, recursos e 

avaliação. Por isso, deve estar esclarecido nos objetivos o que se pretende alcançar. Deste modo, 

os elementos que compõem o planejamento não poderão estar dissociados. 

Por esse mesmo motivo que o processo educativo faz parte, de acordo com Libâneo 

(2013, p. 24) de uma “ação consciente, intencional e planejada no processo de formação 

humana” e que pode ser orientada por meio dos “objetivos e meios estabelecidos por critérios 

socialmente determinados e que indicam o tipo de homem a formar, para qual a sociedade, com 

que propósitos” sendo está a dependência desses critérios, para o rumo do processo educativo. 
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Vale salientar que, esses critérios não interessam apenas a prática docente, mas também, 

aos interesses da classe dominante, uma vez que, pretendem desfocar a prática educativa da 

formação de sujeitos socialmente ativos, a fim de construir uma prática “imobilizadora e 

ocultadora de verdades” (FREIRE, 2017, p. 97), visto que a educação é forma de  intervenção 

no mundo, sendo por meio dela que, se aspira mudanças radicais em uma sociedade marcada 

historicamente por uma prática imobilizadora que visa manter uma ordem injusta. (Idem, 2017).  

Contudo, se o professor Newton não esclarece em seu planejamento qual objetivo 

pretende, talvez seu ensino possa estar desorganizado, a ponto de, não saber ao certo o que 

pretende alcançar, nem ao menos, saber o porquê deve ser alcançado. Porém, Libâneo (2013) 

salienta que, se levarmos em consideração que, o processo de ensino, se concretiza como uma 

unidade ensino-aprendizagem, devemos consequentemente, ter o discernimento de que para 

uma formação humana consciente não se pode separar o objeto da mediação escolar que são os 

objetivos, os conteúdos e os métodos, nem tão pouco, podemos desconsiderar as condições 

físicas, psíquicas e socioculturais da comunidade escolar. 

Segundo Andrade (2008, p. 26) a falta de clareza por parte dos professores quanto ao 

entendimento do que é planejamento e a sua finalidade, tem se tornado um fator de complicação 

em sua prática de planejar, tal confusão, tem possibilitado que este documento seja utilizado de 

forma inadequada. Da mesma forma, Menegolla e Sant’Anna (2010, p. 30) destacam que “o 

planejamento educacional não pode ser confundido ou interpretado como se fosse uma 

planificação das atividades de ensino ou das atividades didáticas de uma escola”. E ainda 

salientam que: 

[...] os planos elaborados pela escola e pelos professores não podem ser 

estruturados sem uma inter-relação com o planejamento educacional. O 

planejamento escolar não deve negar o valor e a necessidade do planejamento 

educacional, um não deve limitar e excluir a necessidade do outro. ” 

(MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010, p. 30). 

 

Em virtude disso, percebemos a necessidade de definirmos o que é planejamento. Então, 

iniciamos com a definição que traz o dicionário: 

S. m. 1. Ato ou efeito de planejar. 2. Trabalho de preparação para qualquer 

empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados; planificação: o 

planejamento de um livro, de uma comemoração. 3. Processo que leva ao 

estabelecimento de um conjunto coordenado de ações (pelo governo, pela 

direção de uma empresa, etc.) visando à consecução de determinados 

objetivos. 4. Elaboração de planos ou programas governamentais, 
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especialmente na área econômica e social: Ministério do Planejamento. 

(FERREIRA, 2004, p. 1575). 

 

Com a definição de Ferreira (2004), é possível entender o porquê existe tal ambiguidade, 

já que a palavra permite uma vasta aplicabilidade. Isso também corroborado por (Martinez; 

Oliveira Lahone, 1977, p. 11, apud, Menegolla e Sant’Anna, 2010, p. 16) quando traz sua 

definição: 

“Entende-se por planejamento um processo de previsão de necessidade e 

racionalização de emprego dos meios materiais e dos recursos humanos 

disponíveis, a fim de alcançar objetivos concretos, em prazos determinados e 

em etapas definidas, a partir do conhecimento e avaliação científica da 

situação original” (MARTINEZ; OLIVEIRA LAHONE, 1977, p. 11).     

(MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2010, p. 16). 

 

Talvez, este tipo de confusão pode ser influenciado pelo próprio sentido que a palavra 

“Planejamento” oferece, uma vez que, esta pode ser empregada a várias situações. No entanto, 

como estamos empregando a palavra planejamento com foco no processo de ensino-

aprendizagem, seria interessante definirmos seu significado de forma a evitar que haja 

ambiguidades quanto a sua finalidade para este contexto. Desta forma, abordamos a definição 

de planejamento de acordo com as concepções dos autores a seguir:  

De acordo com Piletti (2001 apud CASTRO; TUCUNDUVAS; ARNS, 2008) o 

planejamento de aula pode ser compreendido como uma: 

[...] sequência de tudo o que vai ser desenvolvido em um dia letivo. (...). É a 

sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo 

em que o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino-

aprendizagem. (PILETTI, 2001, p.73 apud CASTRO; TUCUNDUVA; 

ARNS, 2008, p.54). 

 

Da mesma forma, Turra et al. (2004 apud ANDRADE, 2008) traz que o planejamento é 

um “processo de tomada de decisões bem informada que visam à racionalização das atividades 

do professor e do aluno, na situação ensino-aprendizagem, possibilitando melhores resultados 

e, em consequência, maior produtividade” (TURRA et al., 2004 apud ANDRADE, 2008, p. 

28).  

Já Libâneo (2013) amplia a compreensão sobre esta categoria, quando traz em sua 

concepção que: 
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O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação 

da ação docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto 

social. [...] é a precisão do desenvolvimento do conteúdo para uma aula ou 

conjunto de aulas e tem um caráter bastante específico. (LIBÂNEO, 2013, p. 

246). 

 

Após conhecermos a definição e o conceito de planejamento dos referenciais acima, 

percebemos que as concepções que trazem os professores, sujeitos desta pesquisa se afastam 

do que a literatura propõe para um planejamento de aula. De acordo com Andrade (2008), esse 

distanciamento corrobora para com os problemas relacionados ao ensino e aprendizagem de 

Química, uma vez que, estas concepções estão intimamente ligadas a forma como se é pensado, 

planejado e executado a prática educativa.  

Contudo, continuando com as análises, desta vez, buscamos conhecer do Newton, quais 

elementos auxiliam na hora de planejar, ele nos diz: 

Certo! A gente ... eu costumo fazer o quê: apresentação de slide, né?! Pego os 

assuntos faço os slides, às vezes eu pego alguns slides montados e faço um 

outro, né?! E vou pra sala de aula, né?! E ensino! Às vezes eu faço prática, 

né?! Laboratorial, né?! Com os assuntos que realmente dá para fazer a prática, 

como alguns ... alguns assuntos como solubilidade, ácido base, essas coisas, 

equipamentos laboratoriais, que inclusive eu faço prova prática também, 

certo?! E às vezes vou pego o livro relacionado a matéria e também vou para 

sala de aula, deixo os alunos lerem, ver o que eles entenderam, depois eu 

venho, explico. (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018).  

 

Diante do mesmo questionamento, o professor Volta responde:  

Livro didático, não só o que foi adotado pela escola, mas outros livros, não só 

os atuais, mas os antigos, né!? Não só do Ensino Médio, mas também do, do 

ensino superior, internet, diversos sites que têm, canais de youtuber, vídeo, 

videoaula, enfim, tudo que tiver ao alcance e for possível utilizar, é... de novo 

pra maximizar o curto tempo que a gente tem. É o que eu vou poder trabalhar. 

(Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Nesta mesma análise, o professor Dalton também nos disse quais elementos costuma 

utilizar:  

É ... alguns livros, principalmente o livro didático, é... internet, é... e levando 

em consideração o ... levando em consideração também a questão da vivência, 

do cotidiano que é que a gente tem de Química dentro do cotidiano dos alunos, 

ou do cotidiano do próprio professor. Então a gente considera todos esses 

elementos, algumas pesquisas internet, livro didático, revista e, considerando 

também a questão do cotidiano da Química dentro da natureza. Sempre focar 
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no planejamento nessa perspectiva aí. (Prof. Dalton. Entrevista realizada em 

4/10/2018). 

 

Nota-se que embora alguns elementos que os professores dizem utilizar coincidem, 

ainda assim, existem um aspecto interessante e que diferencia em relação aos seus objetivos. 

Pois, ao considerarmos o que Menegolla e Sant’Anna (2010) explicam em relação ao 

planejamento, percebermos que: 

Planejar é prever o que se quer alcançar, com que elementos, com quais 

estratégias e para que, buscando uma resposta segura para ideias e ideias 

previstos, através de um questionamento global sobre a melhor maneira de 

concretizarmos o que pretendemos. (Menegolla e Sant’Anna, 2010, p. 150). 

 

Logo, se associarmos a ideia de “prever o que se quer alcançar”, notamos que o relato 

do Professor Newton vai nos revelando como se dá a sua prática, pois ao utilizar, algumas vezes 

os slides prontos para reproduzi-los em suas aulas, talvez, não reflita que esses slides podem 

não atender as necessidades e até à linguagem da turma, uma vez que, o foco dos elementos 

para Newton é pensado com objetivo de reprodução do conhecimento. Entende-se por 

reprodução do conhecimento qualquer atividade que “reduzem a tarefa do aluno à mera 

detecção da informação” (CARVALHO e BARBEIRO, 2013, p. 616). Entretanto, o professor 

precisa fazer uso desses elementos visando não apenas a reprodução, mas também a construção 

do conhecimento e assim, despertar entre os alunos o interesse pelos conteúdos. Uma vez que, 

em seu relato, Newton vai nos revelando como se dá a sua prática, pois ao utilizar, algumas 

vezes os slides prontos para reproduzi-los em suas aulas, talvez, não reflita que esses slides 

podem não atender as necessidades e até à linguagem da turma. 

Libâneo (2013) salienta que os conteúdos escolares não deve ser as informações 

contidas nos livros didáticos, no sentido que, os conteúdos já vêm prontos e não deve ser tido 

como uma verdade pronta e acabada, muito menos, dado ao aluno como se esses assuntos não 

tivessem ligação com o seu contexto. Com isso, ao recorrer do livro didático é necessário que 

o professor tenha domínio seguro da matéria e bastante sensibilidade crítica, promovendo assim 

um conhecimento crítico dos objetos de estudo, uma vez que, os conhecimentos sempre abrem 

novas perspectivas e alargam a compreensão do mundo (Idem, 2013). 

Por outro lado, o Professor Volta utiliza os elementos objetivando maximizar o tempo 

de sala de aula. O que nos parece que significa desenvolver o máximo de conteúdos já que o 

tempo de aula não é expandido. Segundo Duré, Andrade e Abílio (2018), ao usufruir desses 
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recursos pedagógicos, o professor deve objetivar promover a compreensão dos alunos em 

relação a aprendizagem dos conteúdos. Nicola e Paniz (2016), também salientam que, esses 

recursos devem ser empregues pelo professor, com o propósito de tornar a aula mais dinâmica 

e atrativa e com isso, contribuir para aprendizagem e motivação dos alunos.  

Já o Professor Dalton objetiva encontrar o que esses elementos têm de importante para 

que possam dialogar com a Química do cotidiano dos alunos. Essa é uma relação importante, 

apontada por Nicola e Paniz (2016), quando determinado elemento desperta nos alunos 

resultados positivos, estabelecendo assim, uma relação de interesse por novos conhecimentos, 

por outro lado, 

[...]o uso de recursos didáticos deve servir de auxílio para que no futuro seus 

alunos aprofundem e ampliem seus conhecimentos e produzam outros 

conhecimentos a partir desses. Ao professor cabe, portanto, saber que o 

material mais adequado deve ser construído, sendo assim, o aluno terá 

oportunidade de aprender de forma mais efetiva e dinâmica. (SOUZA, 2007, 

P. 110 apud NICOLA e PANIZ, 2016, p. 357). 

 

Em vista disso, Correia et al. (2015) apontam que, quando o professor percebe o aluno, 

sujeito da aprendizagem, que convive em um ambiente rodeado de fenômenos e que precisa de 

explicações para compreendê-los, sendo o professor uns dos responsáveis por esta explicação, 

este, buscará em seu planejamento recursos que melhor dialoguem com a aprendizagem desses 

conhecimentos. 

Após conhecer os elementos que auxiliam os professores na hora de planejar, buscamos 

saber dos mesmos, se a escola oferece suporte pedagógico. Logo, quando questionamos o 

Professor Dalton, o mesmo parece desconhecer: “Suporte pedagógico?!” (Prof. Dalton. 

Entrevista realizada em 4/10/2018). Mas em seguida, ele disse: “Sim, qualquer dúvida nós 

temos à coordenação, uma coordenadora pedagógica que, a gente sempre que necessário, 

recorre a ela pra alguma orientação a mais, mas a coordenadora pedagógica mesmo. ” (Prof. 

Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018). Nota-se que o professor Dalton, relacionou esse 

suporte com o fato de se ter uma coordenadora e não ao suporte que ela juntamente com a escola 

deveria oferecer na hora do seu planejamento. 

Já o professor Newton, afirma: “O que toda escola, na verdade dá para todos os 

professores, que é datashow e livro, né?! Só! Só isso mesmo, não tem nada a mais não. ” (Prof. 

Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

E ao perguntarmos ao professor Volta, ele enfatiza ao nos dizer: 
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No que se refere a disciplina Química não! É de uma maneira geral a gente 

tem uma coordenadora pedagógica e ela, ela trabalha um pouco é, muito 

superficialmente, principalmente as questões relacionadas à disciplina do ... 

dos alunos. Mas com relação a conteúdo não ... não tem, não tem suporte não! 

(Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Nota-se nos relatos dos professores que esse suporte não tem sido suficiente, e com o 

relato de Volta, isso fica mais evidente. Tal situação, também é apontada por Andrade (2008), 

como uma problemática no ensino e aprendizagem de Química, uma vez que, dentre algumas 

críticas que os professores fazem, em relação ao planejamento que lhe é cobrado pela escola, 

estão a insatisfação quanto ao suporte pedagógico oferecido pela mesma, fazendo com que os 

planejamentos atendem apenas a sua necessidade, excluindo, assim, as necessidades e 

condições dos estudantes. 

Andrade (2008) ainda aponta em seus estudos, que um dos motivos que tem contribuído 

em relação a insatisfação da ineficiência do suporte pedagógico deve-se ao fato dos 

coordenadores desconhecerem os conteúdos das disciplinas específicas, como é o caso da 

Química, motivo que tem impedido que esses profissionais percebam alguma incoerência em 

relação ao planejamento. 

Com isso, buscamos saber dos professores, sujeitos desta pesquisa, se também sentem 

dificuldade na hora de planejar. Iniciando esta análise com o professor Dalton, que nos disse: 

Na hora de...de... é em relação ao conhecimento da temática. Porque pelo fato 

de não ser a área especifica de formação, então você precisa se aprofundar 

bastante na temática, para que você faça um planejamento é, ... um bom 

planejamento! Então, as vezes esse não conhecimento da temática, do 

conteúdo, pode interferir no planejamento, saia um planejamento que não seja 

totalmente bom! Mas essa dificuldade mesmo é na... no aprofundamento do 

conteúdo. Então antes de planejar, sempre eu busco é aprofundar o conteúdo, 

estudar o conteúdo. Isso demanda uma grande quantidade de tempo. Então a 

minha dificuldade é a falta de tempo para me dedicar ao aprofundamento do 

conteúdo para poder fazer o planejamento. (Prof. Dalton. Entrevista realizada 

em 4/10/2018). 

 

Nota-se que Dalton reconhece sua dificuldade e assim apontou como implica na 

realização do que chamou de “um bom planejamento”. Buscamos então, conhecer como ele 

conceitua esse “bom planejamento”: 

Um planejamento que você consiga, passar com clareza e objetividade, é o 

conteúdo para seu o seu aluno! Então você precisa, pra você traçar 

metodologia, para você é, ... ver a quantidade de tempo. Então você precisa, 

conhecer o conteúdo e é essa dificuldade que eu tenho, eu preciso conhecer e 
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eu não tenho esse tempo suficiente para conhecer todo esse conteúdo! (Prof. 

Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

O professor Dalton ainda justifica que: 

 

Porque quando a gente tá formado na área, a gente passa quatro, cinco anos 

na faculdade a gente consegue ter um conhecimento mesmo que razoável, par 

poder você planejar. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, não tem, 

não está na área de atuação que você foi formado, então você precisa de mais 

tempo! Então a dificuldades do planejamento para mim é o tempo! O tempo 

de ...de planejamento para mim, deveria ser maior. (Prof. Dalton. Entrevista 

realizada em 4/10/2018). 

 

Portanto, podemos identificar no relato de Dalton, que sua maior dificuldade é o não 

conhecimento da Química e atrelado a isso, está sua falta de tempo para se dedicar ao 

aprofundamento do conteúdo que quer “passar” para seus alunos. É importante salientar que 

Dalton foi lotado no colégio para assumir a disciplina de Biologia, porém conforme alegou, foi 

a direção quem o indicou para assumir a disciplina de Química devido à falta de profissionais 

habilitados para a disciplina no colégio. 

Já quando perguntamos ao professor Volta sobre a sua dificuldade ele nos diz que: 

É adequar tudo pra o curto tempo que tem! Por exemplo, eu não posso 

planejar, eu não tenho como planejar uma ... uma aula experimental, que eu 

acho que seria fundamental pra ... pro aprendizado, porque primeiro a nossa 

infraestrutura do laboratório é precária, não tem carteira, não tem espaço para 

todos os alunos, a gente tem muitos alunos para trazer pro ... pro laboratório, 

então teria que dividir a turma.  (Prof. Volta. Entrevista realizada em 

10/10/2018). 

 

Contudo, o professor Volta parece sempre focar no conteúdo e tempo, 

consequentemente, aponta que uma das suas dificuldades se dá em adequar seu planejamento 

ao tempo da aula. Além disso, ele ainda aponta outras dificuldades. Dentre elas, está a falta de 

infraestrutura no laboratório da escola, que embora reconheça sua importância quanto as aulas 

práticas, faz algumas revelações, quando diz: 

Os alunos são imaturos pra manusear e manipular os equipamentos, os 

instrumentos e reagentes, então, para mim a maior dificuldade é tentar 

encaixar tudo dentro do curto tempo, né?! Que a gente tem, e ... e a falta de 

infraestrutura mesmo, para poder utilizar diferentes aí maneiras pra dar aula.  

(Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 
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Nota-se quais são as principais dificuldades apontadas pelos professores, sujeitos desta 

pesquisa, ao planejar suas aulas. Entretanto, uma das dificuldades trazidas pelo professor Dalton 

deve-se ao pouco domínio desta disciplina. De acordo com Corrêa (2013, p.11), esse é um 

critério “fundamental para um professor ensinar. ”. Desta forma, Carrascosa (1990 apud Corrêa, 

2013, p. 28) salienta que, é necessário ao docente ter esse domínio como “condição essencial 

para o controle de uma sala dentro do ponto de vista didático”, uma vez que, os alunos estarão 

atentos a este detalhe o que é essencial para convencer, tanto os alunos, quanto a si próprio 

sobre a relevância do conteúdo a ser ministrado. 

