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RESUMO

O ensino de química exige métodos que desperte curiosidade e interesse, capaz de construir uma íntima relação entre os significados científicos com a realidade e cotidiano

desses alunos. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma análise do perfil dos professores de química que atuam no ensino médio em escolas públicas da cidade de Ubá-MG, a

partir do levantamento de dados socioeconômicos, das condições de trabalho, da formação acadêmica e das dificuldades enfrentadas na docência. Foram realizadas entrevistas

com 06(seis) professores de química de nível médio, de 04(quatro) escolas públicas da cidade de Ubá. Estas entrevistas foram gravadas em áudio, com a prévia autorização do

entrevistado, e posteriormente transcritas e analisadas. A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino (83%), de faixa etária entre 28 e 46 anos. Todos os seis entrevistados

apresentam graduação em Licenciatura de Química, e tem a docência como sua principal profissão. Cerca de 30% dos professores entrevistados argumentam que a maior

dificuldade que enfrentam no ensino da ciência esteja no desinteresse e na falta de comprometimento dos alunos; e que sentem necessidade em capacitação e atualização em

conteúdos relacionados à química e à prática docente. Verifica-se que estudos relacionados ao perfil e formação docente, podem auxiliar no planejamento de programas de

educação continuada, como na formulação e reformulação acadêmica de cursos de licenciatura em química, de acordo com as dificuldades e problemas enfrentados na carreira

do profissional. 
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