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RESUMO

JACINTO, Samila. Reflexões de licenciandos em Química a partir de um curso
ofertado na disciplina de estágio supervisionado. 2020. 137 f. Dissertação
(Mestrado em Ensino de Ciências Humanas, Sociais e da Natureza) – Universidade
Tecnológica Federal do Paraná, Londrina. 2020.

A presente pesquisa é concebida na formação inicial de professores de Química em
uma universidade de Londrina – Pr no contexto de um curso, tendo por premissa a
contribuição da reflexão na prática docente. O curso “Intervenção reflexiva na
formação inicial de professores” se configurou como produto educacional desta
dissertação, parte de uma sondagem primeira junto aos licenciandos participantes da
pesquisa por meio de uma entrevista semiestruturada em que se verificou a
necessidade de desenvolver atividades que estimulassem a reflexão e
instrumentalizasse didaticamente os sujeitos. O objetivo desta pesquisa consistiu em
investigar o processo reflexivo de um grupo de licenciandos em Química nas
atividades de microensino do estágio supervisionado IV por meio da autoscopia. A
metodologia adotada para a condução desta investigação foi abordagem qualitativa.
Evidenciou-se por meio do procedimento de autoscopia, as falas e a espiral auto
reflexiva esboçada para cada um dos licenciandos participantes da pesquisa, que
configurou o processo de reflexão e auto-avaliação destes. A dinâmica desse
processo os levou a identificar as situações problema e suas dificuldades, que num
segundo momento após a reflexão sobre a reflexão na ação resultou na reelaboração
de seus planejamentos e aplicação na escola campo de estágio. As reflexões de suas
experiências didáticas revelam indícios de que houve avanços em sua prática e
compreensão sobre a implementação das abordagens de ensino em sala de aula.
Apenas um licenciando não se envolveu por completo na espiral autorreflexiva, visto
que não conseguiu realizar o replanejamento de regência e reaplicar na escola campo
de estágio, porém foi possível também a este fazer a reflexão sobre a reflexão na
ação, face aos outros momentos vivenciados no curso de formação. Os resultados
desta pesquisa revelaram ser promissor o produto educacional para a formação inicial
de licenciandos, portanto recomenda-se tal prática em cursos de formação de
professores, lembrando que o formador tem flexibilidade para realizar as adequações
que considerar necessárias ao seu contexto de trabalho.

Palavras-chave: Autoscopia. Espiral Autorreflexiva. Formação de Professores.
Microensino. Reflexão.

ABSTRACT

JACINTO, Samila. Reflections of undergraduates in Chemistry from a course
offered in the supervised internship discipline. 2020. 137 f. Dissertation
(Professional Master's Program in Teaching of Human Science, Social and Nature) Federal Technological University of Paraná. Londrina, 2020.

The present research is conceived in the initial formation of professors of Chemistry in
a university of Londrina - Pr in the context of a course, having as premise the
contribution of the reflection in the teaching practice. The course “Reflective
intervention in the initial training of teachers” was configured as an educational product
of this dissertation, part of a first survey with the graduates participating in the research
through a semi-structured interview in which the need to develop activities that
stimulated reflection and instruct the subjects didactically. The objective of this
research was to investigate the reflective process of a group of graduates in Chemistry
in the micro-teaching activities of supervised stage IV through autoscopy. The
methodology adopted to conduct this investigation consisted of a qualitative approach.
It was evidenced through the autoscopy procedure, the speeches and the selfreflective spiral outlined for each of the graduates participating in the research, which
configured their reflection and self-evaluation process. The dynamics of this process
led them to identify the problem situations and their difficulties, which in a second
moment after reflecting on the reflection in the action resulted in the re-elaboration of
their plans and application in the internship field school. The reflections of their
teaching experiences reveal evidence that there have been advances in their practice
and understanding of the implementation of teaching approaches in the classroom.
Only one licensee was not completely involved in the self-reflective spiral, as he was
unable to carry out the re-planning of the regency and reapply the internship field at
school, but it was also possible for him to reflect on the reflection in action, in view of
the other moments experienced in the training course. The results of this research
revealed that the educational product for the initial training of undergraduate students
is promising, so it is recommended that this practice in teacher training courses,
remembering that the trainer has the flexibility to carry out the adjustments he deems
necessary to his work context.

Keywords: Autoscopy. Self-reflective Spiral. Teacher Training. Micro-teaching.
Reflection.
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APRESENTAÇÃO

A minha relação com a sala de aula começou muito cedo: aos 3 anos de idade
iniciava meus estudos no maternal e desde então não parei mais. Meu primeiro
contato com a Química se deu na antiga oitava série, quando minha então professora
Vera Gros introduziu os conceitos de atomística e organização dos elementos
químicos na tabela periódica. Cheguei ao final do Ensino Médio com a certeza que iria
cursar Química.

A opção pela Licenciatura não foi imediata. No início, minha preferência foi
pela Engenharia e pelo Bacharelado, mas, após cursar as disciplinas de Didática e
Psicologia da Educação, específicas da Licenciatura, passei a interessar-me pelo
processo de ensino e aprendizagem docente. Foi quando iniciei as pesquisas nas
quais investiguei a aprendizagem dos conceitos químicos pelos estudantes mediante
a exploração de sequências didáticas e WebQuest ao longo de 3 anos no programa
de Iniciação Científica e, também, no Trabalho de Conclusão de Curso.

Esta pesquisa parte da minha aspiração em atuar na formação de professores
no nível superior de ensino. A insegurança, decorrente da carência de organização e
preparação para atuar em sala de aula que eu e meus colegas de graduação
sentíamos no momento em que deveríamos ministrar as regências no estágio
obrigatório, fez-me ambicionar investigar as reflexões dos licenciandos nas atividades
de microensino.
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1 INTRODUÇÃO