 Quanto as dificuldades presentes na fala do professor Volta, deve-se à falta de estrutura 

do colégio, segundo o mesmo, isso têm contribuído com as limitações do processo de ensino e 

aprendizagem. Neste sentido, Gomes (2018) encara essas dificuldades como as principais 

problemáticas presente nas escolas públicas, dentre elas estão: a falta de equipamentos 

adequados ao ensino; a falta de estrutura na biblioteca e no laboratório; má condições de 

trabalho, entre outros.   

É sabido que tudo isso, exigem atenção do Estado e da gestão pública, uma vez que, “a 

realidade da educação no Brasil é considerada precária e que os governos, em todas as esferas, 

têm se negado a investir em uma educação de qualidade” (GOMES, 2018).  

Quando Volta destaca que o tempo de aula é um elemento a ser considerado no em seu 

planejamento, ele acaba reforçando o que Pontes et al. (2008) salientam, sobre as pesquisas 

ligadas ao ensino de Química onde os professores estão alegando que a carga horária tem sido 

incompatível com a quantidades de conteúdo a serem ministrados. 

Desta forma, segundo Cerri e Menegatto (1999) é preciso saber dosar a quantidade de 

conteúdos, para não sobrecarregar os alunos com o volume estabelecido pela escola o que pode 

comprometer a aprendizagem.  Nesse sentido, se a aula tem apenas 50 minutos, deve ser 

pensada a partir desse tempo e não na melhor forma de reproduzir uma maior quantidade de 

conteúdos.  

Também é importante destacar que, quando o professor Volta associa a imaturidade dos 

alunos à não realização de aulas experimentais, que segundo o mesmo, são essenciais para 

aprendizagem. Libâneo (2013) esclarece que é: 

[...]muito comum os professores justificarem as dificuldades das crianças na 

[...] imaturidade, problemas emocionais, falta de acompanhamento dos pais. 

É verdade que esses problemas existem, mas nem por isso é correto colocar 

toda a culpa do fracasso nas crianças ou nos pais. [...]. Além disso, a influência 
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do meio, especialmente do ensino, pode facilitar ou dificultar o 

desenvolvimento da inteligência. Se o meio social em que vive a criança não 

pode promover boas condições para o desenvolvimento intelectual, o ensino 

pode proporcionar um ambiente necessário de estimulação e é para isso que o 

professor se prepara profissionalmente. Também não se pode jogar a culpa do 

fracasso na imaturidade do aluno. (LIBÂNEO, 2013, p. 41). 

 

Diferente dos demais professores que reconhecem sentir dificuldades em relação ao 

planejamento, o professor Newton ao ser questionado sobre isso, nos diz: “Não! Não tenho não! 

Eu não vejo nenhuma dificuldade não! (Risos) Só os quadros mesmo que aqui é estão ruins, aí 

fica difícil pra gente tá escrevendo no quadro. (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

Embora o professor afirme não sentir dificuldade, ela ainda é percebida em sua prática.  

No intuito de melhor compreender como o professor Newton consegue avaliar esse 

contexto escolar, se não há registros de planejamento de aulas, procuramos saber como ele se 

apoia para preparar as aulas, ele nos diz:   

Há! Já está tudo em minha cabeça! Eu já chego na sala de aula com tudo 

esquematizado o que eu vou fazer! [...] então por isso que eu não tenho 

dificuldade nenhuma! Porque eu já saio de casa, já sabendo o que eu vou fazer 

na sala de aula! Diferentemente de alguns professores que chegam e tentam 

bolar na hora e acaba se atrapalhando, enfim! Mas eu já venho, com tudo já 

esquematizado já. (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Entende-se da fala de Newton que seu trabalho está todo esquematizado “na cabeça”, 

no percurso da casa à escola, o que lhe assegura uma aula tranquila e uma prática pedagógica 

sem dificuldades de execução. Vale salientar, que uma das atividades mais importantes da 

prática docente é o ato de planejar, por isso, “nada substitui a tarefa de preparação da aula em 

si. ” (LOPES, 2016, p. 04). Segundo Freire (2017) ensinar exige do educador que tome decisões 

consciente, uma vez que a educação é uma especificidade humana, que deve provocar 

mudanças efetivas na sociedade por meio do ensino. Em vista disso, Mendes (2009) aponta o 

papel fundamental que o professor representa enquanto mediador da aprendizagem, 

dependendo desta mediação a planificação de suas atividades. Portanto o planejamento é um 

importante recurso que faz parte da atividade docente, pois, 

[...]permite a organização das atividades que devem ser realizadas. [...] O 

planejamento ajuda o professor a evitar os improvisos, a avaliar, refletir e 

organizar o seu trabalho em sala de aula. Nele, a realidade da escola, do aluno, 

seu contexto sócio-cultural devem estar presentes. (MENDES, 2009, p. 21-

22). 
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Porém, uma análise nos chamou atenção quando, Newton referiu-se a outros professores 

que segundo ele, não fazem o planejamento, nem “bola” suas aulas e que consequentemente, 

acabam se atrapalhado. Portanto, o ensino não deve ser improvisado, segundo Menegolla e 

Sant’Anna (2010) o planejamento evita que isso possa acontecer. 

Desta forma, o professor Newton acabou também nos dizendo como sua forma de 

planejamento ajuda no ensino de Química. Diferente dos professores Dalton e Volta que ao 

perguntarmos sobre isso nos disseram:  

Com o planejamento, eu consigo colocar as minhas aulas é, ... dispor as 

minhas aulas, ver a reflexão ali, ver o que foi que eu conseguir naquele 

planejamento ... atingir? Qual o objetivo que eu conseguir atingir? Se eu não 

conseguir atingir o objetivo, como eu posso atingir? Porque que eu não atingi? 

Então ele me ajuda na reflexão dessa, dessas aulas pra... poder fazer uma 

análise crítica dessas aulas e ver o que é que pode estar melhorando. (Prof. 

Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Bom, a gente é ... determina uma, uma sequência lógica de conhecimento, né!? 

De conteúdo, então tenta seguir essa ... essa sequência, se não tiver planejado, 

já fica bem ... bem complicado, de segui a sequência pra... maximizar, 

melhorar o ... o aprendizado do aluno e, também de novo (risos) é ... é a 

questão principal, é [...] a carga horária que é curta! E também é trabalhar com 

a carga horaria da melhor maneira possível, né?! (Prof. Volta. Entrevista 

realizada em 10/10/2018). 

 

Nota-se através das falas dos professores, como o planejamento ajuda no ensino de 

Química. Vale salientar que, o ensino que estamos falando, não é só o ensino, porque o nosso 

foco aqui é o processo de ensino-aprendizagem, logo o planejamento entra na atividade da 

prática docente. Pois, de acordo com Freire (2017) a interação construída com a prática docente 

tem como finalidade construir o processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, Libâneo (2013) 

destaca que, o planejamento deve garantir tal aprendizagem, pois: 

Para que o professor possa atingir efetivamente os objetivos, é necessário que 

realize um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São o 

planejamento, a direção do ensino e da aprendizagem e a avaliação, cada uma 

delas desdobrada em tarefas ou funções didáticas, mas que convergem para a 

realização do ensino propriamente dito, ou seja, a direção do ensino e da 

aprendizagem. (LIBÂNEO, 2013, p. 76). 

 

Deste modo, Ciríaco (2010) destaca que, o planejamento felicita as ações pedagógicas, 

uma vez que, a ação educativa é uma prática intencional, com objetivos que devem estar 

voltados para obtenção destes resultados. Visto isso, o relato do professor Volta continua a focar 
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seu planejamento na carga horária e no conteúdo, pois seu foco está relacionado a máxima 

reprodução conteúdos. Mas que tipo de direção se espera do ensino e da aprendizagem de 

Química?  Para Ciríaco (2010) neste processo é preciso focar no ensino a partir dos pressupostos 

de que a Química constroi, mas também destrói, por isso, esse ensino deve conscientizar, a fim 

de promover uma reflexão crítica objetivando construir uma formação com compromisso 

social. 

Para finalizar nossa análise em relação ao planejamento, buscamos conhecer o que os 

professores utilizam para enriquecer suas aulas. Iniciamos com o relato do Professor Dalton: 

Eu utilizo muito a teoria atrelada a prática, eu gosto de trabalhar com alguns 

experimentos é, ... sempre que eu dou um conteúdo teórico eu gosto de mostrar 

esse conteúdo no cotidiano do aluno e trabalhar alguns experimentos que 

comprove que o aluno veja ali, aquele conhecimento que foi passado na teoria.  

(Prof. Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Seguindo esta mesma lógica, o Professor Newton nos diz: 

Olha é... eu uso o que muita gente não faz e que muito aluno cobra, que é a 

prática! [...] Então eu acho que a prática ela tem que ser batida mesmo, porque 

os alunos eles pedem, eles querem. E a gente sabe que pra aprender, né, teoria 

e prática, eles têm que tá conciliado, certo?! [...]E aqui tem pouca prática, 

nessa relação aí. (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018).  

 

Já o professor Volta segue outra direção, quando afirma:  

Eu trabalho muito com ... com datashow e, eu trabalho também, com listas de 

exercícios que eles fazem online, né, isso faz com que eu não ... não demande 

muito tempo de aula, né?! Para corrigir [...] muitos exercícios, porque [...] os 

formulários online eles já fazem a correção automática. (Prof. Volta. 

Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Percebe-se, nas falas dos professores, sujeitos desta pesquisa, o que os mesmos utilizam 

em seus planejamentos para enriquecer as suas aulas. Portanto, os professores Dalton e Newton 

utilizam a teoria atrelada a prática.  

Por outro lado, Dalton acredita esta prática seria para “mostrar” para os alunos o que foi 

trabalhado na teoria e não o contrário, ou seja, utilizar alguma situação da prática ou do dia a 

dia para assim poder trabalhar na teoria. Talvez Dalton não tenha refletido sobre a efetividade 

dessa aprendizagem, mesmo acrescentando que: 
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Sempre eu faço com material alternativo. [...] Trago materiais alternativos, 

algumas substâncias, alguns materiais, tento usar alguns materiais que já fica 

no carro ali, que eu... sempre, que eu vou fazer alguma aula de Química já 

tenho ali, algum material já reservado para isso. (Prof. Dalton. Entrevista 

realizada em 4/10/2018). 

 

Quando o professor Dalton utilizar materiais alternativos, pode ser que isso construa uma 

relação de proximidade dos os alunos com a Química, no sentido de quebrar a concepção de 

que está é uma ciência dura. De acordo com Oliveira et al (2017) os materiais alternativos são 

qualquer objeto de baixo custo financeiro ou que podem ser reutilizados, portanto, o uso desses 

materiais são ótimas solução para realização de práticas experimentais quando o colégio não 

dispõe de laboratórios. 

Percebe-se que existe um consenso entre Newton e Dalton na forma de enriquecer suas 

aulas. Sob o mesmo ponto de vista, Mesquita (2013) salienta que, as aulas prática que são 

realizadas no ensino de Química, são planejadas objetivando a aprendizagem do conhecimento 

químico, mas, para se alcançar é preciso deixar claro para o aluno, que este é um conhecimento 

simbólico e por isso, os conceitos devem ser trabalhados de modo a fazer sentido para o aluno, 

utilizando assim, representações dos fenômenos que serão relacionados com situações do 

cotidiano e que apenas a teoria poderia não fazer sentido. 

Já o professor Volta que mantém seu foco no conteúdo da disciplina e no tempo da aula, 

utiliza alguns recursos que as TICs13 oferece para enriquecer suas aulas. Segundo Carvalho, 

Costa e Nunes (2017, p. 97) “a Química sempre foi vista pelos estudantes como uma disciplina 

complicada e de difícil compreensão”, com isso, os professores precisam promover uma difícil 

tarefa que é chamar a atenção de seus alunos, para que assim, se estabeleça um diálogo entre 

ambos. De acordo com Carvalho, Costa e Nunes (2017), um dos métodos alternativos que pode 

despertar a atenção dos alunos, deve-se ao uso da internet. Com isso, o Professor Volta acredita 

que os exercícios online estão contribuindo para enriquecer sua aula, além disso, o uso das TICs 

pode ser uma das alternativas que talvez possa corroborar com a eficácia do processo de ensino-

aprendizagem. 

Após compreendermos como os professores concebem e realizam seus planejamentos, 

tonou-se necessário conhecermos como esses sujeitos conceitua a aprendizagem. Logo, 

discutiremos este assunto no capitulo a seguir. 

                                                 
13 Segundo Carvalho (2017) as Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs 
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4. A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM OU CONFERÊNCIA DE NOTA? 

Neste capítulo, abordaremos como os sujeitos desta pesquisa, conceituam a categoria 

aprendizagem. Para isso, nosso objetivo foi compreender como os professores percebem a 

aprendizagem e a nossa questão central visou conhecer como esses professores enxergam o ato 

de aprender. Logo, utilizamos os seguintes questionamentos como preguntas de recurso: Como 

você sabe quando o aluno aprendeu? Você utiliza a aprendizagem da turma no seu 

planejamento?  

Portanto, iniciamos nossa análise buscando conhecer como os professores enxergam o 

ato de aprender. Quando perguntarmos sobre isso ao professor Newton, obtivemos a seguinte 

resposta: 

Como a gente sabe né, tem a questão das avaliações. [...] Certo! E a gente vê, 

os alunos que são interessados e os que não são interessados, aqueles que se 

aproveitam dos outros e os que não se aproveita, certo! Mas o ... a prova maior 

é a questão da avaliação, certo! Então, a gente dá pra notar com as notas e com 

o empenho do aluno na sala de aula, quem está aprendendo e quem não tá! 

Porque tem muitos alunos mesmo, que eles tiram as dúvidas, eles perguntam 

o tempo todo! Então, isso dá entender de que ele tá aprendendo e que ele quer 

aprender ainda mais! (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Nota-se que a aprendizagem para Newton está associada aos resultados de sua avaliação, 

além disso, há uma pretensão em sua fala, em associar essa aprendizagem a um processo que 

depende exclusivamente do interesse do aluno, logo, ele utiliza dois critérios que permite 

perceber a aprendizagem: as notas e o interesse dos alunos manifestados durante suas aulas.  

Abordamos, a seguir, dois pontos importantes em relação aos critérios utilizados por 

Newton. Primeiro, que ao utilizar as notas das provas para saber se houve aprendizagem, 

consequentemente, ele faz uma classificação quantitativa dos estudantes, porém, de acordo com 

Libâneo (2013, p. 219) essa é uma prática que tem sido muito criticada no contexto escolar, 

pois, “o professor reduz a avaliação à cobrança daquilo que o aluno memorizou e usa a nota 

somente como instrumento de controle”. 

Segundo, a concepção de aprendizagem para Newton é pautada no comportamento e 

interesse dos alunos, mas, de acordo com Libâneo (2013) tal concepção não considera a:  

 

[...]complexidade de fatores que envolve o ensino, tais como os objetivos de 

formação, os métodos e procedimentos do professor, a situação social dos 

alunos, as condições e meios de organização do ensino, os requisitos prévios 
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que têm os alunos para assimilar matéria nova, as diferenças individuais, o 

nível de desenvolvimento intelectual, as dificuldades de assimilação devidas 

e condições sociais, econômicas, culturais adversas dos alunos. Ao fixar 

critérios de desempenho unilaterais, o professor avalia os alunos pelo seu 

mérito individual, pela sua capacidade de se ajustarem aos seus objetivos, 

independentemente das condições do ensino e dos alunos e dos fatores 

externos e internos que interferem no rendimento escolar. (LIBÂNEO, 2013, 

p. 220). 

 

Desta forma, questionamos o Professor Newton, se a aprendizagem depende do 

interesse dos alunos, ele então nos disse: 

 

O interesse dele exatamente! Então, ele vem ... vem com questão... professor 

eu não entendi essa questão. Aí a gente vem explica, refaz, passa site, enfim! 

Então eu sei que o aluno tá aprendendo, com base nisso! E já tem outros alunos 

que malmente entra na sala de aula, quando entra, vai lá pro fundo deitar, aí 

você sabe que aquele aluno não tá absorvendo nada, que ele realmente só tá 

ali né, para cumprir a função de tá na sala de aula! (Prof. Newton. Entrevista 

realizada em 4/10/2018). 

 

Nota-se no relato, que Newton demonstra centrar o processo de aprendizagem muito na 

figura do aluno. Desta forma, ele acredita que, os alunos que não interagem durante as aulas, 

não estão tendo nenhuma aprendizagem, consequentemente, só estão cumprindo a função de 

estarem na escola. 

Neste mesmo sentido, Corrano (2011) esclarece que, os episódios que tem se deparado 

nos ambientes escolares é de incomunicabilidade, isso porque, as visões que os professores 

trazem de aluno (a), é que eles são “[...]desinteressados pelos conteúdos escolares, apáticos, 

indisciplinados, alguns violentos, tidos como de baixa cultura, com sexualidade exacerbada e 

alienada, hedonistas e consumistas. (CORRANO, 2011, p. 182). Por outro lado, os alunos 

percebem o ambiente escolar como um espaço pobre e inadequado, que não promove atividade 

culturais e nem oferece meios educacionais, sendo constituídos de professores autoritários, 

despreparados, “sem didática”, com aulas chatas e sem sentido. 

Desta forma, Corrano (2011) aponta que o professor precisa fazer leitura das relações 

presentes no contexto escolar e por ser um ambiente multicultural14, se o docente desconsiderar 

                                                 
14 Segundo Candau (2011) o multiculturalismo deve-se as fortes relações existentes em nosso continente que foi 

historicamente construída de forma perversa, principalmente no que diz respeito aos grupos indígenas e 

afrodescendentes. Para saber mais ver em: CANDAU, V. M. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 

pedagógicas. 7ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 
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as diversidades lá presente, consequentemente ele começa a enxergar apenas aquele aluno que 

se enquadra no modelo ideal, atribuindo o sucesso e o fracasso ao interesse do estudante.   

Contudo, quando o professor Newton estiver trabalhando determinado assunto e o 

aluno, surgir com alguma dúvida, mesmo que indique sites, poderia buscar encontrar em suas 

realidades meios para se construir este conhecimento. 

O próximo professor que também perguntamos, como enxerga o ato de aprender foi o 

professor Volta e inicialmente ele nos disse: [...] A única ferramenta que a gente tem hoje, pra... 

avaliar, né?! É a nota!  É a única ferramenta, são as avaliações! (Prof. Volta. Entrevista realizada 

em 10/10/2018). Percebe-se, que sua concepção é muito semelhante com a do professor 

Newton, pois, para ambos a aprendizagem é percebida através da nota. Neste sentido, 

precisamos entender qual o papel que a avaliação passou a assumir no contexto escolar. 

Mas antes é preciso entender que de acordo com Libâneo (2013, p. 142) a aprendizagem 

e o “conhecimento” são frutos de um saber socialmente produzido através da investigação dos 

“conteúdos da cultura, da ciência, da técnica, da arte e os modos de ação no mundo”, e assim, 

deve se tornar “objeto de conhecimento cuja apropriação pelas várias gerações, no ensino, 

constitui-se em base para a produção e a elaboração de novos saberes”, porém, tal conhecimento 

vem sendo historicamente sendo reservado a usufruto das classes dominantes.  

