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A transformação da sociedade, assim como sua modernização, faz com que o 
professor de Química, assim como de outras áreas, tenha a necessidade de 
acompanhar as evoluções para que seja sempre um bom profissional e isso pode 
ser proporcionado pela sua formação inicial e continuada. Pode-se considerar o 
professor como um exemplo de profissional que trabalha com um par de 
contradição dialética, teoria e prática, ou ainda, a práxis. Esse profissional 
precisa transformar-se a cada dia, enfrentar conflitos, para que possa então 
atender aos seus alunos. Não basta ter o conhecimento dos conteúdos de 
Química, por exemplo, é preciso reconhecer seu público de alunos para então 
adequar sua forma de ensinar e proporcionar um ensino de qualidade. Um 
profissional bem formado é capaz de facilitar o ensino e aprendizado de seus 
alunos, por isso a importância de se buscar novas metodologias para sua 
formação. Sendo assim, esse trabalho busca apresentar a pesquisa colaborativa 
como uma metodologia alternativa para a formação inicial e continuada de 
professores de Química. A pesquisa colaborativa apresenta diferentes vertentes 
e uma delas surgiu com o francês Desgagné, em meados de 1992. No Brasil, 
Ivana Maria Lopes de Melo Ibiapina é uma das autoras adeptas a essa vertente. 
Apresenta como passos metodológicos: planejamento, aplicação de aula, 
entrevista e sessão reflexiva, unidos em um processo chamado de espiral 
reflexiva. Tudo é realizado em um grupo colaborativo, onde os membros devem 
trabalhar em conjunto permitindo que cada etapa seja desenvolvida. Primeiro 
deve ser feito o planejamento da aula a ser aplicada, o segundo passo é o 
desenvolvimento dessa aula, logo após, vem a entrevista, que é feita com o 
professor que realizou a aplicação da atividade e, a partir dela, deve emergir a 
sessão reflexiva. A sessão reflexiva é o ponto chave dessa metodologia, pois é 
nela que situações de conflito surgem, aflorando o sentido crítico dos envolvidos, 
por meio de discussões. São essas contradições necessárias para o 
acontecimento de uma transformação na postura do profissional docente e de 
sua prática. A pesquisa colaborativa é capaz de promover o momento para que 
os professores possam buscar através do aprofundamento teórico e do diálogo 
em grupo, soluções para transformar sua prática e, nesse processo, teoria e 
prática caminham juntas, não se separam, mas se completam. A teoria, assim 
como as atividades teóricas, não possui a capacidade de modificar a realidade 
sozinha, mas depende das atividades práticas.  
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O docente, através das atividades de formação tem a teoria embasando a prática 
e a prática reafirmando a teoria. Com uma formação reflexiva e crítica 
consolidada, o professor é capaz de iniciar um processo de auto avaliação a 
cada aula, o que trará benefícios para os alunos, visto que esse profissional após 
refletir sobre as ações realizadas, poderá buscar sempre como melhorar o 
ensino e consequentemente a aprendizagem de seus alunos.  
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