As primeiras ideias de profissional reflexivo surgiram na década de 80 pelo
professor norte-americano Donald Schön (1983), apoiado principalmente nos estudos
filosóficos de John Dewey (1979) sobre o pensamento e o ato de refletir como forma
de exercitar o pensamento.
Schön desenvolveu propostas para a reestruturação dos cursos de formação
de profissionais enquanto atuava como professor no MIT (Instituto de Tecnologia de
Massachusetts, EUA). Em oposição ao profissional formado nos moldes tecnicistas,
segundo os quais dificilmente terá condições de resolver questões que despontam
durante as atividades profissionais, Schön sugere a epistemologia prática baseada na
valorização do saber fazer por meio da reflexão, análise e problematização da prática
(PIMENTA, 2012).
A partir de 1983, após o lançamento da obra O Profissional Reflexivo
(SCHÖN, 1983), que teve uma grande repercussão em todo o mundo, foram
despertadas em muitos formadores de professores discussões sobre como esses
profissionais em formação estavam sendo habilitados para atuarem sob a perspectiva
reflexiva (ZEICHNER, 2008).
No Brasil, o conceito de professor reflexivo teve sua gênese no início dos anos
de 1990, graças à colaboração de dois renomados professores portugueses, Antônio
Nóvoa e Isabel Alarcão, junto às Universidades e associações científicas brasileiras,
onde puderam difundir suas pesquisas e experiências na área de formação docente
apoiadas nos pressupostos teóricos de Schön (PIMENTA, 2012). Contudo, apesar do
grande movimento que se deu em torno da importância do professor reflexivo em todo
o mundo principalmente nas décadas de 1980 e 1990, assim como elencado
anteriormente, recentes pesquisas realizadas por formadores de professores revelam
que no Brasil ainda não se conseguiu superar, nos cursos de formação inicial e
continuada, a dicotomia entre teoria e prática advinda da racionalidade técnica
(PIMENTA E LIMA, 2006; ZEICHNER, 2008; FEITOSA E BODIÃO, 2015).
Cabe aqui destacar uma rica observação de Kenneth M. Zeichner (2008)
baseada em suas experiências enquanto desenvolvia pesquisas sobre a
aprendizagem na formação docente na Universidade de Wisconsin, principiadas em
1976. Segundo ele, muitos licenciandos, no momento em que estavam exercendo o
papel de professor nos estágios supervisionados, embora fossem tecnicamente
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competentes em sala de aula, preocupavam-se muito mais em dar uma boa aula, ou
seja, cumprir seu planejamento e desempenhar suas atividades sem problemas, do
que em pensar sobre o porquê ensinar aquele conteúdo, se os alunos estavam
realmente aprendendo os conteúdos ministrados e como os contextos em que
ensinavam facilitavam ou não certos tipos de prática.
Mesmo que os estudos de Schön tenham se tornado ao longo dos anos
referência para muitas pesquisas e propostas no campo da formação de professores,
as observações elencadas por Zeichner (2008) ainda se repetem nos cursos de
formação inicial nas universidades brasileiras, visto que no estágio supervisionado,
principalmente durante as atividades de regência, os licenciandos têm revelado
através de suas ações uma desvalorização da prática como momento de
(re)construção de saberes, visto que não exercitam uma reflexão prática (PIMENTA E
LIMA, 2006; ZANON, 2012).
Visando contribuir para a formação de professores reflexivos, estudos revelam
que formadores docentes têm empregado a autoscopia como estratégia para o
desenvolvimento profissional (BRANDÃO, 2017; FERNANDES, 2004; MOREIRA,
2001; BOURRON, CHADUC E CHAUVIN, 1998 apud FERNANDES, 2004). A
autoscopia é entendida como um procedimento de coleta de dados baseado na
videogravação de uma prática em que o ator ou múltiplos atores principais
confrontam-se com a imagem de si na tela, promovendo a reflexão e a autoavaliação
(SADALLA; LARROCA, 2004).
A presente pesquisa é concebida na formação inicial de professores de
Química em uma universidade do Paraná no contexto de um curso, tendo por
premissa a contribuição da reflexão na prática docente. A partir desse pressuposto, a
questão principal da investigação é: que reflexões os licenciandos em Química
desenvolveram durante um curso ofertado na disciplina de estágio supervisionado IV?
O curso “Intervenção reflexiva na formação inicial de professores”, que se
configurou como produto educacional desta dissertação, parte de uma sondagem
primeira junto aos licenciandos participantes da pesquisa por meio de uma entrevista
semiestruturada em que se verificou a necessidade de desenvolver atividades que
estimulassem a reflexão e instrumentalizassem didaticamente os sujeitos.
Diante dessas considerações, o objetivo desta pesquisa consiste em
investigar o processo reflexivo de um grupo de licenciandos em Química nas
atividades de microensino do estágio supervisionado IV. Especificamente desenvolver
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e ministrar um curso sobre metodologias de ensino de ciências e saberes docentes;
analisar o processo reflexivo dos licenciandos por meio da autoscopia e validar o curso
como produto educacional. Para isso, a metodologia adotada para a condução desta
investigação compreende uma pesquisa de abordagem qualitativa.
Desta forma, nesta primeira seção de introdução, apresenta-se o contexto da
pesquisa. A segunda parte versa sobre a fundamentação teórica, configurando a
posição teórica adotada pela pesquisadora para conduzir a pesquisa e posterior
análise dos resultados. A terceira aponta o caminho percorrido na investigação. A
quarta configura a análise e discussão dos resultados, expondo de maneira
interpretativa os resultados obtidos. Na quinta e última seção, apresentam-se as
considerações finais sobre a pesquisa.
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2 FORMAÇÃO DO PROFESSOR REFLEXIVO

Antes de iniciar uma discussão sobre o conceito de professor reflexivo,
entende-se que seja importante estudar a etimologia da palavra reflexão.
A palavra reflexão significa ação ou efeito de refletir(-se), provém do termo em
latim reflexio e filosoficamente é entendida como o ato de pensar o próprio
pensamento, ato do conhecimento que se volta sobre si mesmo, tendo como objeto
seu próprio ato (MICHAELIS, 2019). Ou, ainda, pode ser entendida como o cuidado
que se tem em relação ao próprio processo de entendimento; atenção aos eventos da
consciência e ao plano das ideias (HOUAISS, 2020).
O professor reflexivo, portanto, é aquele que se preocupa em compreender e
solucionar situações-problemas que emergem em sua prática. Schön (2000)
estabelece que, durante a prática reflexiva, o sujeito se depara com situações de
incerteza, singularidade e conflitos de valores denominados pelo autor como zonas
indeterminadas da prática. Segundo o autor, quando o professor se deixa
experimentar por essas situações, há uma ruptura com o paradigma da racionalidade
técnica. Por exemplo, uma “professora de aritmética ao escutar a pergunta de uma
criança, conscientiza-se de um tipo de confusão e, ao mesmo tempo de um tipo de
compreensão intuitiva para a qual ela não tem qualquer resposta disponível” (SCHÖN,
2000, p.17). Essa professora não poderá tratar este problema como uma questão
instrumental a ser resolvida pela aplicação de uma fórmula conhecida por ela, mas,
pelo contrário, deverá improvisar, elaborar e testar estratégias situacionais que ela
própria desenvolve. Assim, entendemos que a prática reflexiva proporciona a
autonomia da ação profissional do professor. Segundo Dewey (1979), a reflexão é um
mecanismo desencadeado pela tentativa de resolução de um problema.
O conceito do professor como um profissional reflexivo não desconsidera a
competência que existe nas práticas de bons professores, pelo contrário, sinaliza que
para que ocorra o processo de compreensão e de melhoria de seu próprio ensino é
essencial que haja a reflexão sobre sua própria experiência, uma vez que os saberes
reproduzidos pelas experiências de outras pessoas são incapazes de promover esse
processo reflexivo (ZEICHNER, 2008).
Em concordância com as ideias de Zeichner (2008) sobre a subjetividade do
professor reflexivo, Bondía (2002) elenca que o saber da experiência tem a ver com a
elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece. Por isso, o saber da

17

experiência é um saber particular: duas pessoas, ainda que passem pela mesma
circunstância e contexto, não perfazem a mesma experiência, pois o acontecimento é
comum, mas a experiência é única e não idêntica.
Dessa maneira, entende-se que os programas de formação necessitam
proporcionar aos professores condições para aprenderem a desenvolver suas
habilidades a partir de suas experiências e tornarem-se melhores educadores durante
suas carreiras docentes (ZEICHNER, 2008). Para isso, Schön (2000), em seus
estudos sobre a epistemologia prática baseada no conceito de conhecer na ação, ato
de reproduzir o que conhecemos de modo espontâneo, defende três processos
reflexivos que podem auxiliar o professor em sua atividade docente: a reflexão na
ação, a reflexão sobre a ação e a reflexão sobre a reflexão na ação.
A reflexão na ação se apresenta como uma sequência de momentos sutis
combinados à prática de ensino. Conforme a Figura 1, o primeiro momento ocorre
quando há um elemento surpresa em que o professor é surpreendido por alguma
situação ou questão partida do aluno que o suscita a pensar sobre sua prática. Em
um segundo momento, o docente reflete sobre esse fato, ou seja, pensa sobre aquilo
que o aluno disse ou fez e, simultaneamente, procura compreender como o ato de
conhecer na ação pode ter contribuído para que fosse surpreendido. Depois, em um
terceiro momento, reformula o problema incitado pela situação; possivelmente o aluno
não tenha transtornos de aprendizagem, mas as instruções explanadas pelo professor
podem estar confusas. Em um quarto momento, testa as novas hipóteses formuladas
sobre o modo de pensar do aluno e planeja ações futuras a partir dos acontecimentos
observados. A reflexão na ação, ainda que consciente, não exige o exercício das
palavras pelo professor para explicar ou descrever o que foi feito (SCHÖN, 1995;
2000).

18

Figura 1 – Momentos da prática reflexiva de Schön

Fonte: adaptada de Clarke (1994, p. 499, tradução nossa).