Neste sentido, o conhecimento foi organizado e dividido em disciplinas como explica 

Freitas (2003), e assim, foram:  

[...] distribuído por anos e os anos foram subdivididos em partes menores que 

servem para controlar uma certa velocidade de aprendizagem do 

conhecimento. Convencionou-se que uma certa quantidade de conhecimento 

devia ser dominada pelos alunos dentro de um determinado tempo. Processo 

de verificação pontuais indicam se houve ou não domínio do conhecimento. 

Quem domina avança e quem não aprende repete o ano (ou sai da escola). 

(FREITAS, 2003, p. 27). 

 

Foi nesse processo de verificação, que segundo Freitas (2003) entrou a avaliação, a 

partir da: 

[...] necessidade de introduzir mecanismos artificiais de avaliações (provas, 

teste etc.) motivada pelo fato de a vida ter ficado do lado de fora da escola. 

Com isso, ficaram lá também os “motivadores naturais” para a aprendizagem, 

obrigando a escola a lançar mão de “motivadores artificiais” – foi 

desenvolvido um sistema de avaliação com notas como forma de estimular a 

aprendizagem e de controlar o comportamento de contingentes cada vez 

maiores de crianças que acudiam à escola e tinham de ficar dentro delas, 
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imobilizadas, ouvindo o professor. O isolamento e o artificialismo da escola 

levaram a uma avaliação igualmente artificial. (FREITAS, 2003, p. 28). 

 

No entanto, esses mecanismos naturais, estão atrelados a realidade dos alunos e ao 

conhece-los, de acordo com Libâneo (2013) o professor encontrará meios para melhor trabalhar 

os conteúdos da disciplina, onde os conhecimentos terão um significado para os alunos e os 

resultados esperados desta aprendizagem poderão corresponder com os objetivos esperados 

pelo professor. 

Mas, ainda nesta análise, o professor Volta complementa seu depoimento e nos diz: 

Mas a gente sabe, a gente consegue é ... observar que alguns alunos eles 

acompanham, eles entendem durante a participação das aulas, mas no 

momento da avaliação ele não consegue se dar bem! Aí, é o nervosismo... 

enfim, tem gente que trava na hora! Eu não sei como eu posso trabalhar é ... 

uma maneira [...] de dar nota, né!? Com esses alunos! [...] não tenho ideia de 

como fazer isso. (Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Percebe-se neste relato que o Professor Volta centra a aprendizagem na figura do aluno, 

que por sua vez, é percebida por meio da participação em aula e do estado emocional durante 

as provas, o que dificulta sua quantificação avaliativa nesses casos.  

Com isso, se nos atentarmos ao que relata o professor Volta quando esclarece que 

durante as aulas consegue perceber os alunos que estão entendendo o que está sendo trabalhado, 

mas “[...]. Nas avaliações, o cidadão não, não... não consegue demonstrar isso. ” (Prof. Volta. 

Entrevista realizada em 10/10/2018), então buscamos entender como Volta costuma lidar diante 

desta situação. Mas Volta nos diz: 

[...] eu não sei o que fazer! Nesses casos.  Em conselho de classe a gente acaba, 

né!? É, avaliando melhor esses ... esses alunos se eles [...] não forem ... no 

passaram direto, por exemplo. Foram pra uma ... uma recuperação e não passar 

na recuperação, aí no conselho de classe isso é levado em consideração. Olha 

o aluno desenvolve bem, mais na ... na, nas avaliações ele nu ... não consegue 

avançar e tal. Isso aí, a gente vai batendo né!? Mais é... não sei como ... como 

trabalhar uma avaliação específica para esse tipo de ... de caso. (Prof. Volta. 

Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Percebe-se que o professor Volta encontra no Conselho de Classe uma maneira de lidar 

com a situação. Logo, fica a critério dos membros do Conselho, determinar a aprovação ou 

reprovação do estudante, diante do relato do processo de ensino e aprendizagem que aconteceu 

entre Volta e seus alunos. Porém, Libâneo (2013) salienta que a avaliação é uma ação didática 
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que cabe a todas as etapas do ensino, abrangendo não só o processo de ensino, mas também, o 

de aprendizagem, por isso, deve ser uma ação sistemática e contínua, visando, obter 

informações e manifestações acerca das relações envolvendo tanto o professor quanto o aluno.  

No entanto, Libâneo (2013) aponta que os resultados decorrentes desse processo, 

devem-se aos objetivos que se cumprem em relação às exigências do domínio dos conteúdos 

para com desempenho escolar. Quem sabe, esta seja a limitação da avaliação e por isso os 

professores foquem muito na nota. Talvez esta também seja a dificuldade apresentada por 

Volta, já que para ele, os resultados da aprendizagem (as notas) por vezes são insatisfatórios, já 

que, durante suas aulas percebe que os alunos estão entendendo, estão acompanhando, mas 

ainda assim, não consegue bons resultados nas avaliações e diante desta situação não sabe o 

que fazer.  

Talvez, o que Volta não entende deve-se ao fato de saber que houve aprendizagem 

durante as aulas, mas, o critério que utiliza, não fornece resultados suficiente para mensurar 

quantitativamente. Por isso, Libâneo (2013) salienta que a avaliação deve ser utilizada como 

reflexão do nível de qualidade do processo de ensino e da aprendizagem, sedo que, para o ensino 

os resultados podem ser quantitativos ou qualitativos, a partir do desempenho e demonstrados 

por juízos de valor com base no aproveitamento escolar. 

Continuado as análises, buscamos também conhecer, como o professor Dalton, enxerga 

o ato de aprender. E quando o questionamos, inicialmente ele se pergunta: “Como eu enxergo 

o ato de aprender?!” (Prof. Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018).  Em seguida, nos disse: 

É na realidade é ... aprender eu acredito que seja, você conseguir assimilar 

alguma coisa, do que foi passado para você! Então, se eu tenho facilidade de 

passar esse conteúdo, eu acredito que o aluno vai ter a facilidade de aprender. 

Então é a capacidade que ele vai ter de entender, de compreender alguma 

coisa, algum fenômeno, ou algum... conteúdo que você passou para que ele, 

... naquela turma, par aquele aluno. Então é a capacidade que ele vai ter de 

compreender e desenvolver, resolver alguma situação crítica a partir do 

entendimento daquele conteúdo. (Prof. Dalton. Entrevista realizada em 

4/10/2018). 

 

Diferente dos demais professores, Dalton parece perceber a aprendizagem como a 

capacidade que o sujeito tem de assimilar um conhecimento que já foi adquirido a fim de 

construir um conhecimento novo, é nesse sentido que para Freire (2017, p. 25), o professor 

deve, desde o início, entender que “ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos”. Mas, 

para isso, é preciso que os (as) professores (as) levem em consideração os conhecimentos que 
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os alunos já trazem, para não pensar que o seu papel é enche-los de conhecimento (conteúdos) 

por enxergá-los como um ser vazio. 

Entretanto, Dalton ainda acredita que a facilidade que o professor “passa o conteúdo”, 

pode favorecer, a aprendizagem do aluno. Por tratarmos da aprendizagem de determinado 

conhecimentos, que devem ser construídos no processo de ensino, a forma que Dalton percebe 

o ato aprender se aproxima da afirmação de Libâneo (2013): 

O verdadeiro ensino, [...] busca a compreensão e assimilação sólida das 

matérias; para isso, é necessário ligar o conhecimento novo com o que já se 

sabe, bem como promover os pré-requisitos15, se for o caso. A avaliação deve 

ser permanente, de modo que as dificuldades vão sendo diagnosticada aula a 

aula.  (LIBÂNEO, 2013, p. 84). 

 

Para o autor, o ato de aprender acontece quando se parte da assimilação de um 

conhecimento já conhecido para outro “desconhecido”. Libâneo (2013) ainda acrescenta que o 

momento em que é percebida essa assimilação, consequentemente, foi realizada uma avaliação. 

Porém, essa foi uma avalição qualitativa e umas das formas de diagnosticar a aprendizagem. 

Isso nos mostra que, diante da dificuldade em perceber a aprendizagem por meio das notas das 

provas, os (as) professores (as) podem encontrar outros meios para considerá-la. 

Desta forma, quando Dalton refere-se à aprendizagem como a capacidade que o aluno 

tem para resolver determinada situação, a partir da assimilação de determinado conhecimento, 

ele também, está realizando uma avaliação. 

Diante disso, buscamos encontrar mais informações sobre a aprendizagem. Desta vez, 

questionamos os professores como sabem quando os alunos aprenderam. Então, iniciamos 

nossa análise com o professor Volta, que nos disse: “É como eu te falei, eu só tenho condição 

de ... de mensurar pela nota, né!? Com as avaliações! ” (Prof. Volta. Entrevista realizada em 

10/10/2018). Nota-se no relato de Volta que o fato de perceber a aprendizagem pelas avaliações, 

consequentemente, seu único parâmetro para “mensurar” isso, são os resultados que os alunos 

obtêm com as notas.  

Da mesma forma, buscamos conhecer de Newton, como sabe quando o aluno aprendeu, 

que nos disse:  

Assim, isso é uma pergunta em que não é fácil responder, porque muitos 

alunos quando a gente pergunta, tá entendendo? Eles dizem, tá! E aí você fica 

                                                 
15 Segundo Libâneo (2013) esses pré-requisitos são as noções básicas que os alunos devem ter para iniciar uma 

disciplina nova. Para ver mais, consultar (LIBÂNEO, J. C. Didática. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2013). 
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meio na dúvida, porque quando você faz uma atividade avaliativa e você pega 

uma nota, que não ... não chegou no, na nota ideal, você fica se perguntando 

poxa? O que aconteceu? Porque o aluno disse que aprendeu! Que intendeu! E 

chega na hora não ... não satisfaz a nota, né?! Então é, às vezes é meio 

complicado, mas como eu falei tem muitos alunos interessados e que eles, a 

gente sabe que ele aprendeu pelo esforço dele, pela questão dele tá vindo, 

procurando saber e nesse caso a gente vai e ensina novamente, né!  Porque foi 

uma dúvida que ele teve! Ele tirou a dúvida ele tá indo para casa, ele entendeu 

à questão [...] (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018, grifo nosso). 

 

Nota-se que agora o relato de Newton mudou, apesar de ainda manter o foco nas notas. 

Pois, antes, nos disse que a aprendizagem é percebida através do interesse dos alunos e agora, 

afirma que mesmo os alunos que manifestam interesse ainda assim, não consegue perceber a 

aprendizagem, já que, não consegue boas notas. É neste sentido, que também precisamos refletir 

sobre o planejamento, ou seja, como estão sendo planejadas as avaliações.  

Vale salientar que, existem algumas lógicas por traz das avaliações e que é preciso 

conhece-las, pois segundo Freitas (2003) quando a nota é o único parâmetro para saber se houve 

a aprendizagem, a lógica que prevalece é a da exclusão e da submissão, pois esta lógica tem 

levado alunos a saírem da escola e os que a ela se adaptam, apenas executar o que lhe foi 

definido. Também existe, os alunos que mesmo continuando na escola, ainda assim, estão 

excluídos lá dentro, isso porque: “A lógica da exclusão se completa com a lógica da submissão: 

melhor ainda, uma dá suporte para a outra. Os processos avaliativos, [...] possuem um lado 

destinado ao controle do comportamento, além da dimensão da avaliação instrucional. ” 

(FREITAS, 2003, p. 37-38). 

Ainda de acordo com o autor, essa lógica é oculta e que de forma ingênua parte da 

comunidade escolar, como: professores, pais e alunos, acabavam reforçando-a na busca por 

resultados quantitativos da aprendizagem. 

Sabendo disso, buscamos nos certificar se Newton utiliza outros meios que lhe permitem 

identificar quando o aluno aprendeu:  

[...] relatório; apresentação de trabalho, você sabe que o aluno, quando o aluno 

ele chegou alí e decorou, então a gente sabe que ele não está aprendendo ele 

tá decorando e a gente sabe o aluno que aprendeu mesmo! Que é um aluno 

que ele tem a facilidade de apresentar o trabalho sem nem sequer olhar para o 

quadro. (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Com isso, percebemos quais são os critérios que permitem Newton fazer outras 

avaliações: observar o comportamento e a fala dos alunos durante suas apresentações de 
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trabalhos. Segundo ele, assim é possível observar e identificar se houve aprendizagem ou se foi 

apenas uma memorização. Ao fazer essa distinção, Newton ainda continua: 

Entendeu?! [...] até mesmo a questão da movimentação dele na sala de aula, 

de tá perguntando, de tá respondendo, de ... de perguntar se alguém entendeu 

ou não, se tem alguma dúvida. Então você sabe se aquela pessoa tá preparada 

e que ele tá aprendendo as coisas! Então a gente passa um assunto, aí depois 

a gente pede um trabalho para eles apresentar em sala de aula e eles 

apresentam de uma forma bem satisfatório que você vê, que dá entender que 

ele entendeu. Então, para mim não tem porque dizer que aquele aluno não 

aprendeu o conteúdo. (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). 

 

Nota-se neste relato, que mesmo Newton fazendo avaliação qualitativa, confiando no 

que Libâneo (2013) chamou de “olho clínico” sendo que, os critérios que utiliza, continuam 

pautado no interesse e na movimentação dos alunos. Talvez, ele não se dê conta, mas os 

resultados desta avaliação, podem ser influenciados pela percepção que já têm de seus alunos. 

Além disso, é sabido que existe alunos que, segundo Freitas (2003) são mais aptos e outros 

menos na compreensão de determinado conteúdo, o fato do professor submeter os alunos ao 

mesmo tempo de aprendizagem, consequentemente, os mais aptos terão melhores resultados 

em relação ao demais. Mas, para evitar que isso aconteça, é preciso: 

[..] unificar desempenhos (nível elevado de domínio para todos), há que se 

diversificar o tempo de aprendizagem. Para tal, é preciso permitir que cada 

um avance a seu ritmo usando todo tempo que lhe seja necessário. [...] não 

basta dar ao aluno todo tempo necessário: é preciso que ele tenha ajuda 

igualmente diferenciada para aprender (materiais diversificados, ajuda 

pontual durante o processo de aprendizagem), de forma que esse tempo 

adicional necessário possa ser suportável para a escola e para o próprio aluno 

em sua aprendizagem. “Estava também indicado o elemento-chave para tornar 

a diversificação do tempo eficaz – existência de ‘apropriadas formas de 

ajuda’ disponíveis para lidar com os diferentes alunos. ” (FREITAS, 2003, p. 

19-20, grifo nosso). 

 

Vale salientar, que essa é uma circunstância que não depende unicamente do professor, 

mas, quem sabe, o entendimento disso, associado a uma reflexão da lógica que existe por traz 

das avaliações, talvez, em seu planejamento favoreça que algumas medidas sejam tomadas no 

sentido de se perceber a aprendizagem. 

Nossa última análise, sobre como os professores sabem quando o aluno aprendeu, 

questionamos Dalton, que disse: 

A gente tem alguns instrumentos, a gente acompanha o aluno durante todo o 

percurso através dos exercícios de fixação e também através de alguns testes 
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escritos, questão da participação oral e sempre a gente coloca situações-

problema que exige que o aluno é... precise demonstrar a aprendizagem 

daquele conteúdo. Precise demonstrar com que ele compreendeu aquele 

conteúdo. No momento em que o aluno é... responde as questões e que 

participa oralmente e que consegue desenvolver uma situação crítica, para 

resolver uma situação problema e aí,... a gente tem essa certeza de que o aluno 

conseguiu aprender. (Prof. Dalton. Entrevista realizada em 4/10/2018, grifo 

nosso). 

 

Nota-se que o professor Dalton utiliza vários critérios que lhe permite saber quando 

houve aprendizagem. E por levar isso em consideração, talvez, utilize um processo justo, onde 

as notas das provas, não é seu único parâmetro pra perceber isso. Considerando assim, a 

aprendizagem de todos os alunos.  

Entretanto, quando uma classe tem um bom desempenho é muito comum segundo 

Freitas (2003) duvidar do trabalho do professor, pois ainda existe, uma falsa ideia como aponta 

Libâneo (2013) de que bom é o professor que reprova metade da classe. Esta lógica não é 

igualmente associada a outras profissões, pois, de acordo com Freitas (2003, p. 21) quando é 

um médico ou um engenheiro “basta um insucesso para se desacreditar o profissional. ” 

Nossa próxima etapa, visa conhecer se os professores utilizam a aprendizagem da turma 

em seu planejamento. Desta forma, questionamos o professor Dalton, que nos disse: 

Sim, sim!! Tem turma que a gente tem, é... percebe, que [...] não precisa, que 

você dê todo, uma revisão antes, mas tem turma que, que precisa que você dê 

uma revisão, que você volte alguns conceitos, pra poder que a turma 

acompanhe. Então a gente precisa saber da aprendizagem [...]dessa turma, 

analisar cada turma individualmente, pra poder ver como eu posso agir em 

uma turma e como é que eu posso agir em outra [...]. Então, sempre a gente 

tem que analisar essa... essa questão do que o aluno aprendeu e do que aluno 

não aprendeu, pra poder ver, a partir daí planejar, né! Planejar e replanejar! 

Sempre nessa flexibilidade do planejamento. (Prof. Dalton. Entrevista 

realizada em 4/10/2018). 

 

Percebe-se neste relato que o professor considera a aprendizagem da classe em seu 

planejamento. Sobretudo, sua intenção ao relatar o porquê a utiliza, foi por considerar as 

diferenças e especificidades de cada turma, onde as vezes é preciso refazer seu planejamento, 

foi então que, Dalton destacou a “flexibilidade” que o planejamento oferece. Essa é umas das 

características que segundo Libâneo (2013) o plano por ser um guia deve ter, de forma a garantir 

sua efetividade, uma vez que, as práticas pedagógicas exigem condições concretas para uma 

realidade que não é estática e que por isso o plano está sujeito a modificações, porém, é preciso 
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também considerar outras características como: a coerência, a objetividade e a ordem 

sequencial. 

Da mesma forma, buscamos saber se o Professor Volta considera a aprendizagem da 

classe em seu planejamento. Inicialmente ele nos diz: 

Aí depende muito! Tem turma que ... que consegue avançar e tem turma que 

não consegue avançar! Isso é um ... não é um consenso na maneira como se 

trata, né!? Entre os professores, porque tem gente que acha que tem que ficar 

repetindo, repetindo, repetindo até que ... a turma inteira consiga, entender. 

(Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Primeiro, Volta também demonstra reconhecer a especificidade que algumas turmas têm 

em relação a aprendizagem, depois, admite que, existe diferentes concepções por parte dos 

professores, quanto à forma de lidar com esta questão. Em seguida, nos diz qual a sua 

concepção: 

Eu já acho contrário, se a gente tem uma quantidade de aluno suficiente que 

conseguiu, né!?  A gente tem que avançar, porque se eu parar pra repetir, eu 

tô ... de uma certa forma nivelando por baixo, porque o aluno [...] que tá 

estudando [...] que tá buscando, né?! Que [...] demandou tempo para [...] 

investiu tempo para estudar as disciplinas, né?! Principalmente em Química 

que é a minha disciplina, e eu não levo isso em consideração, tô desmerecendo 

todo o esforço que ele fez! (Prof. Volta. Entrevista realizada em 10/10/2018). 

 

Percebe-se que mesmo sabendo que determinada quantidade de alunos não conseguiram 

acompanhar o que está sendo trabalhado, isso não é levado em consideração por Volta em seu 

planejamento. Entretanto, Libâneo (2013) salienta que “[...] educação não depende apenas do 

interesse e esforço individual porque, por trás da individualidade, estão condições sociais de 

vida e de trabalho que interferem nas possibilidades de rendimento escolar. ” (LIBÂNEO, 2013, 

p. 35). 

Porém, Volta demonstra seguir a seguinte lógica: “Aos mais esforçados devem 

corresponder níveis mais altos de domínio; aos menos esforçados, níveis mais baixos. ” 

(FREITAS, 2003, p. 19).  

Talvez o Professor Volta não note, mas o fato de submeter os alunos a um único tempo 

de aprendizagem, consequentemente, está produzindo sobre os mesmos uma diferenciação no 

desempenho escolar. Diante disso, Freitas (2003) revela que para reverter esta situação é preciso 
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diversificar esse tempo de aprendizagem, permitindo assim, que cada uma avance dentro de seu 

ritmo, usando todo tempo que lhe for necessário. Porém, Freitas (2003) destaca que: 

Mas note-se que não basta dar ao aluno todo tempo necessário: é preciso que 

ele tenha ajuda igualmente diferenciada para aprender (materiais 

diversificados, ajuda pontual durante o processo de aprendizagem), de forma 

que esse tempo adicional necessário possa ser suportável para a escola e para 

o próprio aluno em sua aprendizagem. (FREITAS, 2003, p. 20). 

 

Em virtude disso, o autor ressalta sobre a importância de se repensar o papel da escola, 

pois, esta não apareceu do nada, foi desenvolvida para obedecer certos propósitos sociais, uma 

vez que a escola é uma instituição social. 

Com isso, a fala de Volta indica que seu conceito de aprendizagem está pautado em visão 

conservadora de escola, pois de acordo com Libâneo (2013) isso acontece quando não se faz 

leitura sobre o papel que escola deve desempenhar na vida do aluno. Inclusive, Freitas (2003, 

p.17) destaca, que é comum ouvir ser função da escola “prover o ensino de qualidade para todos 

os estudantes, indistintamente”. Mas, na realidade isso não se concretiza pois, de acordo com 

Libâneo (2013) o fato de vivemos em uma, “[...] sociedade marcada pela desigualdade social e 

econômica, as oportunidades não são iguais e muito menos são iguais as condições sociais, 

econômicas e culturais de ter acesso e tirar proveito das oportunidades educacionais. ” 

(LIBÂNEO, 2013, p. 35-36). 

Logo, o professor(a) deve fazer leitura disso, pois o fato dos alunos não conseguiram 

aprender de acordo com tempo planejado, o desafio docente se encontra em repensar outros 

métodos em seu planejamento, de forma que todos possam acompanhar, dentro de cada 

potencialidade, para, assim, alcançar o sucesso escolar, uma vez que, a dificuldades de 

aprendizagem tem sido apontada por (DUARTE et al., 2010) como um problema grave, pois, 

os alunos concluem o Ensino Médio com uma visão deturpada da Química e com isso, saem 

sem ter aprendido a importância da mesma, consequentemente, não a percebe no cotidiano. 

Nossa última análise, foi com o professor Newton, ainda sobre a questão, que buscamos 

conhecer se o professor utiliza a aprendizagem da turma em seu planejamento. Ele então nos 

diz: “Não entendi? ” (Prof. Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018). Tentamos de outra forma 

questioná-lo. Então, quando perguntamos, se quando está trabalhando com algum conteúdo e 

precisa passar para um outro assunto... Newton, não espera que possamos finalizar nossa 

pergunta, e diz: 
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Muitas das vezes, atrasa! Porque muitas vezes, o aluno ele não aprendeu o 

assunto! E aí a gente fica aulas e aulas explicando o assunto, voltando né, todo 

contexto para ele entender o assunto! Então, aqui acontece muito de tá 

atrasando alguns conteúdos, por que os alunos eles não têm a capacidade de 

passar pra um outro, já que ele não aprendeu o assunto anterior. (Prof. 

Newton. Entrevista realizada em 4/10/2018, grifo nosso). 

 

Nota-se que existe dois aspectos presente na fala do Professor Newton que lhe demanda 

certa preocupação. Se por um lado, Newton relata perceber dificuldade nos alunos em relação 

a aprendizagem dos conteúdos, por outro, ele justifica sua impossibilidade em não poder 

trabalhar novos conteúdos, devido a esta mesma dificuldade. Tal situação demanda tempo a 

serem investidos com alunos, logo, o fato do Professor Newton disponibilizar desse tempo, 

demonstra que costuma considerar a aprendizagem da turma. 

Porém, ao julgar que os alunos não têm a “capacidade” para aprender determinado 

assunto, tendo como base o tempo idealizado. Talvez Newton não note, mas por traz de sua 

fala, encontra-se de forma implícita, uma lógica pautada na organização escolar voltada para 

atender as necessidades de uma sociedade capitalista. Vale salientar que, “Não foi o professor 

quem inventou essa lógica: ela faz parte da própria gênese da escola. ” (FREITAS, 2003, p. 30). 

Quando a escola foi estruturada, tinha como objetivo a preparação de forças produtivas e por 

isso necessitavam de pessoas geralmente das classes menos favorecidas para sustentar sua 

forma de produção hierarquizada, entretanto: 

As necessidades de preparação de mão-de-obra do capitalismo forçaram o 

aparecimento da instituição escola na forma atual. O conhecimento foi partido 

em disciplinas, distribuído por anos e os anos foram subdivididos em partes 

menores que servem para controlar uma certa velocidade de aprendizagem do 

conhecimento. Convencionou-se que uma certa quantidade de conhecimento 

devia ser dominada pelos alunos dentro de um determinado tempo. Processo 

de verificação pontuais indicam se houve ou não domínio do conhecimento. 

Quem domina avança e quem não aprende repete o ano (ou sai da escola). 

(IDEM, 2003, p. 27). 

 

Mediante o exposto, a forma como a escola foi pensada, tinha a função de controle. No 

entanto, o que se percebe é que esta função ainda é predominante, pois o ensino continua ainda, 

sendo pautado no domínio do conteúdo. Vale destacar, que tal função também mantém sobre 

controle a atividade docente, uma vez que:  

Os saberes das disciplinas e os saberes curriculares que os professores 

possuem e transmitem não são o saber dos professores nem o saber docente. 

De fato, o corpo docente não é responsável pela definição nem pela seleção 
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dos saberes [...] Ele não controla diretamente, e nem mesmo indiretamente, o 

processo de definição e de seleção dos saberes sociais que são transformados 

em saberes escolares (TARDIF, 2002, p. 40). 

 

Neste sentido, Tardif (2002) ressalta a forma como os professores geralmente costuma 

trabalhar em relação a esses saberes: 

[...] eles aparecem como produtos que já se encontram consideravelmente 

determinados em sua forma e conteúdo, produtos oriundos da tradição cultural 

e dos grupos produtores de saberes sociais e incorporados à prática docente 

através das disciplinas, programas escolares, matérias e conteúdos a serem 

transmitidos. (TARDIF, 2002 p. 40-41). 

 

Em vista disso, Libâneo (2013) salienta que o professor precisa fazer leitura sobre a sua 

ação prática, no sentido de evitar que seu ensino se resuma à mera “transmissão de conteúdos”, 

porém destaca que, isso só vai acontecer se:  

A matéria de ensino é tratada isoladamente, isto é, desvinculada dos interesses 

dos alunos e dos problemas reais da sociedade e da vida. O método é dado 

pela lógica e sequência da matéria, é o meio utilizado pelo professor para 

comunicar a matéria e não dos alunos para aprendê-la. (LIBÂNEO, 2013, 

p.67). 

 

Talvez essa reflexão, desperte o desejo de promover um ensino com objetivo na 

aprendizagem de um determinado conteúdo. Para isso, é preciso considerar, que:  

Entre a matéria, o professor e o aluno ocorrem relações recíprocas. O professor 

tem propósitos definidos no sentido de assegurar o encontro direto do aluno 

com a matéria, mas essa atuação depende das condições internas dos alunos 

alterando o modo de lidar com a matéria. (LIBÂNEO, 2013, p. 57). 

 

Neste sentido, o conhecimento, a aprendizagem se dá nesse envolvimento, nesse 

processo de reciprocidade, de cumplicidade, de aproximação entre aquilo que o professor 

entende que é educação e que o aluno entende que está ali e que precisa aprender. Porém, para 

Newton e Volta a aprendizagem só é percebida a partir da nota, é percebida pelos alunos que 

se interessam e os que não se interessam. Com isso, eles centralizam esta avaliação muito na 

figura do aluno, como se este, fosse um processo que dependesse apenas do aluno. 

Deste modo, foi possível conhecer como os professores, sujeitos desta pesquisa, 

percebem a categoria aprendizagem, como enxergam o ato de aprender e como leva em 

consideração em seu planejamento.  
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5. CONSIDERAÇÕES  

Nosso objetivo ao investigar sobre o planejamento deve-se ao fato de compreendermos 

a potencialidade desta ferramenta para o sucesso da aprendizagem no ensino de Química, uma 

vez que, no processo de planejar os professores demonstrem suas verdadeiras intenções, aliadas 

à escolha do método e do conteúdo em relação a unidade ensino-aprendizagem. 

Por isso, neste trabalho, nosso objetivo foi compreender como o planejamento está 

inserido na prática docente, tendo como foco o processo de aprendizagem dos conteúdos de 

Química, percebemos como tem sido desenvolvido esse ensino no município de Amargosa-BA. 

O contexto escolar está permeado por contradições que, ao mesmo tempo em que 

ampliam a atividade educativa da escola, elas, também, limitam o fazer pedagógico 

comprometido com a formação integral dos sujeitos. Destacamos, inicialmente, que 

encontramos professores de outra área de formação assumindo a disciplina de Química, e na 

hora do planejamento os mesmos mantém seu foco muito no ensino dos conteúdos, porém 

sentem dificuldade na hora de perceber a aprendizagem dos alunos por outras vias além das 

notas. Por outro lado, o fato dos professores não terem o suporte da escola na hora do 

planejamento, por alegar que a coordenação pedagógica não tem o domínio dos conteúdos que 

rege essa ciência, isso deixa a prática sem direcionamento, o que nos faz pensar na necessidade 

de se discutir com mais profundidade sobre o planejamento durante a formação inicial de 

professores. 

Entretanto, como o foco dos professores continua sendo na transmissão dos conteúdos, 

consequentemente, a aprendizagem é percebida por meio da avaliação, mas esta não é utilizada 

como consideração importante para seguir o planejamento das atividades docentes, como forma 

de garantir o aprendizado da Química como uma ciência que está em nosso contexto. Sabemos 

que isso está muito relacionado a visão que os professores têm de escola, de aluno, e o rumo 

que almeja para o ensino depende desta concepção, ele poderá ou não despertar o interesse dos 

alunos sobre a importância da Química para sua vida.  

Logo, com a investigação foi possível perceber a necessidade de se ter esse olhar 

diferenciado sobre o planejamento pois, por meio dele o educador poderá muda a lógica por 

traz da educação escolarizada, formado por um sistema que busca favorecer apenas a classe 

dominante e por isso o professor precisa organizar a sua prática educativa e assim, não permitir 

que essa lógica continue passando despercebida. É preciso que o profissional busque estruturar 

sua aula no que diz respeito a organização dos objetivos de aprendizagem, uma vez que, esta é 
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uma atividade intencional, que precisa ser planejada conscientemente e por isso deve estar 

estruturada e ordenada. 

  



  

76 
 

6. REFERÊNCIAS  

AMADO, J. da S. Manual de Investigação Qualitativa em Educação. 1ª ed. Imprensa da 

Universidade de Coimbra, 2013. 

ANDRADE, M. G. Planejamento e plano de Ensino de Química para o Ensino Médio: 

concepções e práticas de professores em formação contínua. Dissertação de Mestrado. USP, 

São Paulo, 2008. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/81/81132/tde-

30082018-152143/es.php. Acesso em: 12 dez. 2018. 

AVANCINI, M. Aprender Química pra quê? Educação. 228ª ed. 2016. Disponível em: 

https://www.revistaeducacao.com.br/aprender-quimica-pra-que/. Acesso em: 14 mai. 2019. 

BAHIA, Secretaria de Educação do Estado da Bahia: Educação de Jovens e Adultos – 2017. 

Disponível em: http://escolas.educacao.ba.gov.br. Acesso em: 20 mar. 2019. 

BERNARDY, K.; PAZ, D. M. TEIXEIRA. Importância do estágio supervisionado para a 

formação de professores. In: XVII Seminário Internacional de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. Cruz Alta: UNICRUZ, 2012. Disponível em: 

https://home.unicruz.edu.br/seminario/anais/anais-

2012/ccs/importancia%20do%20estagio%20supervisionado%20para%20a%20formacao%20d

e%20professores.pdf. Acesso em: 08 mai. 2019.  

BRASIL. Conversão da Medida Provisória nº 746, de 2016. Lei nº 13.415, de fevereiro de 

2017. Brasília: Senado. 2016. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Lei/L13415.htm#art4. Acesso em: 

11 dez. 2018. 

BRASIL. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica. Ciências da natureza, 

matemática e suas tecnologias: Orientações curriculares para o ensino médio. v. 2. Brasília: 

p. 135, 2006. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf. Acesso em: 09 jun. 

2019. 

CAMARGO, A. M. M.; ARAÚJO, I. M. Expansão e interiorização das universidades federais 

no período de 2003 a 2014: perspectivas governamentais em debate. Education: Acta 

Scientiarum. v. 40(1), p. 1-11, 2018. ISSN 21785201 versão online. Doi: 

10.4025/actascieduc. Disponível em: 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/37659/21759. Acesso em: 13 

mar. 2019.  

CAMILLO, E. J. A qualidade “de dentro” na/da pesquisa qualitativa em Educação do Sul do 

Brasil. Educar em Revista, Curitiba, n. 65, p. 137-148, jul./set. 2017. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/er/n65/0104-4060-er-65-00137.pdf. Acesso em: 27 mai. 2019. 

CANDAU, V. M. Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas pedagógicas. 7ª ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

CARDIM, P. Notório saber no ensino médio: um atalho para a formação docente. Centro 

Universitário Belas Artes de São Paulo, São Paulo, mar. 2017. Disponível em: 

http://www.belasartes.br/diretodareitoria/artigos/notorio-saber-no-ensino-medio-um-atalho-

para-a-formacao-docente. Acesso em: 11 dez. 2018. 

http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf


  

77 
 

CARVALHO, A. M. P. de; GIL-PÉREZ, D. Formação de professores de ciências: 

tendências e inovações. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2006. 

CARVALHO, J. A. B.; BARBEIRO, L. F. Reproduzir ou construir conhecimento? Revista 

Brasileira de Educação, v.18, n.54, p. 609-792, jul./set. 2013. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v18n54/06.pdf. Acesso em: 05 jun. 2019. 

CARVALHO, W. L.; COSTA, M. C. P.; NUNES, S. F. O uso de recursos da internet no 

ensino da Química: um estudo com Professores e Alunos do ensino médio. TICs & EaD em 

Foco, São Luís, v.3, n. 1, jan/jun. 2017. Disponível em: 

http://www.uemanet.uema.br/revista/index.php/ticseadfoco/article/view/84. Acesso em: 24 

mai. 2019. 

CASTRO, P. P.; TUCUNDUVA, C. C.; ARNS, E. M. A importância do planejamento das 

aulas para organização do trabalho do professor em sua prática docente. Athena: Revista 

Científica de Educação, v.10, n.10, p. 54, jan./jun. 2008. Disponível em: 

http://nead.uesc.br/arquivos/Fisica/instrumentacao/artigo.pdf. Acesso em: 18 set. 2018. 

CERRI, Y. L. N. S.; MENEGATO, K. O conhecimento didático do conteúdo de professores 

de ciências. In: II Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Valinhos -

São Paulo, 1999. p. 1-13. Disponível em: http://www.abrapecnet.org.br/enpec/ii-

enpec/trabalhos/A58.pdf. Acesso em: 06 jun. 2019. 

CIRÍACO, M.  G. S. Prática Pedagógica de Professores de Química: interfaces entre a 

formação inicial e continuada. Dissertação de Mestrado em Educação. UFPI, Teresina, 2010. 

Disponível em: 

http://ufpi.br/arquivos_download/arquivos/ppged/arquivos/files/dissertacao/2010/graca_ciriac

o.pdf. Acesso em: 20 jun. 2019. 

CORRÊA, T. H. B. Os anos iniciais da docência em Química: da universidade ao chão da 

escola. Dissertação de Mestrado em Educação. UNIMEP, Piracicaba/SP, 2013. Disponível 

em: https://www.unimep.br/phpg/bibdig/pdfs/docs/09102013_093608_thiago.pdf. Acesso em: 

19 jun. 2019. 

CORREIA, C. F. S. et al. O Estudo da Química no Cotidiano: As dificuldades para os alunos 

no ensino de Química. Em diálogo, Fênix, set. 2015. Disponível em: 

http://www.emdialogo.uff.br/content/o-estudo-da-quimica-no-cotidiano-dificuldades-para-os-

alunos-no-ensino-de-quimica. Acesso em: 04 mai. 2019. 

DESLANDES, S. F. NETO, O. C. GOMES, R. MINAYO, M. C. S. Ciência, Técnica e Arte: 

o desafio da pesquisa social.  In: MINAYO, Maria Cecília de Souza. Pesquisa social: teoria, 

método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, p.16-22, 1994. ISBN: 85.326.1145-1. 

Disponível em: https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf. 

Acesso em: 09 out. 2018. 

DUARTE, R. A. S.; FREITAS, M. Z. S.; OLIVEIRA, M. R. M.; SOUZA, A. A. O Ensino de 

Química: As dificuldades de aprendizagem dos alunos da rede estadual de ensino do 

município de Maracanaú-CE. In: 8º Simpósio Brasileiro de Educação Química. Natal/RN, 

2010. Disponível em: http://www.abq.org.br/simpequi/2010/trabalhos/102-7700.htm. Acesso 

em: 02 dez. 2018. 

https://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2012/11/pesquisa-social.pdf


  

78 
 

DUARTE, R. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar, Curitiba, n. 24, p. 213-225, 

2004. ISSN 1984-0411. Disponível em: https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2216/1859. 

Acesso em: 07 nov. 2018. 

DURÉ, R. C.; ANDRADE, M. J. D. De.; ABÍLIO, F. J. P. Ensino de biologia e 

contextualização do conteúdo: Quais temas o aluno de Ensino Médio relaciona com o seu 

cotidiano? Experiências em Ensino de Ciências, v.13, n. 1, p. 259-272, 2018. Disponível 

em: http://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID471/v13_n1_a2018.pdf. Acesso em: 05 jun. 2019. 

FARIA, F. L.; FREITAS-REIS, I. A percepção de professores e alunos do ensino médio sobre 

a atividade estudo de caso. Ciên. Educ., Bauru, v.22, n. 2, p.319-333, 2016. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/1516-731320160020004. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v22n2/1516-7313-ciedu-22-02-0319.pdf. Acesso em: 10 jun. 

2019. 