Quando o professor, minutos após a ação, mentalmente analisa as situações
inesperadas que surgiram durante sua ação de ensino e interpreta como se configurou
seu modo de agir naquela situação e o que pode ter influenciado para que isso
ocorresse, ele está experenciando o processo de reflexão sobre a ação (SCHÖN,
1995; 2000).
A reflexão sobre a reflexão na ação é o processo pelo qual o professor
relembra os fenômenos ocorridos anteriormente e reflete sobre o significado que lhe
deu. Este momento pressupõe um distanciamento maior da ação e exige o uso das
palavras para descrever o que foi observado (SCHÖN, 1995; 2000).
Experenciar este processo reflexivo ainda na formação inicial é importante
para o desenvolvimento profissional, permitindo ao futuro professor conhecer-se e
planejar soluções para problemas futuros (ALARCÃO, 1996).

2.1 O estágio supervisionado como espaço de reflexão para a ação docente

O modelo de estágio supervisionado adotado pelas instituições de ensino
superior no Brasil para os cursos de licenciatura sofreu mudanças ao longo dos anos.
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Na década de 90, por exemplo, o estágio docente era limitado à realização de
observações das aulas de outros professores para futura reprodução. Como
consequência, os professores-observadores apresentavam lacunas em sua formação
inicial quanto aos conhecimentos científicos e pedagógicos, que tendiam a ser
amenizados posteriormente por meio de cursos de aperfeiçoamento que oferecessem
espaço para reflexão e pesquisa, quando houvesse interesse do profissional.
Em contrapartida, Pimenta e Gonçalves (1990) afirmam que o objetivo do
estágio é oferecer ao licenciando uma aproximação com a realidade escolar.
Atualmente, há incentivos do Ministério da Educação para que essa aproximação
ocorra com mais afinco. Assim, as atividades de estágio que oferecem apenas
observação, preenchimento de fichas, reprodução de técnicas e produção de material
didático não são suficientes para preparar o futuro professor. É preciso ir além,
oportunizar momentos de treinamento através de simulações de problemas da prática
para que, por meio da reflexão, haja o desenvolvimento de competências essenciais
para o trabalho docente (PIMENTA E LIMA, 2006).
A formação de professores pesquisadores e reflexivos tem sido objeto de
estudo nos últimos 30 anos. Com relação à formação inicial, os estudiosos sugerem
que ela se inicie nos estágios supervisionados, de modo que a escola seja vista como
um campo exploratório pelos licenciandos para que eles possam investigar suas
práticas e condições de ensino, potencializando a ação docente e melhorando o
ensino e aprendizagem (CARVALHO, 2001; ZEICHNER, 2008).
Assim, a compreensão usual do estágio como a parte prática do curso passa
por uma redefinição com vista a promover a reflexão a partir da realidade dos
estudantes que, por sua vez, estão em permanente transformação.
Na próxima seção, apresenta-se o caminho percorrido para o desenvolvimento
deste estudo.
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3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA

Nesta seção, expõe-se o caminho percorrido pela pesquisadora para alcançar
os objetivos estabelecidos inicialmente, detalhando todo o processo e contexto de
investigação. Para isso, foram delineados os seguintes aspectos essenciais: a
preferência pela pesquisa qualitativa, o contexto e os participantes da pesquisa, os
procedimentos e os instrumentos para a coleta de dados, a autoscopia como
instrumento de análise e coleta de dados e como se configurou a espiral autorreflexiva
neste grupo.

3.1 A pesquisa qualitativa

Concordamos com Tozoni-Reis (2009) a respeito da ideia de pesquisa em
educação. De acordo com a autora, ela é comumente qualitativa e tem sua aspiração
na compreensão e interpretação dos fenômenos humanos e sociais que emergem no
dia a dia a fim de se produzir novos conhecimentos.
Segundo Minayo (2009), este tipo de pesquisa não se aplica a fórmulas, médias
e equações, mas mergulha nos intensos sentidos das ações e relações humanas.
Assim, entendemos que se atribui ao pesquisador o esforço de sondar e interpretar
os fenômenos observados, ele é o principal instrumento de investigação. O campo se
apresenta como segundo elemento mais relevante nesse processo de construção do
conhecimento, pois o pesquisador vai in loco para coletar os dados e, em um segundo
momento, deve interpretá-los, discuti-los e analisá-los, conforme o esquema abaixo
representado na Figura 2 (TOZONI-REIS, 2009).
Figura 2 – O esquema que ilustra a caracterização de pesquisa qualitativa

Fonte: adaptada de Tozoni-Reis (p. 25, 2009).
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Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) apontam cinco características comuns às
pesquisas qualitativas. Contudo, nem todas as pesquisas irão contemplar por
completo essas especificidades. São elas:
1) a fonte direta dos dados é o ambiente natural. O pesquisador se insere in
loco (escolas, universidades, bairros, famílias e outros), o que requer um tempo
considerável, na tentativa de compreender os obstáculos que permeiam a educação.
Para isso, o investigador pode se utilizar de recursos de vídeo e áudio ou ainda utilizar
anotações. Entretanto, quando esses dados forem revistos pelo investigador, o
entendimento que este fará será o instrumento fundamental de análise.
2) estabelece que a pesquisa qualitativa é descritiva, isto é, os conjuntos de
informações levantadas, seja por meio de transcrições de entrevistas, notas de
campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos ou outros registros
oficiais, são constituídos de palavras ou imagens. O pesquisador se vale de seu
feeling para suscitar questões que o leve a compreender melhor o objeto de estudo.
No presente trabalho, a pesquisadora buscou responder a seguinte questão: Que
reflexões os licenciandos em Química desenvolveram durante um curso ofertado na
disciplina de estágio supervisionado IV?
3) valorizam mais o processo do que o resultado final.
4) os investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma
indutiva: não se coletam os dados objetivando atingir suposições estabelecidas
previamente; pelo contrário, as abstrações são construídas à medida que os dados
coletados são organizados.
5) o significado é de importância vital na abordagem qualitativa. Os
pesquisadores qualitativos em educação devem atuar de modo neutro enquanto
investigam os sujeitos pesquisados, com o objetivo de levantar experiências,
subjetividades e pontos de vista do informador, o que geralmente ocorre por meio do
diálogo entre pesquisador e investigado.
Neste sentido, acreditamos que a abordagem qualitativa vem ao encontro de
nossa pesquisa por nos permitir investigar e compreender o processo de reflexão e
as subjetividades de cada um dos sujeitos investigados, permeada, inclusive, por
todas essas características descritas por Bogdan e Biklen (1994).

3.2 Contexto e participantes da pesquisa
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A presente pesquisa foi desenvolvida na formação inicial de professores com
estudantes do curso de licenciatura em Química de uma universidade federal
localizada no norte do Paraná, visando propiciar um espaço de formação em que os
sujeitos pudessem refletir sobre suas práticas pedagógicas por meio do processo de
reflexão orientada. O estudo foi conduzido durante um curso nos moldes do professor
reflexivo, ofertado na disciplina de estágio supervisionado IV (EPIV), no segundo
semestre de 2018. Optamos em desenvolver este estudo com os licenciandos do
último período do curso de licenciatura por dois motivos: primeiro, pelos licenciandos
estarem experenciando práticas educativas nas escolas, o que propicia a formação
reflexiva e, segundo, pela disciplina de EPIV apresentar uma carga horária maior
frente aos demais estágios.
A disciplina de EPIV apresentada no curso de licenciatura em Química da
universidade em questão possui uma carga horária total de 120 horas e prevê, entre
outros conteúdos programáticos, a elaboração de planejamento de aula e o
desenvolvimento de atividades de regência teóricas e experimentais. Estabelecemos
contato via e-mail com a professora regente da turma, no semestre anterior àquele de
aplicação, quando solicitamos sua colaboração ao nos ceder algumas aulas para que
pudéssemos desenvolver o curso. Após o aceite, decidimos as datas de aplicação e
o conteúdo do curso durante duas reuniões na universidade.
Ainda no semestre anterior ao desenvolvimento do curso, realizamos uma
entrevista semiestruturada com os seis estudantes que cursavam a disciplina de
Estágio Supervisionado III e que teriam chances de no semestre seguinte estarem
matriculados no EPIV. Essa entrevista teve o objetivo de identificar e traçar o perfil de
cada participante, verificar se eles conheciam as metodologias no ensino de Química
e quais, detectar suas demandas formativas e ainda seus interesses, a fim de
considerar esses aspectos na elaboração do curso. Cabe destacar que a entrevista
semiestruturada é aquela em que o entrevistador elabora as questões previamente,
mas, se durante a entrevista surgirem outras questões, o entrevistador tem liberdade
para fazê-las, a fim de melhor compreender o pensamento dos sujeitos a respeito da
temática em foco. Em outras palavras, é a
[...] 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).
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Discutidas previamente no Grupo de Pesquisa em Ensino de Física e Ciências,
do qual fazemos parte, as questões que compuseram a entrevista semiestruturada
foram classificadas nas seguintes dimensões: identidade do sujeito, metodologias de
ensino, formação e prática docente e elaboração do curso, conforme o quadro 1.
Quadro 1 – Questões que compõem o questionário da entrevista inicial
Item

1

Dimensão
Identidade do
sujeito

Questões
Fale-me mais sobre você, como chegou aqui? Como você
veio fazer Licenciatura em Química? Conte essa história
para mim.
Você conhece metodologias de ensino de Química? Quais?