FERMAT, P. et. al. Um: O que é a Química? Camões Instituto da Cooperação e da Língua 

Portugal: Ministério dos Negócios Estrangeiros. 2011. Disponível em: https://www.instituto-

camoes.pt/images/stories/tecnicas_comunicacao_em_portugues/Quimica/Quimica%20-

%20O%20que%20e%20a%20Quimica.pdf. Acesso: 28 abr. 2019. 

FERREIRA, Aurélio B. H. Novo dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 3ª ed. Curitiba: 

Positivo, 2004. 

FONTANA, R. A.C. Como nos tornamos professoras? 3ª ed. – 1. Reimp. Belo Horizonte: 

Autêntica Editora, 2010. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 55ª 

ed. Rio de janeiro/São Paulo: Paz e Terra, 2017. 

FREITAS, L. C. de. Ciclos, seriação e avaliação: confrontos de lógicas. 1ª ed. São Paulo: 

Moderna, 2003. 

GATTI, B. A. A Formação inicial de professores para a Educação Básica: as licenciaturas. 

Revista USP, São Paulo, n.100, p. 33-46. dez./jan./fev. 2013-2014. 

DOI: https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i100p33-46. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/76164/79909. Acesso em: 02 dez. 2018. 

Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª ed. – 2. Reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. 

GOMES, M. M. Fatores que facilitam e dificultam a aprendizagem. Educação Pública. 

2018. Disponível em: https://educacaopublica.cederj.edu.br/artigos/18/14/fatores-que-

facilitam-e-dificultam-a-aprendizagem. Acesso em: 17 jun. 2019. 

LAVILLE, C.; DIONNE, J. A construção do saber: manual de metodologia da pesquisa em 

ciências humanas. Tradução de Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Artmed; 

Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3143954/mod_resource/content/1/A%20constru%C3

%A7%C3%A3o%20do%20saber%20-%20%20Laville%20e%20Dionne.pdf. Acesso: 28 mai. 

2019. 

https://revistas.ufpr.br/educar/article/view/2216/1859
https://doi.org/10.11606/issn.2316-9036.v0i100p33-46
http://www.revistas.usp.br/revusp/article/view/76164/79909


  

79 
 

LEAL, V. N. Coronelismo, enxada e voto: o munícipio e o regime representativo no Brasil.  

4ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. Disponível em: 

https://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13307.pdf. Acesso em: 15 mai. 2019. 

LIBÂNEO, J. C. Didática. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 2013. 

LOPES, R. A. C. A importância do Planejamento Escolar. WebArtigos, jan. 2016. 

Disponível em: https://www.webartigos.com/artigos/a-importancia-do-planejamento-

escolar/139262. Acesso em 10 mai. 2019. 

LUDKE, M.; ANDRÉ, M. E. D. A. Métodos de coleta de dados: observação, entrevista e 

análise documental. In: LUDKE M.; ANDRÉ M. E. D. A. Pesquisa em Educação: 

Abordagem Qualitativas. São Paulo: EPU, 1986. Disponível em: 

https://moodle.ufsc.br/pluginfile.php/2431625/mod_resource/content/1/Pesquisa%20em%20E

duca%C3%A7%C3%A3o%20Abordagens%20Qualitativas%20vf.pdf. Acesso em: 04 mai. 

2019. 

MARTINS, V. A.; NAKAO, J. R. S.; FÁVERO, N. Atuação gerencial do enfermeiro na 

perspectiva dos recém-egressos do curso de enfermagem. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, 

v.10, n.1, p. 101-108, abr. 2006. ISSN 1414-8145. DOI http://dx.doi.org/10.1590/S1414-

81452006000100013. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/ean/v10n1/v10n1a13.pdf. 

Acesso em: 05 fev. 2019. 

MENDES, S. U. O Planejamento de Ensino no trabalho do professor de 5ª a 8ª séries em 

uma escola pública de Tamarana: dificuldades e possibilidades. Trabalho de Conclusão de 

Curso. Universidade Estadual de Londrina – UEL, Londrina, 2009. Disponível em: 

http://www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/SUELI%20ULIAN%20MENDES%20-

%20TCC.pdf. Acesso em 10 mai. 2019. 

MENEGOLLA, M.; SANT’ANNA, I. M. Por que Planejar? Como planejar?: currículo, 

área, aula. 19ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

MESQUITA, N. Perspectivas profissionais para o educador químico: identidades em 

desalinho. ComCiência, Campinas, n.148, mai/2013. Disponível em: 

http://comciencia.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-

76542013000400008&lng=e&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 06 dez. 2018. 

MORANDI, C. A. Planejamento: organização, reflexão e ação da prática docente. Portal 

Educação. jul. 2015. Disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/nutricao/planejamento-organizacao-

reflexao-e-acao-da-pratica-docente/64980#. Acesso em: 08 mar. 2018. 

MOREIRA, A. F.; CANDAU, V. M. (org). Identidades culturais juvenis e escolas: arenas de 

conflitos e possibilidades. In: CORRANO, Paulo. Multiculturalismo: Diferenças Culturais e 

Práticas Pedagógicas. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p. 182-211. 

NASCIBEM, F. G.; VIVEIRO, A. A. Percepções de Alunos do Ensino Médio sobre a 

natureza das ciências e o ensino de Ciências. In: Atas do IX Encontro nacional de Pesquisa 

em Educação em Ciências – IX ENPEC. Águas de Lindóia, SP: ABRAPEC, 2013. p. 1-8. 

Disponível em: http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/ixenpec/atas/resumos/R0898-3.pdf. Acesso 

em: 20 nov. 2018. 

http://www.scielo.br/pdf/ean/v10n1/v10n1a13.pdf


  

80 
 

NICOLA, J. A.; PANIZ, C. M. A importância da utilização de diferentes recursos didáticos 

no ensino de ciências e biologia. Infor, Inov. Form., Rev. NEaD-Unesp, São Paulo, v.2, n.1, 

p.355-381, 2016. Disponível em: 

https://ojs.ead.unesp.br/index.php/nead/article/view/InFor2120167/pdf. Acesso em: 05 jun. 

2019. 

OLIMPIO, F. M. DE P.; GOMES, C. Desafios e perspectivas no ensino de Química: uma 

análise a partir de pesquisas publicadas sobre a docência. Revista Labirinto, Porto 

Velho/RO, Ano XIV, v.21, p.358-382, 2014. Disponível em: 

http://www.periodicos.unir.br/index.php/LABIRINTO/article/view/1155/1480. Acesso em: 23 

jan. 2019. 

OLIVEIRA, D. G. D. B; GABRIEL, D. D.; MARTINS, G. S.V. A experimentação 

investigativa: utilizando materiais alternativos como ferramenta de ensino-aprendizagem de 

Química. Revista de Pesquisa Interdisciplinar, Cajazeiras/PB, v.2, n.2, p.238-247, set. 

2017. Disponível em: 

http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar/article/view/358/pdf. Acesso 

em: 23 jan. 2019. 

OLIVEIRA, O. M. M. F.; JUNIOR, K. S; SCHLUNZEN, E. T. M. O conhecimento químico 

na era pré-científica. In: OLIVEIRA, O. M. M. F. (org.). Química. v.3, São Paulo: Cultura 

Acadêmica, Universidade Estadual Paulista: Núcleo de Educação à Distância, 2013. Cap.2, 

p.15. Disponível em: 

https://acervodigital.unesp.br/bitstream/unesp/141296/1/redefor_qui_ebook_temasformacao.p

df. Acesso em: 15 abr. 2019  

PEREIRA, J. R. Os Programas de Ensino de Química na Educação Básica na 

Compreensão e Prática de Professores. Dissertação de Mestrado em Educação. UNIJUÍ, 

Rio Grande do Sul, 2011. Disponível em: 

http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/289/Jaqueline%20R

.%20Pereira.pdf?sequence=1. Acesso em: 08 dez. 2018. 

PONTES, A. N. et al. O Ensino de Química no Nível Médio: Um Olhar a Respeito da 

Motivação. In: Anais do XIV Encontro Nacional de Ensino de Química – XIV ENEQ. 

Curitiba, PR: UFPR, 2008. p. Disponível em: 

http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0428-1.pdf. Acesso em: 19 jun. 

2019. 

ROCHA, J. S; VASCONCELOS, T. C. Dificuldades de aprendizagem no ensino de Química: 

algumas reflexões. In: XVIII Encontro Nacional de Ensino de Química – XVIII ENEQ. 

Florianópolis, SC, 2016. Disponível em: http://www.eneq2016.ufsc.br/anais/resumos/R0145-

2.pdf. Acesso em: 23 jan. 2019. 

ROSA, M. I. F. P. S.; SCHNETZIER, R. P. Sobre a importância do conceito transformação 

Química no processo de aquisição do conhecimento. Química Nova na Escola. O Conceito 

de Transformação Química. n.8, p. 31–35, nov. 1998. Disponível em: 

http://www.contagem.mg.gov.br/arquivos/comunicacao/femcitec_sobreoconceitodatransform

acao09.pdf. Acesso em: 16 abr. 2019.  

SÁ, C. S. S.; SANTOS, W. L. P. Licenciatura em Química: carência de professores, 

condições de trabalho e motivação pela carreira docente. In: Atas do VIII Encontro 

http://revistas.ufcg.edu.br/cfp/index.php/pesquisainterdisciplinar/article/view/358/pdf


  

81 
 

Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – VIII ENPEC. Campinas, SP: 

ABRAPEC/Unicamp, 2011, p. 1-12. Disponível em: 

http://www.nutes.ufrj.br/abrapec/viiienpec/resumos/R0544-1.pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. 

SILVA, R. M. et al. Desafios Metodológicos da abordagem qualitativa: diversidade de 

cenários, participantes, estratégias e técnicas. In: ASSIS, M. M. A. et al. Estudos 

Qualitativos: Enfoques Teóricos e Técnicas de coleta de informações. Sobral: Edições 

UVA, 2018. CAP.1, p.29-47. Disponível em: http://portais.univasf.edu.br/medicina-

pa/pesquisa/producao-cientifica/experiencias-qualitativas-ebook. Acesso em: 12 jun. 2019. 

SOUZA, M. M. Projetos Pedagógicos na Escola e Relações Étnico-Raciais: o que dizem 

as experiências de professoras. Curitiba: CRV, 2016. 

TARDIF, MAURICE. Saberes docente e formação profissional. 13ª ed. Petrópolis/RJ: 

Vozes, 2012.  

TOZONI-REIS, M. F. C. Metodologia da Pesquisa. 2. ed. Curitiba: IESDE Brasil S. A., 

2009. Disponível em: 

https://teologiaediscernimento.files.wordpress.com/2015/04/metodologia-da-pesquisa.pdf. 

Acesso em: 02 mai. 2018. 

UNIÃO MARISTA DO BRASIL. Química. In: UNIÃO MARISTA DO BRASIL. Matrizes 

Curriculares de educação básica do Brasil marista: área de ciências da natureza e suas 

tecnologias. Curitiba: PUCPRess, 2016. p. 76-88. ISBN: 978-85-68324-38-7. Disponível em: 

http://www.umbrasil.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Matriz-ciencias-da-natureza.pdf. 

Acesso em: 20 mai. 2019. 

  



  

82 
 

7. ANEXOS 

I – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 

Início da entrevista com o Professor Dalton 

 
Data: 04 de outubro de 2018  

Recursos: Papel, caneta e gravador 

Tempo de entrevista: 19 min e 04 s. 

 

- Entrevistadora: Como você se tornou professor? 

 

- Professor P1:  Eu trabalhava na instituição como vigilante, trabalhei 6 anos como vigilante. E aí por 

tá trabalhando na escola, o convivo com os alunos, surgiu a oportunidade de fazer o vestibular, fiz 

vestibular e entrei na UESC e a partir daí fiz o curso de Biologia, de licenciatura em Biologia e comecei 

a atuar no ano de 2013.  Foi do convívio de estar trabalhando numa escola e dá vontade de estudar, tinha 

vontade de estudar, fiz vestibular passei pra ... pra direito, passei pra Odontologia, acabei desistindo por 

questões pessoais é, doenças na família acabei desistindo que eu teria que sair da cidade e aí surgiu a 

oportunidade de fazer a faculdade na própria cidade, quando fiz o vestibular de Biologia EAD, aí acabei 

fazendo licenciatura, juntou  o convívio por tá trabalhando numa escola e a oportunidade de estudar na 

... na própria cidade e isso me, foi o que eu vim transformar em um, num professor né?! 

 

- Entrevistadora: Hurum... então no caso foi desde de 2013 que tu tá como professor, mas na disciplina 

de Química tem apenas quanto tempo? 

 

- Professor P1:  6 (seis meses) e pra mim é um desafio!  

 

- Entrevistadora: Então, me fala um pouco da tua trajetória, como você escolheu a docência de 

Química? 

 

- Professor P1:  Na realidade não, foi nenhuma escolha à docência de Química! (Risos). Como docente 

foi uma escolha, mas como docente de Química não foi escolha! A falta de profissionais formados na 

área, é não sei se formado na área sim, mas a falta de ... de profissionais é que, concurso à falta de 

concurso pra, pra área de Química foi o que gerou que tava sem professor há 3 (três) meses e os alunos 

estavam ser professor e aí eu acabei assumindo a disciplina, não por escolha, mas por indicação do 

diretor. O diretor disse que tinha disciplina para ser assumida e aí acabei atuando na disciplina, e tou aí 

nesse desafio.  

[...] eu fui lotado aqui pro colégio para a disciplina de ciências e Biologia, porém, a disciplina ... a 

disciplina de Química estava sem professor, e por não ter um profissional na Instituição, acabou que eu 

assumir a disciplina né, por estar em uma área mais próxima. 

 

- Entrevistadora: Você está como Reda, é? 

 

- Professor P1:  estou como Reda, sou professor Reda. 

 

- Entrevistadora: Hum. 

 

- Entrevistadora: O que você entende, como Planejamento? 

 

- Professor P1: Planejamento é uma forma de organização do profissional... é ele precisa se organizar 

enquanto conteúdo, enquanto metodologia, enquanto, a questão do tempo. Então se ele não tiver essa 

organização, ele não consegue trabalhar de uma forma linear, ele precisa estar organizado. Então para 

mim é resumo, é a forma de organização para todo profissional, para todo docente! 

 

- Entrevistadora: Quais os elementos que tinha auxiliam na hora de planejar? 
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- Professor P1: É ... alguns livros, principalmente o livro didático, é internet, é e levando em 

consideração o ... levando em consideração também a questão da vivência, do cotidiano que é que a 

gente tem de Química dentro do cotidiano dos alunos, ou do cotidiano do próprio professor. Então a 

gente considera todos esses elementos, algumas pesquisas internet, livro didático, revista e, 

considerando também à questão do cotidiano da Química dentro da natureza. Sempre focar no 

planejamento nessa perspectiva aí. 

 

- Entrevistadora: A escola te oferece algum suporte pedagógico suporte pedagógico? 

 

- Professor P1: Suporte pedagógico?! 

 

- Entrevistadora: É! Na hora assim, de você planejar? 

 

- Professor P1:  Sim, qualquer dúvida nós temos à coordenação, uma coordenadora pedagógica que, a 

gente sempre que necessário, recorre a ela pra alguma orientação a mais, mais a coordenada pedagógica 

mesmo. 

 

- Entrevistadora: Quais as suas maiores dificuldades, na hora de planejar? 

 

- Professor P1: Na hora de...de... é em relação ao conhecimento da temática. Porque pelo fato de não 

ser a área especifica de formação, então você precisa se aprofundar bastante na temática, para que você 

faça um planejamento é, ... um bom planejamento! Então, as vezes esse não conhecimento da temática, 

do conteúdo, pode interferir no planejamento, saia um planejamento que não seja totalmente bom! Mas 

essa dificuldade mesmo é na... no aprofundamento do conteúdo. Então antes de planejar, sempre eu 

busco é aprofundar o conteúdo, estudar o conteúdo. Isso demanda uma grande quantidade de tempo. 

Então a minha dificuldade é a falta de tempo para me dedicar ao aprofundamento do conteúdo para 

poder fazer o planejamento. 

 

- Entrevistadora: Você falou assim, do um planejamento bom! O que seria pra você, esse planejamento 

bom? 

 

- Professor P1: Um planejamento que você consiga, passar com clareza e objetividade, é o conteúdo 

para seu o seu aluno! Então você precisa, pra você traçar metodologia, para você é, ... ver a quantidade 

de tempo. Então você precisa, conhecer o conteúdo e é essa dificuldade que eu tenho, eu preciso 

conhecer e eu não tenho esse tempo suficiente para conhecer todo esse conteúdo! Porque quando a gente 

tá formado na área, a gente passa quatro, cinco anos na faculdade a gente consegue ter um conhecimento 

mesmo que razoável, par poder você planejar. Mas quando a gente não tem esse conhecimento, não tem, 

não está na área de atuação que você foi formado, então você precisa de mais tempo! Então a 

dificuldades do planejamento para mim é o tempo! O tempo de ...de planejamento para mim, deveria 

ser maior. 

 

- Entrevistadora: Como o planejamento ele te ajuda no ensino de Química? 

 

- Professor P1: Com o planejamento, eu consigo colocar as minhas aulas é, ... dispor as minhas aulas, 

ver a reflexão ali, ver o que foi que eu conseguir naquele planejamento ... atingir? Qual o objetivo que 

eu conseguir atingir? Se eu não conseguir atingir o objetivo, como eu posso atingir? Porque que eu não 

atingi? Então ele me ajuda na reflexão dessa, dessas aulas, pra poder fazer uma análise crítica dessas 

aulas e ver o que é que pode estar melhorando. 

 

- Entrevistadora: O que você utiliza, pra enriquecer as suas aulas? 

 

- Professor P1: Eu utilizo muito a teoria atrelada a prática, eu gosto de trabalhar com alguns 

experimentos é, ... sempre que eu dou um conteúdo teórico eu gosto de mostrar esse conteúdo no 
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cotidiano do aluno e trabalhar alguns experimentos que comprove que o aluno veja ali, aquele 

conhecimento que foi passado na teoria.   

 

- Entrevistadora: O ruim é que a escola não dispõe de laboratório né? E aí pra você fazer estas coisas 

assim na ... 

 

- Professor P1:  Sempre eu faço com material alternativo. 

 

- Entrevistadora: Há, que bom!  

 

- Professor P1:  Trago materiais alternativos, algumas substâncias, alguns materiais, tento usar alguns 

materiais que já fica no carro ali, que eu... sempre, que eu vou fazer alguma aula de Química já tenho 

ali, algum material já reservado para isso. 

 

- Entrevistadora: Como você enxerga o ato de aprender? 

 

- Professor P1:  Como eu enxergo o ato de aprender?! 

 

- Professor P1: É na realidade é ... aprender eu acredito que seja, você conseguir assimilar alguma coisa, 

do que foi passado para você! Então, se eu tenho facilidade de passar esse conteúdo, eu acredito que o 

aluno vai ter a facilidade de aprender. Então é a capacidade que ele vai ter de entender, de compreender 

alguma coisa, algum fenômeno, ou algum... conteúdo que você passou para que ele, ... naquela turma, 

par aquele aluno. Então é a capacidade que ele vai ter de compreender e desenvolver, resolver alguma 

situação crítica a partir do entendimento daquele conteúdo.  

 

- Entrevistadora: Em relação ao aluno, como que você sabe se o aluno aprendeu? 

 

- Professor P1:  A gente tem alguns instrumentos, a gente acompanha o aluno durante todo o percurso 

através dos exercícios de fixação e também através de alguns testes escritos, questão da participação 

oral e sempre a gente coloca situações-problema que exige que o aluno é,... precise demonstrar a 

aprendizagem daquele conteúdo. Precise demonstrar com que ele compreendeu aquele conteúdo. No 

momento em que o aluno é,... responde as questões e que participa oralmente e que consegue 

desenvolver uma situação crítica, para resolver uma situação problema e aí,... a gente tem essa certeza 

de que o aluno conseguiu aprender. 

 

- Entrevistadora: Você utiliza a aprendizagem da turma no seu planejamento? 

 

- Professor P1: Sim, sim!! Tem turma que a gente tem, é... percebe, que ele tem .... ele precisa, ele não 

precisa, que você dê todo, uma revisão antes, mas tem turma que, que precisa que você dê uma revisão, 

que você volte alguns conceitos, pra poder que a turma acompanhe. 

Então a gente precisa saber da aprendizagem desse, dessa turma, analisar cada turma individualmente, 

pra poder ver como eu posso agir em uma turma e como é que eu posso agir em outra, em uma outra 

turma. Então, sempre a gente tem que analisar essa... essa questão do que o aluno aprendeu e do que 

aluno não aprendeu, pra poder ver, a partir daí planejar, né! Planejar e replanejar! Sempre nessa 

flexibilidade do planejamento. 

 

- Entrevistadora: Você poderia detalhar melhor sua forma de realizar a avaliação oral? 

 

- Professor P1:  A questão é quando a gente tá fazendo algum ... algum exercício, quando a gente faz 

algum questionamento pro aluno, ele explica a, ... aquela questão, aquela pergunta que você fez! Então 

ele consegue se explicar. Será que ele tem argumento é... de acordo com o que foi, com o que você 

passou, de acordo com o conteúdo estudado?! Ele vai dar uma resposta, pra uma pergunta de você faz, 

de acordo, ao que ele entendeu! E a partir desse momento aí, que ele dar essa resposta a gente consegue 

fazer uma análise, se ele entendeu ou não conteúdo estudado.  
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- Entrevistadora: O que é a Química, para você? 

 

- Professor P1:  A Química?! A Química é uma ciência, que ela vai estudar todos os fenômenos e 

elementos, reações que dentro, reações Químicas dentro da natureza! A Química ela está presente no 

cotidiano... de todos! Então, tudo que estiver relacionado, desde a singular partícula de um átomo; 

formação da matéria até, na formação do próprio inverso, nós temos é ... a Química presente! Então a 

Química para mim, ela é tudo dentro da Ciências da Natureza. 

 

- Entrevistadora: Há uma diferença entre saber Química e ensinar Química? 

 

- Professor P1:  Sim. Com certeza! Há esta diferença! Às vezes o profissional ele tem, ele sabe a 

disciplina ele passou 5 ou 4 anos na faculdade lá, tem o conhecimento teórico da disciplina, porém não 

tem metodologia suficiente para passar né, não tem uma didática suficiente para você passar isso pra 

o aluno. Não adianta você só saber! Você precisa saber, você precisa ter ferramentas que lhe possibilite 

a passar esse estudo! 

 

- Entrevistadora: Quais suas maiores dificuldades, na prática docente? 

 

- Professor P1:  A dificuldade na prática docente?! É para mim está relacionado a não estar na área de 

atuação, de formação! E a questão também, que hoje, tem muitos alunos que estão sem perspectiva de, 

não sei se é um hábito de acordo com muita tecnologia que tá tendo hoje, tem alguns alunos que estão 

sem perspectiva relacionados ao estudo. A valorização do ensino tá um pouco a desejar, eu acho que 

isso, eu acredito, eu acho não eu tenho certeza, (risos) que isso interfere na aprendizagem do aluno e no 

interesse do aluno! O aluno hoje não vê o estudo como forma de ascensão de vida, em algumas turmas. 

Eles não ver essa possibilidade, de através do estudo você conseguir ter uma ascensão, você conseguir 

ter uma carreira melhor, eles ver um parente hoje que tem uma graduação, que tem uma pós-graduação, 

tem um mestrado, que tem doutorado e que tá desempregado! Então para ele é mais fácil, ele ir por 

outros caminhos que têm aí, dentro da sociedade, do que é, ele ficar anos e anos dentro de uma 

instituição, estudando e depois ele não ter esse reconhecimento. Então isso gerou uma, na realidade isso 

gerou é, ... com que ele não tenha muito interesse no conteúdo. Então isso é uma dificuldade, é está 

trabalhando hoje ensinando para quem não quer aprender! Isso é uma dificuldade imensa no processo 

de ensino-aprendizagem. 

 

- Entrevistadora: Quando se depara com esse tipo de situação, o que você faz pra motivar esse aluno? 

 

- Professor P1:  A gente é sempre traz a questão de mostrar alguns casos, alguns casos em que a pessoa 

conseguiu, pessoas conseguiram ter ascensão através do estudo. A gente sempre traz história de vida, 

traz palestra, traz exemplo de pessoas que conseguiram ter sucesso a partir do estudo. Mas nem sempre 

isso é suficiente! Mas a gente sempre buscar trazer uma perspectiva do aluno, sempre colocar o aluno é 

... nessa perspectiva aí, de que deve buscar os estudos, porque várias pessoas já conseguiram e que ele 

é capaz e que ele pode conseguir! Mas ele já traz essa formação de que não consegue, de que não adianta 

uma formação já, as vezes da própria família, às vezes do convívio de sociedade. Mas a gente tenta 

sempre desmistificar isso aí e ajudar o aluno nessa, par ele conseguir ter um objetivo de vida. Sempre a 

gente consegue é, ... alguns a gente consegue, outros não. 

 

- Entrevistadora: Quais são suas maiores alegrias? 

 

- Professor P1: As maiores alegrias?! Quando você vê um aluno é, você explicar alguma coisa pra um 

aluno, o conteúdo pra um aluno, o que você vê depois, você consegue é, encontrar esse aluno em alguma 

localidade, depois que termina os estudos e esse aluno dizer: Professor passei no ENEM, passei no 

vestibular, caiu aquilo ali que o senhor me ensinou sobre átomos, sobre substâncias, caiu ali no ... na 

prova do Enem, professor eu conseguir responder alguma questão. Então, quando a gente consegue ver 

que aquilo que a gente ensinou, passou pro aluno que ele consegue ... conseguiu utilizar aquilo ali no 
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seu dia-a-dia, então isso nos transforma ... Transforma numa forma de alegria para agente, enquanto 

docente! 

 

- Entrevistadora: O que a Química mudou na tua vida? 

 

- Professor P1:  A Química na realidade ela fez com que eu enxergasse é, algumas coisas que eu, por 

exemplo considerava nociva, que enxergasse ela com uma visão mais branda, que às vezes a gente 

associa a Química, o conceito de Química a coisas ruim. Então, a tá tendo agrotóxicos no, no em 

alimentos, em hortaliças. Então tá tendo elementos, tá tendo Química no, nos elementos, as pessoas 

costumam no cotidiano colocar Química como algo ruim. Então, a partir do momento que você conhece 

mais a Química, que você consegue ter uma familiaridade com, com essa, com essa disciplina, com essa 

área de estudo, então você consegue enxergar a Química como algo que não seja totalmente ruim, ela 

não é totalmente ruim, mas alguns, algumas pessoas utilizam da Química para fazer algo ruim, né para 

construção de bomba outras coisas. Mais a Química eu conseguir ter mais uma aproximação com ela, 

consegui mais um respeito por essa área de estudo. 

 

- Entrevistadora: Como você atualiza seus conceitos? 

 

- Professor P1: Em relação, os conceitos que você fala é em relação a Química? 

 

- Entrevistadora: Isso é em relação a Química! 

 

- Professor P1: Assim, sempre eu tou buscando pesquisa, sempre eu busco pesquisa, assisto vídeo aula 

no YouTube, sempre pesquisando alguma coisa... sempre a buscar, né?! 

 

- Entrevistadora: Hurum 

 

- Professor P1: A questão da formação contínua, é você sempre está buscando alguma coisa para poder 

estar se atualizando. 

 

 

Início da entrevista com o Professor Newton 

 
Data: 04 de outubro de 2018 

Recursos: Papel, caneta e gravador 

Tempo de entrevista: 29 min e 42 s. 

 

- Entrevistadora: Como você se tornou professor?  

 

- Professor P2: Bom, eu tornei professor, eu sou formado, sou engenheiro Agrônomo da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia é, e tem o que mais ou menos uns.... quatro anos que eu ensino! E ensino 

as matérias da minha área, ensino algumas matérias especificas, como: Química, Física e Matemática. 

São matérias que, no meu currículo é ... eu sou apto há tá ensinando porque eu passei, né?! Por estas 

matérias, né, na universidade. Ah foi, não foi tão complicado não, como eu esperava. Na verdade eu 

não, nunca pensei em ser professor! Eu sempre pensei em trabalhar para mim mesmo né?! Já que eu tou 

na área de engenheiro Agrônomo, mas aí com o tempo né, com o estágio, foi fazendo estágios também, 

aí acabei indo para sala de aula, fui gostando e acabou que hoje, eu não me vejo mais fora da sala de 

aula. Hoje pra mim é uma satisfação imensa tá e ... ensinando! Tá em uma sala de aula. 

 

- Entrevistadora: O que foi que te despertou assim no estágio? 

 

- Professor P2: É porque na verdade, a gente busca né?! Passar o conhecimento da gente né?! Do dia a 

dia né?! Pras pessoas, e eu vi que tinha muita gente que não sabia muita coisa, né?! E isso é fundamental, 

passar o que a gente sabe! E aprender também, porque era muitas coisas que eu não sabia, e que eu 
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aprendi com a convivência dos alunos, né?! Curiosidades foram surgindo, e então eu foi, comecei a 

gostar, gostar e hoje não tenho o que reclamar não. 

 

- Entrevistadora: Entendi! É.. Me fala um pouco da tua trajetória, como que você escolheu a docência? 

 

- Professor P2: Olha, eu soo... eu na verdade, a questão do curso?! Como eu é,... 

 

- Entrevistadora: No caso assim oh, à docência em geral e na Química! Primeiro você fala na questão 

do curso e a questão da Química. 

 

- Professor P2: Olha a Química, eu comecei a ensinar né, por questões de falta de professor! Que eu 

acho isso um absurdo! Certo? 

 

- Entrevistadora: Hurum! 

 

- Professor P2:  É.... Ensino! Gosto! Sei! Mais do mesmo jeito eu, eu penso que deveria ter a pessoa 

específica para ensinar Química! Dar a matéria Química! Coisa que não tem. Então, foi a partir de uma 

oportunidade que surgiu de ensinar Química, par ficar no lugar de pessoas que não tinha na, na época 

então, aqui ... aqui mesmo, na escola não tem professor de Química suficiente para todas as turmas! 

Então eles me aproveitaram na verdade, né. 

 

- Entrevistadora: Você já assumia outras disciplinas aqui?! 

 

- Professor P2: Isso, então eles me aproveitaram e me colocaram pra eu ensinar Química! Apesar que 

todo ano muda, como ano passado eu ensinei física, porque tava precisando de professor de física e não 

tinha! Então, eu tava no colégio me aproveitaram. E dessa vez, foi Química! Então só, só ensino Química 

né?! Na parte específica, me aproveitaram e eu tou ensinando Química. 

 

- Entrevistadora: Entendi! 

 

- Professor P2: Com base no eu ensino a Química com base no que eu aprendi na faculdade e com base 

maior ainda, na escola! Porque eu vejo assim, eu tenho facilidade, porque eu estudei em uma escola 

particular, certo?! 

 

- Entrevistadora: Hurum! 

 

 - Professor P2: E eu vejo uma diferença muito grande!  

 

- Entrevistadora: No que é ensinado lá? 

 

- Professor P2: No que é ensinado lá e que é ensinado aqui! Então assim é, anos muitos anos que eu é, 

peguei alguns assuntos de Química e até hoje eu sei! Eu domino! Entendeu? Coisa que alunos que tá 

vendo por agora não conhece, alunos de, de terceiro ano, não sabem assunto de primeiro ano ainda, não 

sabem a base! Né, então a gente tem que voltar e trabalhar a base a gente não pode trabalhar algo bem 

complexo porque os alunos têm essa “deficiência”, então “pra mim fica fácil”! 

 

- Entrevistadora: É se eles não têm o conhecimento da base né, vai ficar complicado?!  

 

- Professor P2: Exatamente!! 

 

- Entrevistadora: É verdade! Mais assim quanto tempo é que tu tens de docência?   

 

- Professor P2: 4 anos! 
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- Entrevistadora: E na disciplina de Química, quanto tempo que você tem que tá administrando essa 

disciplina? 

 

- Professor P2: Essa disciplina de Química, eu comecei o ano passado! É com o, a turma do segundo 

ano, é ... com uma turma só, é ... iaí esse ano, tou ensinando todos os primeiros anos, dos cursos e o 

segundo ano de alimento, de enfermagem que também tem Química. Eu não tenho muito, muito tempo 

de Química não! Porque nessa matéria como eu falei eles estão me aproveitando.  

 

- Entrevistadora: Entendi! É ...agora sobre a questão do planejamento, como é que você entende o 

Planejamento?  

 

- Professor P2: Olha o planejamento de aula, eu ... se for de aula, no caso eu pego os assuntos, a gente 

tem aqui, né a semana pedagógica onde a gente senta, né?! Debate os assuntos, mais é batido pro Enem 

né?! Par concurso, os mais importantes aí a gente faz um apanhado dos assuntos e cria o planejamento 

de aula! Né aí a gente faz as aulas práticas e as aulas teóricas, como aqui tem laboratório, aqui tem 

vários instrumentos laboratoriais em perfeito estado, a gente às vezes faz aula prática, né? Apesar de 

que, a maioria das aulas é na teoria mesmo, né. 

 

- Entrevistadora: Hurum... é, você já elaborou algum plano de disciplina? Já participou de algum, plano 

de curso? 

 

- Professor P2: Já?! Já! 

 

- Entrevistadora: Já?! 

 

- Professor P2: Já! Foi o quê?! Na semana pedagógica mesmo! A gente senta, e aí quem é, quem ensina 

Química a gente senta, pra não fugir um, pra eu não está dando assunto.... A gente senta, ver os assuntos 

certinho e dá a aula. 

 

- Entrevistadora: E o plano de aula? O plano daquela aula, do dia?  

 

- Professor P2: Olha eu não costumo fazer não! 

 

- Entrevistadora: Hurum...entendi! 

 

- Professor P2:  E eu vejo muitos ... colegas que não faz não! Apesar que tem alguns que sim ..., mas 

uma boa parte, não faz o plano da aula.  

 

- Entrevistadora: No caso assim, é ... quais os elementos te auxiliam então assim, na hora de você 

planejar sua aula? Como é que você... já que você não faz o plano o documento, mais e pra aula? 

 

- Professor P2: Porque assim eu, a gente tem um ... um documento, onde a gente preenche qual o 

objetivo, qual a aula e tudo mais, só que é que eu faço, eu não uso esse documento!  

 

- Entrevistadora: Hurum...   

 

- Professor P2: Certo?! Eu simplesmente pego uma parte dele, onde tem a ementa e aqueles assuntos 

que foram pesquisados pela gente na semana pedagógica, eu grifo! 

 

- Entrevistadora: Hum 

 

- Professor P2: Eu divido é, vou dar tantos assuntos nessa unidade, tantos na outra e tantos na outra, 

para fechar certinho os assuntos. E vou para sala de aula, e aí cada aula que eu vou dando, vou grifando 

de amarelo... 
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- Entrevistadora: Ha, entendi! 

 

- Professor P2: Sendo que já foi uma escolha.  

 

- Entrevistadora: No caso assim, você já pega aquele ... um padrão né?! 

 

- Professor P2:  O padrão, é isso! 

 

- Entrevistadora: Que já tem na escola! 

 

- Professor P2: Exatamente! Eu já pego o padrão e faço! Só não faço mesmo preencher questão de 

objetivos; de interdisciplinari... estas coisas! Mas eu sigo a ementa né, que tá ali, que é o mais 

importante!   

 

- Entrevistadora: Mas assim, tudo bem nessa questão da parte burocrática eu entendi, mas na hora de 

você ir par sala, como é que você faz? 

- Professor P2: Quais os instrumentos que eu uso? 

 

- Entrevistadora: Isso! 

 

- Professor P2:   Pra aula? 

 

 - Entrevistadora: Na sala! 

 

- Professor P2: Certo! A gente ... eu costumo fazer o quê: apresentação de slide, né?! Pego os assuntos 

faço os slides, às vezes eu pego alguns slides montados e faço um outro, né aula, slide. E vou pra sala 

de aula, né?! E ensino! Às vezes eu faço prática, né laboratorial, né, com os assuntos que realmente dá 

para fazer a prática, como alguns ... alguns assuntos como solubilidade, ácido base, essas coisas, 

equipamentos laboratoriais, que inclusive eu faço prova prática também, certo?! E às vezes vou pego o 

livro relacionado a matéria e também vou para sala de aula, deixo os alunos lerem, ver o que eles 

entenderam, depois eu venho, explico. 

 

- Entrevistadora: Entendi! 

 

- Professor P2: E assim a gente vai caminhando, minhas aulas é desse tipo!  

 

- Entrevistadora: E no caso, a escola ela te oferece algum suporte pedagógico?  

 

- Professor P2: O que toda escola, na verdade dá par todos os professores, que é datashow e livro, né?! 

Só! Só isso mesmo, não tem nada a mais não. 

 

- Entrevistadora: Você tem alguma dificuldade na hora de ...  

 

- Professor P2: Ministrar a aula?! 

 

- Entrevistadora: É ministrar a aula, de preparar alguma coisa assim diferente? 

 

- Professor P2: Não! Não tenho não! Eu não vejo nenhuma dificuldade não! (Risos) Só os quadros 

mesmo que aqui é estão ruins, aí fica difícil pra gente tá escrevendo no quadro. 

 

- Entrevistadora: Você falou que, você só faz o planejamento aquela parte burocrática, mas pra levar 

pra sala alguma coisa pra te auxiliar não. Então com isso se você não faz isso, você sente alguma 

dificuldade ou já está tudo na sua cabeça? 
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- Professor P2: Há já está tudo em minha cabeça! Eu já chego na sala de aula com tudo esquematizado 

o que eu vou fazer! 

 

- Entrevistadora: Hurum 

 

- Professor P2:  entendeu, então por isso que eu não tenho dificuldade nenhuma! Porque eu já saio de 

casa, já sabendo o que eu vou fazer na sala de aula! Diferentemente de alguns professores que chegam 

e tentam bolar na hora e acaba se atrapalhando, enfim! Mas eu já venho, com tudo já esquematizado já. 

 

- Entrevistadora: Você utiliza alguma coisa assim, pra enriquecer a tua aula? 

 

- Professor P2: Olha é... eu uso o que muita gente não faz e que muito aluno cobra, que é a prática!  