2

Metodologias

Quais metodologias foram apresentadas a você ao longo da

de ensino

graduação? Existem outras que você julga importante
conhecer?

3

Formação e

Sobre a sua formação inicial, você acredita estar preparado

prática docente

para atuar na educação básica?
Eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação no
Ensino de Ciências da Natureza (PPGEN) e faz parte do

4

Elaboração do

meu projeto de pesquisa desenvolver um curso na formação

curso

inicial de professores. Gostaria de saber sua opinião sobre
qual seria o melhor formato, o que você gostaria que esse
curso tivesse?

Fonte: a autora.

A pesquisadora, após o consentimento da professora regente, explicou aos
licenciandos no dia da entrevista, realizada em sala de aula, sobre o que se tratava
sua pesquisa de Mestrado e os objetivos estabelecidos no curso. Todos os
licenciandos foram entrevistados individualmente e se mostraram receptivos.
Contudo, dos seis entrevistados, apenas quatro se matricularam na disciplina de EPIV
no semestre seguinte, sendo estes, então, os participantes desta pesquisa.
A entrevista foi gravada por áudio e transcrita pela pesquisadora no dia
seguinte à aplicação. Abaixo, no quadro 2, segue o perfil de cada um dos licenciandos
participantes da pesquisa. Os nomes Rita, Denise, Ramon e Mateus são fictícios para
preservar a identidade dos sujeitos.
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Quadro 2 – Perfil dos licenciandos participantes da pesquisa
Informações

Sujeito da Pesquisa

“Eu tenho 20 anos de idade e eu estou no sétimo período e sou de uma cidade do
interior de São Paulo. [...] Eu acabei caindo aqui porque meu irmão já fazia, né, aí
então eu falei ‘eu vou pra lá, vou ver como é que é’. Na verdade, fugindo do
cursinho, falar a verdade, eu não queria fazer cursinho de jeito nenhum e aí eu
caí aqui, mas aí logo no primeiro semestre eu já ingressei no PIBID com um amigo
meu, o Ramon, que é da mesma turma, foi a exceção, assim, o nosso semestre,
porque não pode, né, pegar ninguém do primeiro semestre na verdade. E a partir
daí, nossa, eu acabei adorando dar aula, na verdade, a minha mãe até fala pra
mim até hoje que eu não tenho perfil de professora, mas eu gosto, eu adoro, eu
já dei projeto e eu acho maravilhoso e é isso que eu quero”. (Rita)

Dimensão 1

“Eu vim de uma cidadezinha perto daqui, e vim na intenção de fazer bacharelado
na UEL, como a maioria. Eu não consegui fazer por conta de ter que trabalhar e
estudar, então pra me manter aqui, eu tinha que trabalhar e bacharel é integral.
Aí eu não conseguia, foi onde surgiu... através de um jornal eu fiquei sabendo da
existência da universidade e vi que tinha licenciatura, que até então eu estava
fazendo cursinho pré-vestibular pra fazer licenciatura na UEL, aí eu fiquei sabendo
e me candidatei. Foi meio que o destino mesmo que eu conheci no jornal a
universidade e me candidatei e cá estou eu [risos]. Eu tenho 24 anos”. (Denise)
“Eu comecei o curso de Licenciatura em Química em 2015, não sendo minha
primeira opção. Minha primeira opção lá atrás foi medicina, algumas frustrações
me levaram a fazer o Enem e no primeiro Enem fui selecionado aqui na
universidade. E eu sempre gostei muito de Química que vem lá do Ensino Médio,
então por isso que eu decidi fazer o curso. Não comecei muito animado, só no 1º
e 2º semestre ingressei no PIBID e peguei gosto pela parte da docência e foi aí
que estou aqui até hoje”. (Ramon)

“Tenho 33 anos, estou aqui na universidade desde o primeiro semestre de 2015,
mas não foi nada planejado, foi de paraquedas, eu simplesmente fiz o Enem
porque eu queria saber meu desempenho, aí eu consegui nota suficiente para
entrar na universidade. Não para entrar inicialmente em Química, porque eu tinha
nota para entrar em Tecnologia em Alimentos, aí depois eu aguardei a segunda
chamada. [...] Eu fiz um curso técnico antes de entrar aqui então eu já fui
ganhando gosto pela Química antes mesmo de entrar, na verdade, na verdade,
se eu pudesse pegar um curso de Química bacharel, eu pegaria bacharel, porque
eu já trabalho na indústria já faz um bom tempo. Como tinha licenciatura, é o que
tinha para hoje, mas eu confesso que eu já tenho um certo gosto pela licenciatura”.
(Mateus)

Dimensão 2

“Eu vi muitas metodologias tradicionais, principalmente no PIBID, assim, um
pouco de experimentação que, né, querendo ou não é um pouco mais fácil. No
meu primeiro ano de PIBID, eu lembro que a professora usava jogos lúdicos que
eu achava maravilhoso, mas eu nunca mais tive contato para falar a verdade e
também é uma metodologia muito boa e, depois disso, agora no estágio eu estou
vendo muito a contextualizada”. (Rita)
“Metodologias sem dúvidas ajuda muito, tanto na hora de planejar uma aula
quanto na hora de aplicar, porque tem uma organização, um método, torna a aula
um pouco mais planejada e até mesmo dinâmica em alguns casos. Eu
particularmente adoro CTS, que eu acho que engloba tudo o que é necessário
para o aluno conhecer num determinado assunto. Então eu acho que seria mais
isso mesmo. Acho que a metodologia tem que ter no ensino para melhor condução
da aula”. (Denise)

25

“Metodologias eu vejo assim, que essa parte final no curso eu gostei bastante da
parte de investigação, essa parte me tocou bastante. Apesar de não estar fazendo
o TCC nessa parte de educação, foi muito importante eu ver essa opção de
metodologia que você chega fazendo questionamento para os alunos, fazendo
perguntas, né, e não diretamente do conteúdo em si, e então essa metodologia
de investigação foi a que eu mais me situei durante a formação. [...] assim, tem
bastante, eu não estou me lembrando, acho que não estou me recordando”.
(Ramon)
“As metodologias de ensino que eu tenho visto aqui na universidade eu vi já numa
abordagem contextualizada, numa abordagem do estilo CTS que alinha ciência,
tecnologia e sociedade, e também quando aborda ensino ambiental, CTSA, né,
uma proposta muito bem estruturada do começo ao fim. Também vi a questão da
experimentação, né, no ensino de Química todos os estilos, tanto numa
experimentação que for para atrair os alunos, que é numa espécie de estilo-show
apenas para atraí-los para a aula, ou quando ela é demonstrativa, quando você
quer elucidar algum conteúdo que parece muito abstrata para o aluno e você usa
um experimento demonstrativo para trazer uma aproximação do conteúdo teórico
prático para o aluno. Ou quando você tem uma abordagem mais investigativa,
onde você colhe as informações dos alunos, as impressões que eles tem do
experimento, e vai fazendo uma série de questões e perguntas para nortear o
aluno para ele compreender o que eles fizeram e construir um conhecimento
depois disso”. (Mateus)
“[...] me vejo, assim, nas aulas de MPEQ e estágio, principalmente, que a gente
aprende essas metodologias todas e tudo como é que a gente tem que trabalhar.
Eu vejo muitos professores falando que a gente tem que fazer cinquenta milhões
de atividades [risos] e eu realmente não sei se eu vou dar conta e é esse o meu
sentido, entendeu, um sentido que um dia você tem a sua própria sala e poder
experimentar na sua sala, porque querendo ou não quando você está na sala de
outro professor, você acaba ficando mais na sua, você não pode chegar lá
mudando tudo. Então eu acho que nesse sentido, entendeu, pelo menos no
começo, eu faria uma boa experimentação, assim, nesse sentido, pra ver como
eu me saio, mesmo porque eu não sei, sinceramente, eu acho que eu não me
sinto preparada exatamente por ser muito complexo: você tem que pensar em
cada aluno individualmente, em como é que você vai passar o conteúdo pra cada
um deles, como é que você vai avaliar, como é que você vai mudar essa
ferramenta, porque muitas vezes não chegou em alguém. É difícil, sinceramente,
essa parte humana, assim, pra mim é mais complicado”. (Rita)

Dimensão 3

“Eu acho que falta ainda um contato com a escola, eu acho que a regência é esse
contato que precisa um pouco mais. Eu acho que não estou preparada! Em
questão de conhecimento, sim, porque isso é estudado e... em questão de lidar
com os alunos, eu acho que não estou preparada e é isso que às vezes pega um
pouco na questão de na regência, pegando em especifico, a regência que é o
contato que a gente tem aqui na faculdade com os alunos, né. Eu acho que essa
questão de lidar com eles que falta um pouco”. (Denise)

“Eu acho que preparado 100% a gente nunca está, mas, assim, o caminho foi
mostrado, né, que é a formação, e a gente tem que encarar de qualquer forma,
mas preparado 100%, acredito que não, sinceramente falando. Em questão mais
de insegurança, minha regência foi iniciada semana passada praticamente, né, e
eu lá me senti um pouco nervoso como foi a primeira vez. Eu fiz o PIBID e tudo,
só que foi mais a parte, assim, de auxilio, eu não dei uma aula propriamente dita,
né, eu acho que essa foi a maior dificuldade”. (Ramon)
“Gerenciar o tempo em sala de aula”. (Mateus)

Dimensão 4

“A gente aprende aqui uma coisa linda, maravilhosa, mas como é que eu vou
passar isso para o Ensino Médio? Eu não posso passar do jeito que está aqui,
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entendeu? Eu acho que seria mais legal, mas não sei, o que você quiser fazer a
gente aceita [risos]”. (Rita)
“Eu acho que essa questão de entender os alunos é uma coisa que eu vejo que
falta em muitos e acho que poderia ser abordada, é... a questão de metodologias
também. Às vezes, alguma coisa diferente do que a gente viu aqui na faculdade,
então isso pode agregar. Eu acho que seria mais esses dois, na minha visão, o
que é o mais importante para ficar preparado, então, para estar em sala de aula.
Entender, na questão de você tentar abordar todos numa metodologia, por
exemplo, eu quero utilizar uma metodologia para abordar todos, não só uma
minoria da sala, um e outro. Então ter essa opção da gente conhecer algumas
outras alternativas para trazer um conhecimento para todo mundo, não só para
um ou outro”. (Denise)

“Ele pode contribuir nessa questão de experiência mesmo que eu tenho
dificuldade, ansiedade talvez seja minha maior dificuldade e esse curso possa me
ajudar nisso. [...] Uma falta de segurança, talvez, que eu ainda, que eu tenho.
Acredito que o curso possa me ajudar nisso. [...] Talvez na organização do
conteúdo, das formas de organizar as etapas do ensino. Talvez eu tenha que
melhorar isso”. (Ramon)
“Talvez seria interessante desenvolver um pouco melhor isso que a gente vê aqui
superficialmente. Não é tão prático, é muito teórico, uma coisa mais prática seria
mais concreta, pode fazer a diferença. [...] O uso de recursos tecnológicos, então,
é uma coisa que eu ainda vou ver que eu tenho curiosidade. Então, aí que está o
lance, né, quais os outros tipos de recursos didáticos que eu posso usar para
enriquecer minha aula e faça com que em algumas escolas eu possa ter
disponível por causa da infraestrutura e outra não”. (Mateus)

Fonte: a autora.

Na próxima seção, encontram-se organizadas as técnicas utilizadas para a
coleta dos dados.

3.3 Procedimentos e instrumentos de coleta de dados

O estudo desenvolvido abarcou as seguintes etapas: elaboração do curso e de
seus objetivos iniciais; negociação com a professora supervisora regente da turma de
licenciandos; apresentação da pesquisa; objetivos do curso e realização da entrevista
semiestruturada junto aos licenciandos participantes da pesquisa; e, por fim, aplicação
e validação do curso como produto educacional.
O curso denominado “Formando o profissional reflexivo na Licenciatura em
Química” constitui o produto educacional desta pesquisa (APÊNDICE A) e teve por
objetivo geral estimular a prática reflexiva dos licenciandos em Química e
instrumentalizá-los didaticamente para o processo de ensino e aprendizagem. Abaixo,
no Quadro 3, segue a estruturação do curso e o objetivo de cada encontro.
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Quadro 3 – Estruturação do curso por encontro
Data

Tópicos

21/08/2018

I

Nome do Tópico

II

do tópico

Formação professor

Compreender as características do

pesquisador reflexivo

professor pesquisador reflexivo;

3 primeiras aulas

Identificar os saberes docentes.

Metodologias no ensino
23/08/2018

Objetivos específicos de aprendizagem

de Química
5 aulas

Compreender as metodologias de ensino
apresentadas;
Diferenciar abordagem de ensino e
metodologia de ensino;

Mãos à obra
28/08/2018

III

Elaborar o planejamento de ensino
3 aulas

30/08/2018

Atividade de microensino

Aplicar o planejamento de ensino na

5 aulas

atividade de regência. 40 min

IV

Continuação da atividade de
04/09/2018

IV

microensino

Aplicar o planejamento de ensino na
atividade de regência. 40 min

3 aulas
08/11/2018

Discutir as cenas;

09/11/2018

Visionamento da Autoscopia

refletir sobre a regência desenvolvida no

(Individualmente)

colégio;

V
23/11/2018
12/12/2018

refletir sobre a regência na universidade.

Fonte: a autora.

Além da entrevista semiestruturada, as fontes de dados incluíram outros
instrumentos, como notas de campo, gravações em áudio, autoscopia e o diário de
reflexão distanciada.

3.4 Autoscopia como instrumento de análise e coleta de dados nas atividades de
microensino
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A primeira ideia de microensino foi desenvolvida por alguns professores do
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento no Ensino em 1963, na Universidade de
Standford, cujo objetivo foi analisar as técnicas de ensino (SANT’ANA, 1979; SAUL,
1971).
O microensino configura-se como um processo de formação baseado na
simulação das condições reais de sala de aula, em que os futuros professores
desenvolvem metodologias e/ou procedimentos de ensino, visando melhorias em sua
prática docente.
Sant’Ana (1979) estabeleceu as fases de ensino, feedback e reensino como
fundamentais nas atividades de microensino, conforme a Figura 3. As fases de ensino
e reensino exigem do professor-aluno organização e planejamento que embasarão
sua ação. Já o feedback ocorre após o momento da prática desenvolvida pelo
professor-aluno, por meio do visionamento de sua ação, da reflexão em grupo com os
demais professores-alunos e das orientações do professor supervisor.
Figura 3 – Etapas do microensino

Feedback

Ensino

Reensino

Microensino

Fonte: elaborada pela autora a partir da ideia de Sant’ana (1979).

O microensino desenvolvido nesta pesquisa contemplou esse processo
trifásico por meio das seguintes etapas: planejamento, simulação de aula, avaliação
em grupo, replanejamento, regência na escola e autoavaliação, conforme a Figura 4.
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Figura 4 – Etapas do microensino desenvolvidas no contexto do curso

Planejamento
Simulação aula
(Regência na
Universidade)

Avaliação em
grupo

Replanejamento
Regência na escola

Autoavaliação
Fonte: a autora.