 

- Entrevistadora: A prática!  

 

- Professor P2: Né?! Então eu acho que a prática ela tem que ser batida mesmo, porque os alunos eles 

pedem, eles querem. E a gente sabe que pra aprender, né, teoria e prática, eles têm que tá conciliado, 

certo?! 

 

- Entrevistadora: É verdade. 

 

- Professor P2: E aqui tem pouca prática, nessa relação aí. 

 

- Entrevistadora: Hurum, entendi! Agora vamos é, em relação a aprendizagem, como você enxerga o 

ato de aprender?  

 

- Professor P2: Não sei... a pergunta como foi, como está sendo reformulada, eu acho que aprender é 

essencial pra todo mundo, né?!  

 

- Entrevistadora: Não entend... 

 

- Professor P2: É a questão, mais tu num .... refor... dá uma reformulada na, na... 

 

- Entrevistadora: no caso assim, como é que você que você sabe que aquele aluno tá aprendendo? Que 

ele aprendeu alguma coisa?  

 

- Professor P2: Olha, graça a Deus!  

 

- Entrevistadora: Aprender pra você, seria o quê? 

 

- Professor P2: como a gente sabe né, tem a questão das avaliações. 

 

- Entrevistadora: Hurum 

 

- Professor P2: Certo! E a gente vê, os alunos que são interessados e os que não são interessados, 

aqueles que se aproveitam dos outros e os que não se aproveita, certo! Mas o ... a prova maior é a questão 

da avaliação, certo! Então, a gente dá pra notar com as notas e com o empenho do aluno na sala de aula, 

quem está aprendendo e quem não tá! Porque tem muitos alunos mesmo, que eles tiram as dúvidas, eles 

perguntam o tempo todo! Então, isso dá entender de que ele tá aprendendo e que ele quer aprender ainda 

mais! 

 

- Entrevistadora: O interesse deles lá, né? 
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- Professor P2: O interesse dele exatamente! Então, ele vem ... vêm com questão... professor eu não 

entendi essa questão. Aí a gente vem explica, refaz, passa site, enfim! Então eu sei que o aluno tá 

aprendendo, com base nisso! E já tem outros alunos que malmente entra na sala de aula, quando entra, 

vai lá pro fundo deitar, aí você sabe que aquele aluno não tá absorvendo nada, que ele realmente só tá 

ali né, para cumprir a função de tá na sala de aula! 

 

- Entrevistadora: Vou te fazer outra pergunta, não sei se isso que você me falou acabou respondendo 

essa, mais se.... Assim, como é que você sabe que o aluno aprendeu? Você está explicando alguma coisa, 

como é que você sabe que o aluno aprendeu? 

 

- Professor P2: Assim, isso é uma pergunta em que não é fácil responder, porque muitos alunos quando 

a gente pergunta, tá entendendo? Eles dizem, tá! E aí você fica meio na dúvida, porque quando você faz 

uma atividade avaliativa e você pega uma nota, que não ... não chegou no, na nota ideal, você fica se 

perguntando poxa? O que aconteceu? Porque o aluno disse que aprendeu! Que intendeu! E chega na 

hora não ... não satisfaz a nota, né?! Então é, às vezes é meio complicado, mas como eu falei tem muitos 

alunos interessados e que eles, a gente sabe que ele aprendeu pelo esforço dele, pela questão dele tá 

vindo, procurando saber e nesse caso a gente vai e ensina novamente, né!  Porque foi uma dúvida que 

ele teve! Ele tirou a dúvida ele tá indo para casa, ele entendeu à questão que você ... o assunto ou a 

maneira que você... 

 

- Entrevistadora: Nesse caso assim, você avalia esse aluno, é quais os critérios que você tem pra 

avaliar? Só ... no caso você utiliza outro critério a não ser aquela nota ali da prova?  

 

- Professor P2: Há ...ah relatório; apresentação de trabalho, você sabe que o aluno, quando o aluno ele 

chegou alí e decorou, então a gente sabe que ele não está aprendendo ele tá decorando e a gente sabe 

aluno que aprendeu mesmo! Que é um aluno que ele tem a facilidade de apresentar o trabalho sem nem 

sequer olhar para o quadro. 

- Entrevistadora: Hurum 

 

- Professor P2: Entendeu?! E a ... a até mesmo a questão da movimentação dele sala de aula, de tá 

perguntando, de tá respondendo, de ... de perguntar se alguém entendeu ou não, se tem alguma dúvida. 

Então você sabe se aquela pessoa tá preparada e que ele tá aprendendo as coisas! Então a gente passa 

um assunto, aí depois a gente pede um trabalho para eles apresentar em sala de aula e eles apresentam 

de uma forma bem satisfatório que você vê, que dá entender que ele entendeu. Então, para mim não tem 

porque dizer que aquele aluno não aprendeu o conteúdo. 

 

- Entrevistadora: Aí no caso assim é, ... você explicou um, vamos imaginar um conteúdo novo, uma 

atividade nova, você explicou aquela atividade como é que você passa pra outra atividade pra você 

avaliar se aquele aluno aprendeu ou não? 

 

- Professor P2: Não entendi? 

 

- Entrevistadora: Você está dando um assunto, aí você tem que passar pra um outro assunto... 

 

- Professor P2: Muitas das vezes, atrasa! Porque muitas vezes, o aluno ele não aprendeu o assunto! E 

aí a gente fica aulas e aulas explicando assunto voltando né todo contexto para ele entender o assunto! 

Então, aqui acontece muito de tá atrasado alguns conteúdos, por que os alunos eles não têm a capacidade 

de passar pra outro, já que ele não entendeu o assunto anterior. 

 

- Entrevistadora: Será que no final é, algum conteúdo daquele que foi você planejou lá na semana 

pedagógica, será que alguns daqueles conteúdos ficaram sem o aluno ver? Devido a este tipo de 

situação? 
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- Professor P2: Sim, com certeza! Com certeza, por que atrasa e aí vem a questão da pressão de que 

tem que fechar a unidade no certo período, e você tem que dá nota e você tem que passar nota. Então 

você acaba correndo contra o tempo e aí você acaba deixando um assunto ou outro sem dá! Isso é normal 

e acontece muito! Né! 

 

- Entrevistadora: Tu falou da “pressão”, essa pressão é de quem? São dos professores, ou da ... de onde 

vem essa pressão?  

 

- Professor P2:  Direção! Porque a Direc ... porque tudo é questão de órgão né? Aí vem a Direc por que 

tem que cobrar, por que tem que fichar alguma coisa, que eu não sei explicar direito, então você tem que 

vim, fazer o conselho e tudo mais e você tem a data para entregar!  Vamos supor a unidade acaba 

amanhã, e você ficou sem dar o assunto, se você tivesse mais duas semanas você daria o assunto, mas 

você não tem as duas semanas você tem que fechar unidade! E chegou lá fren... lá traz a gente fez aquela, 

pra aquela unidade, na outra a gente não pode, simplesmente dar o assunto que ficou para trás porque aí 

vai emendar mais, e vai emendar! Então, você a, infelizmente, a gente tem que seguir o que manda né! 

 

- Entrevistadora: Entendi, entendi! 

 

- Entrevistadora: O que é a Química pra você?  

 

- Professor P2: Química?! 

 

- Entrevistadora: Hurum 

 - Professor P2: É um termo abrangente né?! À Química né?! Se for ... na verdade não é muito a minha 

área específica! Mas é o estudo de, da Constituição de tudo que existe! Então para tudo você usa a 

Química, né!? Acredito que todas as áreas direta ou indiretamente, você vai tá lidando com Química!  

 

- Entrevistadora: Tu acha que existe assim, uma diferença entre saber a Química e ensinar a Química? 

 

- Professor P2: Sim! Se você sabe?! 

 

- Entrevistadora: Hum 

 

- Professor P2: Você ensina!  

 

- Entrevistadora: Hum 

 

- Professor P2: E ensina perfeitamente! 

 

- Entrevistadora: Certo! 

 

- Professor P2: Certo?! E muitas vezes você ensina, por algo que você ainda não, não tem conhecimento 

vasto. Um exemplo, é fácil chegar aqui, pegar uma apostila e ler pros alunos e eles ficarem na cadeira 

só anotando, eu tô ensinando, tô ali pra isso, ensinei pronto! Mas eu sabendo, eu simplesmente vou 

arrumar métodos para eles tarem, né?! Absorvendo o que eu dei de uma forma muito mais fácil. Porque 

ensinar é, eu acredito que ensinar, todo mundo sabe! Porque muitas vezes é o que eu vejo aqui, ensinar 

é você chegar na sala ler, é você chegar pegar um slide de 4, de 40 página, que eu acho um absurdo! E 

fica lá, Pererê ... Pererê.... Pererê... e, Pererê... Pererê... Pererê... Pererê é complicado!  

 

- Entrevistadora: É até pro aluno né?! Que tá ali! 

 

- Professor P2: Que tá, exatamente! Fica chato o aluno não quer mais saber de escrever, o aluno cansa. 

E quando você, conhece fica muito mais fácil de você está ensinando, de o aluno tá aprendendo, tá 
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dialogando com você, debatendo, entendeu? Por que muitas vezes os professores, fica até com medo de 

um aluno fazer uma pergunta que você não sabe. 

 

- Entrevistadora: É 

 

- Professor P2:  E aí?! E aí, você fala qualquer coisa por que você acha que o aluno não sabe de nada. 

Eu já passei por isso, quando eu estudava! Tinha um professor que ele, ele ... ele ensinava, mas ele não 

sabia o conteúdo direito! Então muitas vezes um colega meu, vinha e fazia uma pergunta que ele não 

sabia! Aí, ele chegava simplesmente e dizia, ó daqui a, a 15 dias eu volto nesse assunto e explico melhor 

à vocês, porque eu realmente não sei! Tinha questões que o professor de matemática, o professor ele 

respondia e dava o resultado errado! Mas o aluno sabia que tava errado! Professor, tá errado! A resposta 

é tal, porque assim, assim ... assim assado. Então ele não sabia! Ele só, ele ensinava, mas ele não sabia 

o conteúdo! 

 

- Entrevistadora: Tu fala isso na tua graduação ou .. 

 

- Professor P2: Eu falo na questão quando eu estudava na escola, no ensino médio, já passei por isso 

várias vezes. Então tem professor assim, que diz ó: eu vou ensinar, porque o que eu falar tá, tá acerto e 

ele não vai questionar porque ele não sabe, isso aqui se passa! Porque tem aluno que é estudioso, ele tá 

aprendendo, ele tá indo atrás por isso só, não só com o que o professor fala. E chega, ele vai ter dúvida, 

ele vai dizer, professor e aí? E eu vou fazer ... o quê? Se eu não sei o, não sei o conteúdo! Entendeu? 

Então, eu acho que existe bastante diferença entre um e outro. 

- Entrevistadora: É, verdade! 

 

 - Professor P2: Então, você saber você ensina perfeitamente! E se você não souber, o ensino não é 

perfeito, mas você leva com a barriga! 

 

- Entrevistadora: Quais tuas maiores dificuldades na prática docente?  

 

- Professor P2: Olha, como profissional em geral, fugindo um pouco da Química, a questão das práticas 

ela às vezes fica muito defasada, porque a gente não tem o suporte, aí falo fora da Química que a gente 

deveria ter! Certo! Então se eu faço uma tecnologia social, eu já fiz tecnologia social onde a gente foi, 

bombardeado por que a maquete que eu fiz, né, não aos olhos dos jurados, não passou! Por que foi uma 

maquete feita avulso e por que foi feita avulso? Porque simplesmente a gente não tinha material 

adequado pra fazer! Então, a gente fazia e emendava, pegava um pedaço de madeira ali, um pedaço de 

não sei aqui, porquê? Porque não tinha material suficiente!  

 

- Entrevistadora: E na hora de avaliar? 

 

- Professor P2: Na hora de avaliar, a gente tomo... acabou que a gente não se saiu bem!  

 

- Entrevistadora: Isso foi ne feiras foi? Nas feiras de ciências?! 

 

- Professor P2: Foi nas feiras de Ciências! Tou falando isso porque aconteceu e a gente foi 

desclassificado! O cara elogiou trabalho perfeitamente, mais disse, oh essa maquete infelizmente não 

dá! Aí eu falei, eu tive que falar, infelizmente a gente tá sendo desclassificado, mas a culpa não é Nossa! 

Por que se desse o suporte que a gente precisava, a gente não taria passando por essa vergonha! E 

realmente foi o que falou, ela a pessoas, uma pessoa maior disse, olha Newton eu quero que faça um 

galinheiro móvel! Eu falei se tiver o material eu faço se não tiver material eu não vou fazer, porque eu 

não vou fazer mais armengue! 

 

- Entrevistadora: Humm, o ruim é isso. 

 

- Professor P2: Eu sou formado pra não tá fazendo armengue! 
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- Entrevistadora: O ruim é essas coisas que a gente encontra na educação. Agora tu têm um projeto 

que é massa do, a questão do é o dessecador? 

 

- Professor P2: O dessecador solar! Ou desidratador solar! A gente foi, já foi com ele pra ... várias 

feiras, mas por quê?! Aí eu te falo, uma curiosidade, se você perguntar se o material foi todo dado pelo 

colégio, eu te digo que não foi! Quem teve que dar o material, infelizmente foi aluno e professor! Porque 

se fosse aqui não fazia!  Ele não saia do jeito que saiu! Porquê falta material, entendeu? É a minha 

indignação, é porque falta material, nas coisas, para fazer as coisas, e isso desestimula aluno, desestimula 

Professor! Quando você chega aqui, peço tem prego? Não tem prego! Que é algo MÍNIMO! Você 

desanima! Por perder uma tarde porque não tem prego! A gente vem para cá que o planejamento de 

fazer uma aula prática de construir algo e faltou prego, uma peça essencial barata e que não tem no 

colégio e que era para ter! 

(...) 

 

- Entrevistadora: Agora você gosta bem dessa parte de tá com a mão na massa, né? Quando eu digo 

assim, se for pra optar entre uma sala de aula e tá com a mão na massa com os alunos no campo mexendo 

com essas coisas, você?  

 

- Professor P2: Sem dúvidas, sem dúvidas no campo! Eu ...eu se eu pudesse era o campo o tempo 

inteiro, né? Não menosprezando a teoria entendeu! 

 

- Entrevistadora: Ah entendi é importante mais ... 

 

- Professor P2: Isso! 

 

- Entrevistadora: Né?! 

 

- Professor P2: Porque eu acredito e claro, têm que saber a teoria! Mas quando você tá com a mão na 

massa você tá aprendendo de verdade! Entendeu? Você tá construindo, você tá fazendo, Você tá 

mostrando, você tá explicando ao mesmo tempo e você está construindo. E na teoria, você tá só 

mostrando como faz, mas não tá, por isso que tem que conciliar um e outro! Mas eu prefiro tá o tempo 

todo em campo!  Se eu pudesse eu ficava o tempo que for. 

 

- Entrevistadora: Na teoria você fala que está mostrando como faz, isso aí você percebe que num, não 

tem tipo, uma ligação com os alunos é isso?  

 

- Professor P2: Os alunos, eles ficam muito mais, é eles aprendem, pra mim eles aprendem muito mais, 

eles ficam muito mais alegre, em campo, fazendo e a gente mostrando onde errou ou que acertou. Eles 

construindo do que, tá em sala de aula, que eles acham um tédio, acham a aula um saco! Professor as 

vezes, não sabe passar o conteúdo ou as vezes fica naquela é ... eu falo e tu escreve. Então eles acham 

isso horrível! Entendeu? Quando você vê os alunos em pé, tenta passar em sala em sala e perguntar e aí 

vamos pra prática hoje? Ave Maria tu é doido?! Não tem coisa melhor! Ele já sai perguntando: Professor 

que dia tem prática? 

 

- Entrevistadora: Agora eu te perguntei isso, tu me falou mais da questão prática de ... de mais em 

relação mesmo a ser professor, quais as tuas dificuldades como professor? 

 

- Professor P2: Rapaz, é a questão de lidar com aluno, velho! Tem muito aluno que é difícil de lidar 

mesmo, entendeu?! Que aluno não é brincadeira, não! Então aí, eu ... eu tipo, relação com aluno muitas 

vezes eu, a gente já ... já entrei em desavença com aluno pela questão da liberdade! Eu dou muita 

liberdade pra aluno! Então, eu brinco com aluno o tempo inteiro e isso é muitas das vezes os alunos 

acabam que, acha que tudo é brincadeira e não leva as coisas a sério e quando a gente puxa aí, eles 

acham ruim, vai pra direção, entendeu?! 
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- Entrevistadora: entendi! 

 

- Professor P2: E aí complica, a dificuldade maior é lidar com certos alunos!  

 

- Entrevistadora: Devido a, essa... 

 

- Professor P2:  Questão de liberdade! 

 

- Entrevistadora: E tuas alegrias, o que é que te deixa feliz assim, como professor? 

 

- Professor P2: Rapaz, eu vou te contar, só de chegar, de sair de casa eu já tou feliz! Eu detesto ficar 

em casa! Eu, meu negócio é tá aqui ô, vendo aluno, ensinando, bolando alguma coisa, minha alegria é 

quando eu saio de casa e venho pro trabalho! Porque é o lugar onde eu aprendo e ensino! É o lugar onde 

eu tou convivendo com as pessoas! Eu paço constantemente, eu passo o tempo todo, convivendo com 

as pessoas e isso pra mim é gratificante! 

 

- Entrevistadora: O que que a Química ela mudou na tua vida? 

 

- Professor P2: Olha na verdade, quando a gente ensina a matéria que a gente não é tão, né?! A gente 

não tem tanta profundidade é, a gente simplesmente aprendi a cada dia né?! Então vou te contar uma 

coisa ... possa ser que seja até errado! Uma vez eu vim dar um assunto e por incrível que pareça, o 

assunto eu só aprendi no momento, certo?! 

 

- Entrevistadora: Humm 

 

- Professor P2: Eu disse, meu Deus do céu como é tão fácil, coisa que eu não tinha aprendido a vida 

toda. Quando eu tava na escola, era para mim um terror! O assunto! 

 

- Entrevistadora: Humm  

  

- Professor P2: Certo?! O assunto eu digo, meu Deus como é que é isso? Eu não conseguia fazer de 

jeito nenhum, quando eu vim ensinar, né que eu peguei o assunto e comecei a fazer no quadro o que 

tava no livro e fui vendo, eu digo, oxi! Aprendi, naquela hora! 

 

- Entrevistadora: Como é que tu percebeu aí isso aqui, é assim? 

 

- Professor P2: Porquê, eu acredito que eu prestei mais atenção hoje em dia, no que eu ia ensinar, até 

mesmo com medo de errar, do que naquela época! Então, eu vi que era muito mais simples do que eu 

pensava e eu aprendi na hora ali. E ainda falei pros alunos, gente no final da aula, né?! Quando acabou 

pra num, dizer que eu não... esse assunto eu acabei de aprender com vocês! Porque eu não sabia como 

fazer! Que foi até a questão do, vou te falar agora, é do... distribuição eletrônica! 

 

- Entrevistadora: Ahh ... certo! 