Conforme exposto no Quadro 3, estava programada no tópico III do curso a
realização dos planejamentos de ensino pelos licenciandos. Para tanto, após
conversarmos sobre a atividade de regência que eles teriam de realizar na
universidade, com a duração de 40 minutos por professor-aluno, definimos o conteúdo
da aula de acordo com as séries em que eles provavelmente iriam desenvolver suas
atividades de estágio no colégio e, então, decidimos a abordagem metodológica que
cada um iria utilizar para o desenvolvimento da aula. A ordem das regências foi
definida por um sorteio realizado pela pesquisadora junto aos licenciandos e
apresentada a seguir, no Quadro 4.
Quadro 4 – Temas das regências dos licenciandos na sequência de apresentação
Sequência

Professor- Aluno

1º

Rita

2º

Ramon

Conteúdo
Velocidade da
Reação

Abordagem Metodológica
Ensino por Investigação

Reação de

Ciência, Tecnologia e

oxirredução

Sociedade
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3º

Mateus

4º

Denise

Função orgânica
Éster

Ensino por Investigação

Função Orgânica

Ciência, Tecnologia e

Aminas

Sociedade

Fonte: a autora.

Em seguida, deixamos as duas últimas aulas para que eles iniciassem o
planejamento de ensino da forma com a qual estavam acostumados e solicitamos que
o trouxessem no próximo encontro. Assim, conforme o combinado, os licenciandos
deveriam cada qual ministrar sua regência de aula na universidade de acordo com
seus planejamentos.
Neste estudo, utilizamos a autoscopia como instrumento de coleta e análise
dos dados. Para isso, nas atividades de regência na universidade, posicionamos a
câmera junto ao tripé na lateral do lado direito da sala de aula, de modo que o ângulo
de cobertura fosse o suficiente para capturar as ações do licenciando regente e dos
demais licenciandos. Dessa maneira, os demais licenciandos sentaram-se em forma
de uma meia lua, conforme mostra a Figura 5.
No dia de gravação das regências na universidade, foi possível realizar a
filmagem da regência de Rita, Ramon e Mateus respectivamente. Contudo, por conta
da aproximação do final da aula, às 22h20min, a última licencianda, Denise, não pôde
realizar sua miniaula no mesmo dia, pois ela precisava pegar ônibus às 22h40min.
Sendo assim, sua regência ficou para encontro seguinte, no dia 04/09/2018.
Figura 5 – Croqui da organização dos licenciandos durante as regências na
universidade

Fonte: a autora.
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Antes de iniciarmos as atividades de regência, acordamos que os licenciandos
iriam se comportar como se fossem alunos fazendo indagações pertinentes ao
assunto de modo a contribuir para a formação do colega. Ao final de cada regência,
foi disponibilizado um tempo de 10 minutos para que cada um dos licenciandos fizesse
uma breve crítica da aula assistida, com o objetivo de aprimorar a formação do colega.
Para isso, eles mencionavam aspectos positivos e negativos da aula e versavam
sobre a postura do professor, a contextualização, os recursos utilizados, a
metodologia, entre outros. Em seguida, o próprio licenciando fazia sua autocrítica.
A pesquisadora, que também assumiu o papel de formadora, fez pequenas
considerações ao final de cada regência, para não os influenciar em suas reflexões
distanciadas, e também no momento de autoscopia, mediação que se caracterizou
como intencional. Após, assistiu a todas as regências, selecionou as cenas,
transcreveu-as e, então, realizou a etapa de visionamento com os licenciandos
individualmente. Nessa etapa de visionamento, os licenciandos tiveram a
oportunidade de se confrontarem com o vídeo, puderam reconstruir as cenas do seu
microensino e refletir sobre sua ação docente. As discussões foram gravadas em
áudio para posterior transcrição a partir dos procedimentos de autoscopia, conforme
a Figura 6.
Figura 6 – Procedimentos de autoscopia

Fonte: A autora.
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Concomitante

a

este

momento,

os

licenciandos

reajustaram

seus

planejamentos realizados anteriormente com base na reflexão em grupo, suas
reflexões na ação e sobre a ação e na colaboração da professora orientadora de
estágio. Em seguida, houve a imediata aplicação na escola, o campo de estágio.
As reflexões dos licenciandos neste momento de replanejamento e posterior
aplicação na escola foram coletadas por meio de uma entrevista aberta e individual
com a pesquisadora, na qual foi solicitado que comentassem como foi o processo de
replanejamento e desenvolvimento da aula no colégio.
Esse processo dinâmico de refletir na ação, para a ação e após a ação,
conduzido neste estudo, muito se assemelha com a espiral reflexiva proposta por Carr
e Kemmis (1986).

3.5 A espiral autorreflexiva

A prática de ensino na perspectiva de Carr e Kemmis (1986) não acontece em
uma sequência de ações desconectadas umas das outras, mas, pelo contrário, como
revela a espiral autorreflexiva na Figura 7. Pode-se observar quatro momentos na
prática de ensino investigativa, que apresentam um movimento cíclico em que cada
passo tem função predefinida e contribui na dinâmica ação-reflexão-ação. Além disso,
esses momentos são classificados nas dimensões discursiva e prática.
Figura 7 – Espiral autorreflexiva de Carr e Kemmis (1986, p. 186) para
pesquisa-ação.

Fonte: a autora.
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A espiral traz a ideia de idas e vindas e a Figura 8 corrobora com esta
compreensão: a seta indica que a espiral é uma projeção dinâmica do cone invertido,
que representa o afunilamento e lapidação da prática docente por meio do movimento
de planejar, agir, observar e refletir, na dialética da ação-reflexão.
Figura 8 – Espiral autorreflexiva como um processo dinâmico

Fonte: Adaptado de Rocha (2005); Kemmis e Mc Taggart (1988).

Na espiral autorreflexiva, o planejamento é prospectivo para a ação,
retrospectivamente construído com base na reflexão. A ação é essencialmente
instável, no sentido de o professor estar exposto a situações inesperadas, mas é
guiado retrospectivamente pela reflexão passada sobre a qual o planejamento foi
elaborado e prospectivamente orientado para observação e reflexão futura que
indicarão os problemas e as consequências desta ação. A observação revê a ação
passada e prospecta para a reflexão em que a ação será analisada. A reflexão é a
retrospectiva das ações até agora tomadas e prospectiva para o novo planejamento.
Nesta perspectiva, entendemos que a espiral autorreflexiva de Carr e Kemmis
(1986) funcionou neste estudo como norteador teórico-metodológico por estabelecer
íntimas relações com as etapas e os objetivos da pesquisa.
Na próxima seção, apresentamos a análise das reflexões dos licenciandos
durante as atividades de microensino e os indícios que nos permitiram validar o curso
enquanto produto educacional.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Para a apresentação e análise dos dados obtidos, os licenciandos que
participaram da pesquisa foram denominados como Rita, Mateus, Ramon e Denise,
seguindo a ordem de sorteio das regências, conforme já apontado na seção 3, com a
intenção de resguardar a identidade dos participantes e manter o rigor científico do
estudo. Os dados que compõem a análise são resultados das reflexões dos
licenciandos, que despontaram nos respectivos momentos da pesquisa e estão
ilustrados a seguir, na Figura 9.
Figura 9 – Momentos de reflexão dos licenciandos que compuseram a
análise

4º momento

2º momento
• Ação docente
durante a
regência na
universidade

• Avaliação em
grupo

1º momento

• Espontaneamente,
após assistir às
cenas
3º momento

• Indução da
pesquisadora
após assistir às
cenas

Fonte: a autora.

Desta forma, o primeiro momento consistiu na descrição da ação docente
durante a regência na universidade. Assim, o conteúdo de suas reflexões na ação
emergiu nos demais momentos da pesquisa.
No segundo momento de avaliação em grupo, após as regências, cada
licenciando elencava os pontos positivos e negativos e o que faria de diferente se
estivesse regendo a aula, a fim de contribuir para a prática docente do colega.
No terceiro momento de reflexão, o licenciando fez espontaneamente sua
leitura sobre a ação, após assistir à cena de sua própria prática, na etapa de
visionamento da autoscopia. Esse momento se deu em um encontro entre a
pesquisadora e os licenciandos, individualmente, no qual eles foram convidados a
verbalizar sobre o modo como conduziram suas aulas e as reflexões que emergiram
desse contexto.
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Por fim, o quarto momento de reflexão caracterizou-se pela análise da prática
docente, por meio da autoscopia, de acordo com o direcionamento e a orientação
dados pela pesquisadora, sendo, por isso, essa etapa considerada como de reflexão
induzida. Optamos por apresentar neste momento reflexões dos licenciandos sobre a
prática vivenciada na escola. Para isso, a pesquisadora utilizou o roteiro norteador
composto por quatro questões, conforme o Quadro 5.
Quadro 5 – Questões que nortearam o momento de reflexão orientada
Índice
Questão
Me fale sobre a aula que você deu? O
1
que você achou?
Em quais momentos você achou que
2
refletiu durante a regência?

3
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Você escolheu a metodologia ensino
por investigação para você planejar
sua aula e eu gostaria que você
comentasse sobre como desenvolveu
essa metodologia durante a regência,
se você acha que cumpriu com os
aspectos da metodologia EI?
Qual a sua avaliação sobre o curso?

Descrição do objetivo da questão
Conhecer as concepções subjetivas
do licenciando sobre sua prática.
Identificar, a partir do ponto de vista
do licenciando, quais foram suas
reflexões na ação.

Provocar
reflexões sobre
os
aspectos metodológicos de sua
regência.

Verificar as implicações do curso na
formação inicial dos licenciandos.

Fonte: a autora.

Os critérios para a escolha das cenas foram pautados nas situações em que o
aluno-professor foi surpreendido por ocorrências inesperadas, no sentido de refletir
na ação para empregar estratégias que lhe possibilitassem aplicar seu conhecimento
na ação e nos instantes em que fora possível analisar os aspectos da abordagem
metodológica assumida pelos licenciandos no planejamento de aula. Dessa forma,
focou-se na consistência da postura metodológica utilizada pelo licenciando ao
desenvolver o conteúdo de sua regência, mais especificamente na aplicação da
metodologia de ensino por investigação. Algumas características desse tipo de
trabalho, por exemplo, foram observadas: se havia um problema claro a ser
investigado pelos alunos, se contemplava o levantamento de hipóteses e o teste delas
e se a forma de avaliação condizia com tal metodologia.

1

A questão 4 é discutida na seção 4.5, referente à avaliação do curso.
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A análise, que se encontra alicerçada nos referenciais teórico-metodológicos
referentes à formação inicial, professor reflexivo, autoscopia e a espiral autorreflexiva,
foi organizada mediante as reflexões de cada um dos licenciandos: Rita, Ramon,
Mateus e Denise.

4.1 Reflexões de Rita
4.1.1 Primeiro momento – Ação docente durante a regência na universidade

O conteúdo desenvolvido foi velocidade das reações químicas e colisões
efetivas, a abordagem metodológica utilizada foi ensino por investigação, o
planejamento de aula encontra-se no Anexo A. O objetivo da aula foi investigar a
interferência da temperatura, da superfície de contato e da concentração na
velocidade das reações químicas.
Rita iniciou a aula indicando os conteúdos que seriam abordados e, em
seguida, provocou uma discussão sobre o uso do WhatsApp, questionando os alunos
sobre os meios de comunicação utilizados pelas pessoas e sua evolução ao longo
dos anos. Enfatizou a interação entre pessoas em qualquer lugar do mundo com a
maior velocidade possível através da tecnologia. Sua intenção foi levá-los a pensar
que, assim como a sociedade anseia por mais informação e mais comunicação em
menor tempo, de forma análoga, as indústrias manipulam processos para produzirem
em maior escala e em menos tempo.
Após, orientou os alunos para irem até a mesa em que se concentravam os
materiais para a realização do experimento e entregou o roteiro da prática
experimental. O experimento compreendeu três etapas: na primeira, os alunos
adicionaram um antiácido em um béquer contendo água em temperatura ambiente e,
concomitantemente, adicionaram outro antiácido em um segundo béquer contendo
água aquecida. Na segunda etapa, adicionaram no mesmo instante um antiácido a
um terceiro béquer e um antiácido, desta vez triturado, em outro béquer – ambos
continham água em temperatura ambiente. Na terceira e última etapa, partiram um
antiácido ao meio e adicionaram-no em um quinto béquer e no sexto béquer
acrescentaram um antiácido inteiro, ambos contendo água na temperatura ambiente.
A cada etapa, Rita discutiu junto aos alunos os fenômenos observados, relacionandoos com os fatores que influenciam a velocidade das reações químicas, como
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temperatura, superfície de contato e concentração, respectivamente. Por fim, realizou
uma explanação geral sobre o assunto e finalizou a aula, pedindo para que os alunos
solucionassem alguns exercícios que envolviam os conceitos trabalhados.
4.1.2 Segundo momento – Reflexão em grupo

Apresentamos a seguir as reflexões dos demais licenciandos participantes
frente à regência da Rita na universidade e ainda a reflexão da própria alunaprofessora sobre sua regência.
Os licenciandos apontaram aspectos interessantes observados por eles na
regência da Rita, destacaram os exemplos utilizados por ela para introduzir o
conteúdo e a aplicação da prática experimental.
Eu achei a aula muito boa, contextualizada, fez a gente pensar em
bastantes exemplos, tanto no experimento quanto encontrado no
cotidiano. [...] O único ponto negativo seria a parte do experimento que
é ter uma carta na manga se caso alguma coisa der errado em questão
de reagente de materiais no geral, mas tirando isso, eu achei perfeito.
[Denise]

Ao destacar a importância de o professor estar preparado para agir em
situações inesperadas, Denise refere-se ao fato ocorrido durante a primeira etapa da
atividade experimental, em que foi necessária água aquecida para darem
continuidade ao experimento. Entretanto, Rita não havia se planejado para isso, tendo
que interromper o procedimento experimental por alguns instantes e, então, alterar a
ordem do procedimento experimental.
Ainda sobre a atividade experimental, Mateus valoriza a escolha do
experimento:
[...] experimento simples, rápido e fácil de se fazer para os alunos
executarem e de verem o que é que está acontecendo ali, né. As
perguntas são bem simples, basta, tipo assim, o que você viu? O que
você entendeu? Eu achei legal porque não é uma pergunta assim que
deixa o aluno acanhado em responder, né, pergunta simples mesmo
e a gente peca até nisso na hora de formular questões para o aluno
responder e participação, às vezes fica com medo de errar e coisa e
tal. [Mateus]

Enquanto que Ramon, ao se colocar na posição de Rita, suscitou a
possibilidade de trocar os exercícios de fixação e a pesquisa, pela síntese dos
conceitos químicos envolvidos nas três etapas do experimento.

38

Então, é isso mesmo, é um experimento fácil de ser executado e fácil
de ser entendido, acho que não gera tanta dificuldade assim. Eu
substituiria esses exercícios aqui por uma pergunta mesmo “o que
observou no primeiro passo? Como você observou o segundo passo?”
E o exercício eu deixaria para uma outra oportunidade, a única coisa
que eu mudaria, mas foi muito bom, muito bem executado. [Ramon]

Rita, ao observar durante a aula que a avaliação proposta por ela em seu
planejamento já havia sido contemplada pelos professores-alunos, repensa sua
estratégia de avaliação e intervém durante a aula, conforme revela a fala a seguir:
É como eu tinha... eu fiz o planejamento, mas, na verdade, eu dei uma
alterada nas atividades, né, de avaliação, porque eu vi na verdade que
eles realmente estavam dando muitos exemplos e eu queria na
verdade como avaliação deles que seriam os exemplos voltados ao
cotidiano, porque o meu objetivo era exatamente esse que o aluno
conseguisse ver a matéria no cotidiano. Mas como eu vi que na
verdade eles estavam dando muitos exemplos, eu alterei um pouco
para uma pesquisa meio que de conscientização, como se fosse para
passar um pouco para a comunidade. Seria a maior parte fora do meu
planejamento e os exercícios que não estavam lá eu coloquei na
verdade porque eu achei que a aula aqui fosse um pouco mais rápida
que no colégio, porque no colégio na verdade dá mais perguntas, mais
dúvidas. [Rita]