 

- Professor P2: Eu não sabia, fazer distribuição eletrônica! E eu aprendi no momento! Ninguém, tipo 

assim eu fui né? Fiz um exemplo, fiz dois, daqui a pouco que eu fui vendo até a sequência, você tinha 

que seguir uma sequência! E eu não ... não sabia que tinha que seguir uma sequência! Eu só ficava 

perdido, de onde é que vêm esses dois? De onde é esse... que volta, que vai e volta e a seta eu aprendi 

naquela hora. Então eu acredito que foi mais questão de,  de dizer assim o eu tenho que, atenção tem 

que ser dobrada! E aprendi na hora! Então assim, quando eu ensino Química muitas as vezes eu relembro 

as coisas e eu aprendo coisas que eu não tinha entendido antes. 

 

- Entrevistadora: Em relação aos conceitos, como é que tu atualiza?  
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- Professor P2: Olha, eu ... de Química?  

 

- Entrevistadora: Humm  

 

- Professor P2: Tem um ... um, eu tenho um site, né? Que eu pego as aulas lá, certo? Eu dou uma olhada 

aí tem várias aulas várias e várias! Eu dou uma olhada nas aulas, vou no livro, né! Nos livros didáticos 

do ano no caso que a escola sempre recebe e doa uma comparada e vejo que tá tudo atualizado! Eu não 

pego tipo, eu não vou pegar uma aula de 2006 eu tou em 2018! Pode, muita coisa mudou, certo? Então, 

eu tenho que ficar atento, tem coisas que não mudaram que a gente pensa que a gente ensina e tal, mas 

tem coisa que já mudaram! Então, eu não posso simplesmente pegar aquele slide e confiar, ou aquela 

aula e confiar do jeito que tá ali, sem mudar nada e dizer, não essa aula tá perfeita! Eu tenho que lê tenho 

que ver se realmente tá atualizado, se não mudou o modo de como fazer e aí venho pra sala, entendeu? 

Eu não pego conteúdo antigo não, até porque as coisas mudam né?! Um pouco!  

 

 

Início da entrevista com o Professor Volta 
 

Data: 10 de outubro de 2018 

Recursos: Papel, caneta e gravador 

Tempo de entrevista: 19 min e 15 s. 

 

- Entrevistadora: Como você se tornou professor? 

 

- Professor P3: Você quer saber, o que motivou ou como foi que eu cheguei a ser professor? 

 

- Entrevistadora: Se você puder falar os dois 

 

- Professor P3: Bom, eu nunca pensei em ser professor da, da ... nem da rede pública, nem privada! 

Nunca pensei em ser professor! E ... a minha ideia era sempre, ir pra indústria, trabalhar na indústria! 

Então, minha formação começou com a licenciatura e ... nunca gostei da disciplina de licenciatura! Até 

hoje eu não gosto das disciplinas de licenciatura (risos)!   É ... hum ...hum... vejo muita Utopia do que a 

universidade prega e tal, mas enfim, nunca pensei! E ... então, deixei a licenciatura de lado e faltou uma 

disciplina para finalizar e segui em bacharelado. Aí fui para indústria, vivenciei a realidade da indústria 

e passei no ... no concurso, né?! Simultaneamente! Então, comecei a dar aula à noite, e aí eu vi os dois 

lados né? As duas realidades! Então, depois que eu vivenciei estas duas realidades, aí eu fui ... 

descobrindo o que eu era a ... profissão de ... de professor e me descobrindo, né?! Como profissional. 

Então, foi a partir daí, que eu comecei a direcionar minha carreira pra ... pra licenciatura.  

 

- Entrevistadora: No caso você não gostou de trabalhar na indústria? 

 

 - Professor P3: Não... não de maneira nenhuma! Eu não quero nem voltar! Apesar de que, a 

remuneração era duas à três vezes maior! Mais é ... o ritmo de trabalho, a maneira como se trabalha, a 

maneira como se cobra, tudo isso aí para mim é importante, aí eu acabei optando por licenciatura e, e 

me descobrir né?!  

 

- Entrevistadora: Hurum 

 

- Professor P3: Não é que, por falta de opção eu fui pra licenciatura! Por muitas opções eu escolhi a 

que melhor se adequa ao perfil.  

 

- Entrevistadora: Hurum, entendi! É então assim, me fala um pouco da tua trajetória, como que você 

escolheu a docência no caso e geral e a Química? 
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- Professor P3: É assim ...  

 

- Entrevistadora: Já é docente em licenciado em Química?! 

 

- Professor P3: Sou licenciado em Química, isso! É como eu te falei, não escolhi a docência, né!? Por 

experiência de... de trabalho ao longo da minha vida que eu fui percebendo que o meu perfil era mais 

pra ... pra docência.  

E ... e a Química é, foi uma surpresa grata, porque ... em 96 quando terminei o Ensino Médio eu não 

tinha perspectiva nenhuma de fazer Universidade. É, 96 um aluno duma escola pública, no interior da 

Bahia não tem contato, não tem noção do que é universidade, então, não tinha, não tinha é perspectiva 

de fazer universidade. 

E pais, amigos e tal, começaram a incentivar e aí eu prestei vestibular e na época a gente podia escolher 

duas opções, então eu escolhi duas opções que tinha mais a ver com meu perfil, que era de exatas e 

como eu, não sabia como é que funcionava e tal, a única o único entendimento, a única informação que 

eu tinha era a é ... a concorrência, né!? Então escolhi os cursos que tinha menor concorrência para 

conhecer universidade, se eu passasse lógico, conhecer a universidade, depois seguir uma carreira que 

fosse, mas dentro do meu perfil.  

E aí, eu passei em Química, os dois cursos que tinha a menores concorrência eram Química e física. E 

Química, tava em primeiro lugar e física, em segundo lugar. E na primeira aula de laboratório eu me 

apaixonei pela Química.  

Só conhecia Química o que a gente via é no Ensino Médio e no meu Ensino Médio só tive aula de 

Química no primeiro ano. Segundo e terceiro não tive professor! Então assim é ... foi uma surpresa, né!? 

Dessas que, o destino vai pregando na gente, né!?   

 

- Entrevistadora: Aí, quanto tempo que tu têm de regência?  

 

- Professor P3: De regência? Tem o quê?! Tem 10 anos! Vou completar 11 anos agora em novembro! 

 

- Entrevistadora: Como você entende o Planejamento? 

 

- Professor P3: Planejamento de aulas? 

 

- Entrevistadora: Isso! 

 

- Professor P3: Há, planejamento é a preparação, né!? Pra gente usar, o tempo curto que a gente tem de 

sala, de aula da melhor maneira possível, maximizar né?! O tempo de sala de aula, que é curto. Vou 

frisar isso porque, Química eu acredito que seja a disciplina que tem à maior carga de conteúdos 

principalmente, pro 1º ano e uma das disciplinas se tem menor carga horária. Então planejamento, eu 

entendo dessa maneira, aí pra a gente é se programar pra maximizar o curto tempo que a gente tem. 

 

- Entrevistadora: Quais os elementos que tinha auxiliam na hora de planejar?  

 

- Professor P3: Elementos que você fala é ... livro didático, internet essas coisas? 

 

- Entrevistadora: É! 

 

- Professor P3: Livro didático, não só o que foi adotado pela escola mais outros livros, não só os atuais 

mais os antigos, né!? Não só do Ensino Médio, mas também do, do ensino superior, internet, diversos 

sites que tem, canais de youtuber, vídeo, videoaula, enfim, tudo que tiver ao alcance e for possível 

utilizar é de novo pra maximizar o curto tempo que a gente tem. É o que eu vou poder trabalhar.  

 

- Entrevistadora: A escola ela te oferece algum suporte pedagógico? 
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- Professor P3: No que se refere a disciplina Química não! É de uma maneira geral a gente tem uma 

coordenadora pedagógica e ela, ela trabalha um pouco é, muito superficialmente, principalmente as 

questões relacionadas à disciplina do ... dos alunos. Mas com relação a conteúdo não ... não tem, não 

tem suporte não! 

 

- Entrevistadora: Quais as tuas maiores dificuldades? 

 

- Professor P3: Maior dificuldade, é você tá falando na ... na 

 

- Entrevistadora: Na hora de planejar! 

 

- Professor P3: Na hora de planejar?! 

 

- Entrevistadora: É 

 

- Professor P3: Na hora de planejar ?!! É adequar tudo pra o curto tempo que tem! Por exemplo, eu não 

posso planejar, eu não tenho como planejar uma ... uma aula experimental, que eu acho que seria 

fundamental pra ... pro aprendizado, porque primeiro a nossa infraestrutura do laboratório é precária, 

não tem carteira, não tem espaço para todos os alunos, a gente tem muitos alunos para fazer pro ... pro 

laboratório, então teria que dividir a turma.  

Os alunos são imaturos pra, manusear e manipular os equipamentos, os instrumentos e reagentes, então, 

para mim a maior dificuldade é tentar, encaixar tudo dentro do curto tempo, né?! Que a gente tem, e ... 

e a falta de infraestrutura mesmo, para poder utilizar diferentes aí maneiras pra dar aula.  

 

- Entrevistadora: Mas você chega a fazer alguma aula prática no laboratório? 

 

- Professor P3: Uma aula ou outra, pouquíssimas! A gente não tem infraestrutura! (...) 

 

- Entrevistadora: Como o planejamento te ajuda no ensino de Química? 

 

- Professor P3: Bom, a gente é ... determina uma, uma sequência lógica de conhecimento, né!? De 

conteúdo, então tenta seguir essa ... essa sequência, se não tiver planejado, já fica bem ... bem 

complicado, de segui a sequência, pra maximizar, melhorar o ... o aprendizado do aluno e, também de 

novo (risos) é ... é, a questão principal, é ... é o ... a carga horária que é curta! E também é trabalhar com 

a carga horaria da melhor maneira possível, né?! 

 

- Entrevistadora: O que você utiliza para enriquecer sua aula? 

 

- Professor P3: Eu trabalho muito com ... com datashow e, eu trabalho também, com listas de exercícios 

que eles fazem online, né, isso faz com que eu não ... não demande muito tempo de aula, né?! Para 

corrigir... 

 

- Entrevistadora: Humm... 

 

- Professor P3: Muitos exercícios, porque ele é ... a, as... os formulários online eles já fazem a correção 

automática. 

 

- Entrevistadora: É você mesmo quem elabora? 

 

- Professor P3: É, sou eu mesmo que elaboro. 

 

- Entrevistadora: Como você enxerga o ato de aprender? 

 

- Professor P3: Num, num ... como assim?! Você pode mim, me dá um... 
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- Entrevistadora: Como é que você... no caso o aluno, como é que você sabe é ... que aluno tá 

aprendendo, como é que você enxergar? O ato de aprender pra você seria o que?! 

 

- Professor P3: Assim, como é que eu, como é que eu vou enxergar, se o aluno tá compreendendo aquilo 

que, eu tô tentando passar pra ele?!  

A única ferramenta que a gente tem hoje, pra avaliar, né?! É a nota!  É a única ferramenta, são as 

avaliações! Mas a gente sabe, a gente consegue é ... observar que alguns alunos eles acompanham, eles 

entendem durante a participação das aulas, mas no momento da avaliação ele não consegue se dar bem! 

Aí, é o nervosismo... enfim, tem gente que trava na hora! Eu não sei como eu posso trabalhar é ... uma 

maneira de ... de, de dar nota, né!? Com esses alunos! No, não ... não tenho ideia de como fazer isso.  

- Entrevistadora: Que age dessa forma, né?! 

 

- Professor P3: É 

 

 

- Entrevistadora: Que, você percebe que ele está acompanhando mais que, na hora... 

 

- Professor P3: Nas avaliações, o cidadão não, não... não consegue demonstrar isso. 

 

- Entrevistadora: E aí?! Você faz o quê? 

 

- Professor P3: Eu nu, nu... 

 

- Entrevistadora: Não sabe?! 

 

- Professor P3: Nu... eu não sei o que fazer! Nesses casos. 

 

 Em conselho de classe a gente acaba, né!? É, avaliando melhor esses ... esses alunos se eles é ... é não 

... não forem ... no passaram direto, por exemplo. Foram pra uma ... uma recuperação e não passar na 

recuperação, aí no conselho de classe isso é levado em consideração. Olha o aluno desenvolve bem, 

mais na ... na, nas avaliações ele nu ... não consegue avançar e tal. Isso aí, a gente vai batendo né!? Mais 

é... não sei como ... como trabalhar uma avaliação específica para esse tipo de ... de caso. 

 

- Entrevistadora: Como é que você sabe que o aluno aprendeu? 

 

- Professor P3: É como eu ti falei, eu só tenho condição de ... de mensurar pela nota, né!? Com as 

avaliações! 

 

- Entrevistadora: Você utiliza a aprendizagem da turma no teu planejamento? 

 

- Professor P3: Como assim?! 

 

- Entrevistadora: Por exemplo você deu um conteúdo aí você tem que dar um outro conteúdo, pra você 

passar pro próximo conteúdo, você vai levar em consideração a aprendizagem da turma? Você utiliza a 

aprendiza...? 

 

- Professor P3: Deixa, deixa eu ver se eu entendi, vamos supor que eu tenho um conteúdo que é pré-

requisito pra o conteúdo seguinte... 

 

- Entrevistadora: Isso! 

 

- Professor P3: Se a galera não pego, esse primeiro conteúdo que é pré-requisito... 
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- Entrevistadora: Isso mesmo! 

 

- Professor P3: Se eu levo a frente ou eu ...  

 

- Entrevistadora: Isso! 

 

- Professor P3: Aí depende muito! Tem turma que ... que consegue avançar e tem turma que não 

consegue avançar! Isso é um ... não é um consenso na maneira como se trata, né!? Entre os professores, 

porque tem gente que acha que tem que ficar repetindo, repetindo, repetindo até que ... a turma inteira 

consiga, entender.  

Eu já acho contrário, se a gente tem uma quantidade de aluno suficiente que conseguiu, né!?  A gente 

tem que avançar, porque se eu parar pra repetir, eu tô ... de uma certa forma nivelando por baixo, porque 

o aluno que ... que tá estudando que ... que tá buscando, né? Que ... que demandou tempo para ... Para 

... investiu tempo para estudar nas disciplinas, né?! Principalmente em Química que é a minha disciplina, 

e eu não levo isso em consideração, tô desmerecendo todo o esforço que ele fez! 

Então, a depender né?! De como a turma vai avançando, eu avanço ou então, eu seguro um pouco! De 

repente é um dia que você não tá bem, não conseguiu passar o conteúdo, você vai e repete novamente. 

Mas eu tento ... eu tento manter a ... as turmas né, o mais equalizado possível, para que uma não esteja 

muito avançada e outra né? Muito atrasada! Mas, eu levo em consideração, principalmente aqueles 

alunos que demandam tempo pra ... pra investi tempo pra estudar. 

 

- Entrevistadora: Você fala assim, que você tenta equalizar, como é que você tenta fazer isso? 

 

- Professor P3: Se tiver uma por exemplo, vamos supor que ... essa semana mesmo a sexta-feira não 

tem aula. Eu tenho turma que só tenho aula sexta-feira, então a turma que ... que eu tenho aula na quinta 

vai avançar. A turma que tenho aula na sexta, não vai avançar! Aí na semana seguinte, eu já faço um ... 

sei lá, uma aula com ... montagem de modelos ... moleculares, por exemplo, se eu tiver trabalhando com 

Química orgânica ou ... sei lá, enfim! E na, e a outra turma que tava mais atrasada já, dou continuidade 

no conteúdo aí elas vão equalizando, depois vai passando para frente. Eu faço uma aula de exercício na 

turma que tá mais adiantada, em fim. Aí eu vou equalizando, só que sempre ... sempre a gente tem que, 

frear que tá mais avançada! E nunca acelerar a que tá mais atrasado! 

 

- Entrevistadora: O que é a Química pra você? 

 

- Professor P3: A ciência?! 

 

- Entrevistadora: É! 

 

- Professor P3: Química é a ciênciaa... de tudo, né? (Risos). É a ciênciaa ... que rege aí, né?! Todas as 

transformações, lógico que ... que a gente tem que, levar em consideração que cada ciência tem ... tem 

o seu papel e é fundamental. Mais, do ponto de vista, didático né? A Química é a ciência que (risos) 

estuda a matéria e suas transformações, é o que eu passo pra os alunos. Agora a gente tem que entender 

o que é que significa isso! O objeto de estudo da Química, é esse! Mas pra mim, Química é a ciência de 

tudo! Aí é a minha visão filosófica da ... da Química, né! 

 

- Entrevistadora: Você acha que existe uma diferença entre saber Química e ensinar Química? 

 

- Professor P3: Sim e não! Porque pra você ensinar, você tem que saber! Né?! Mas, você pode saber, 

mas não, não ... não consegue é ... Passar! Mais não consegue transmitir o conhecimento, ou fazer com 

que uma pessoa entenda o que você tá tentando explicar, enfim ... então é sim e não, só depende do 

ponto de vista. 

 

- Entrevistadora: Quais as suas maiores dificuldades na prática docente? 
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- Professor P3: Maior dificuldade ... são várias, né! Mais a maior dificuldade é a falta de interesse do 

... do aluno! Essa é a maior dificuldade! Essa é a maior dificuldade! E a falta de interesse do aluno ela é 

motivada por várias coisas, né! Mais essa é a maior dificuldade de todas! 

 

- Entrevistadora: Você ache que essas “várias coisas” assim, o que seria? 

 

- Professor P3: Há primeiro, há ... há estrutura familiar ou melhor, a desestrutura familiar, não existe! 

Né! Naqueles alunos que ainda tem uma família tradicional como se coloca, a família não é presente na 

... na vida escolar do estudante, não participa das reuniões no colégio, não quer saber como tá, 

simplesmente jogam o aluno no colégio como se fosse uma creche! Deixa o aluno aí é um tempo que o 

pai ou a mãe tem, pra trabalhar ou fazer outras coisas, então é ... essa falta de responsabilidade com a 

vida escolar do Estudante, leva né?! Ao estudante a desestimular, não ter, não ter interesse, enfim, né! 

Esse é um dos motivos, né ... esse é um dos motivos, mais tem mais. 

 

- Entrevistadora: E suas alegrias, quais são suas alegrias? 

 

- Professor P3: Minha alegria é ... uma das alegrias, acho que de quase todo é quando você chega né ... 

em algum local e encontra um aluno bem-sucedido e o aluno reconhece que, o seu trabalho, ele fez parte 

né! Da ... daquela construção de vida do aluno, né. Então a ... essa é uma das maiores alegrias que o 

professor pode ter, o reconhecimento do trabalho, principalmente pelo aluno. 

 

- Entrevistadora: O que a Química mudou na sua vida? 

 

- Professor P3: Há ... a minha formação como químico, mudou tudo, né! Primeiro que eu não queria 

ser professor e sou professor de Química! Assim, mudou tudo, né! A Química... minha formação como 

todo mudou ... tudo em minha vida! 

 

- Entrevistadora: Como que você atualiza seus conceitos?  

 

- Professor P3: Dá disciplina?  

 

- Entrevistadora: É! 

 

- Professor P3: Periódicos, é ... os livros que vão saindo recentemente, a gente acompanha alguns canais 

alí, na ... na internet que tem sites, então são vários, é ... como é que posso dizer, são várias ... várias 

fontes que a gente vai, vai consultando pra tá sempre se atualizando. 

 