Este trecho revela o que Schön (2000) denominou de reflexão na ação, ou
seja, é o tipo de reflexão que o sujeito tem no meio da ação que o permite interferir no
contexto que ainda está em desenvolvimento por meio do pensamento, transformando
o modo como agimos enquanto estamos agindo.
Os referidos relatos dos alunos-professores e a autorreflexão de Rita
apresentaram contrapontos importantes para a análise da própria prática, uma vez
que foram discutidos aspectos para a melhoria do aperfeiçoamento profissional de
Rita.
4.1.3 Terceiro momento – Reflexão espontânea
Na cena 1 do Quadro 6, a seguir, Rita iniciou a aula discutindo com os alunosprofessores sobre a velocidade com que as pessoas têm acesso à informação por
meio da internet e redes sociais, como o WhatsApp, a transformação dos meios de
comunicação, visto que antigamente as pessoas se comunicavam por cartas e o
quanto demoravam até chegarem no destinatário. Relacionando a discussão com o
jargão de que “tempo é dinheiro”, Rita elencou que na indústria busca-se acelerar os
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processos visando ganhar tempo, até que sugeriu a questão: como acelerar as
reações químicas?
Quadro 6 – Descrição da cena 1 de Rita
Cena

Descrição da Cena
Rita: Bom, então a gente tem aceleração em tudo na nossa vida,
certo? Como é que a gente vai acelerar as reações químicas? Como
vocês acham?
Mateus: Ah! Dá um exemplo professora.
Rita: Dar um exemplo... você faz um macarrão na água normal, na
temperatura ambiente?
Mateus: não!
Rita: Por que?
Mateus: Ah, sei lá, está escrito na embalagem que tem que esquentar
a água até ferver e então colocar o macarrão, até ficar molinho.
Rita: Até o miojo é assim. Acelerou o cozimento?

1

Mateus: Bastante.
Rita: Certo, então já temos um aspecto aí, ok? O que mais vocês
acham que acelera? Me deem um exemplo... sejam criativos.
Denise: Cozinhar a carne na panela de pressão.
Rita: Cozinhar a carne na panela de pressão, o que a panela de
pressão faz?
Mateus: Pressão.
Denise: [risos].
Rita: Deixa essa em aberto, a gente vai responder. O que mais? Só
isso?
Mateus: Não, toda vez que saio com minha mãe ela vai comprar bife,
né, aí ela compra e fala assim, eu quero uma fatia bem fininha, aí
quando frita é bem rapidinho.
Rita: Muito mais fácil que por um pedaço na panela de pressão, certo?

Fonte: a autora.

Após assistir à cena 1, Rita teceu o seguinte comentário a respeito do modo
como conduziu a regência:
É estranho assistir a gente, né! Deus me livre. Eu acho que conteúdo
assim eu deixei bem aberto, eu poderia ter tentado dar um caminho
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mais assim, por exemplo, o Mateus pergunta ali, “mas, como o que
você está falando?” Porque eu acho que eu deixei a questão muito
ampla, acho nesse sentido eu mudaria. Eu fico andando, isso aí é
nervosismo, né? A gente acostuma, eu acho, melhora. Eu acho que a
problematização foi boa sim, claro que na escola seria diferente
porque eles não têm essa vivência de ficha de orelhão, nunca viram
isso na vida, então é mais complicado de você conseguir ter essa
discussão porque eles não sabem como é que era, mas eu acho que
poderia ser mais interessante ainda por eles também descobrirem
como é que era esse meio de comunicação, que também é bom para
o aluno saber sobre isso e não só sobre a química. A gente não dá
aula de uma coisa só, a gente dá aula de uma coisa num contexto, eu
acho que aí ficou bom, eu acho que ficou uma conversa bem ampla,
porque também eu tenho intimidade com os meus colegas de sala, eu
não sei se na escola seria diferente, talvez sim, talvez dependesse da
sala. Eu acho que seria a pior parte desse começo aí, seria conquistar
a sala para conseguir a colaboração deles para discutir, porque
discutir sozinha não adianta, acho que seria isso. [Rita]

Ao assistir-se no vídeo, Rita expressa seu estranhamento com a situação de
observar-se e analisar suas ações. Além disso, menciona seu nervosismo quando
regia o conteúdo, em especial ao ver-se em constante movimentação pela sala de
aula.
Ao encontro da constatação feita por Rita, Ferrés (1996) fomenta a função
autoavaliadora do vídeo, que, segundo ele, implica no vislumbramento do próprio
comportamento e decorrente reflexão.
Para Rosado (1993), a autoscopia estimula a análise reflexiva do sujeito por
meio do confronto entre a representação do real em termos de comportamentos,
ações, suas interações e a representação do que o sujeito supostamente tinha como
real, graças ao distanciamento emotivo que o recurso de vídeo proporciona.
Rita relata que, apesar de ter estendido um pouco a discussão referente à parte
introdutória da aula, considera ter sido importante a contextualização caracterizando
essa reflexão como reflexão sobre a ação, por meio da qual pôde estimular a
participação e o interesse dos alunos. Outro ponto importante considerado por Rita foi
a adequação da contextualização à clientela: segundo ela, talvez o mesmo efeito não
tivesse se desenvolvido em outro contexto, com outros alunos, conforme a descrição
da cena 2 no Quadro 7, a seguir.
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Quadro 7 – Descrição da cena 2 de Rita
Cena

Descrição da Cena
Rita: Vamos ver então, tudo o que vocês estão falando? Então vem para cá,
a gente vai fazer aqui para ficar mais fácil de ver.
Os alunos-professores levantaram-se e dirigiram-se até a mesa da Rita onde
se concentravam os materiais para realizarem o experimento.
Rita: Eu tenho um roteiro para cada um de vocês!
Neste momento, Rita parou, pensou e, olhando para a pesquisadora,
explanou:
Rita: Eu tenho um problema! Não tenho a água quente e agora não sei o
que eu faço.
Pesquisadora: Prossiga com o experimento.

2

Rita: Então vamos fazer o segundo experimento primeiro! Vocês vão
precisar de um Becker, vocês sabem o que é? Esse copinho bonitinho aqui.
Enquanto Rita dava prosseguimento ao experimento junto aos alunosprofessores, a professora supervisora foi até a cozinha na sala dos
professores e aqueceu a água para Rita, que depois conduziu a prática
normalmente.
Rita: Um Becker!
Mateus: Hãn, cadê a água? Quanto tem que por? 50mL?
Rita: 50mL, não sei, quanto está escrito aí?
Denise: Estou perdida! [Risos].
Rita: Ah, perdida! Vamos ler o roteiro, vamos lá. Lê o roteiro aí, Denise.

Fonte: a autora.

Enquanto assistia ao início da cena 2, Rita proferiu o seguinte discurso:
Essa foi a parte que deu problema, né, a professora supervisora foi
buscar a água e a gente ficou esperando. É, quando eu fui para escola,
eu já levei a água quente, levei na minha garrafa de café. [...] esse
negócio da água quente, esses imprevistos que a gente tem durante
a aula que, querendo ou não, ele dá uma travadinha e a gente tem que
ficar voltando, indo e voltando e é chato isso. [Rita].

Nessa situação, consideramos a ausência de água quente no momento da
prática como o elemento surpresa. Schön (2000) apresenta o elemento surpresa como
algo que não está de acordo com nossas expectativas e que nos leva a pensar sobre
nossa prática.
Rita, ao ser surpreendida por tal situação, recorre à pesquisadora, que pede
para prosseguir a aula. Então, rapidamente ela dá continuidade ao experimento até o
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momento em que Mateus precisa adicionar a água quente ao Becker. Assim, Rita
interrompe a aula por alguns minutos até que a professora supervisora chega com a
água aquecida, não alterando o resultado final da prática.
Schön (2000) defende que ao nos depararmos com situações semelhantes a
esta experenciada por Rita, em especial com aquelas que não atendem as nossas
expectativas, temos a tendência de preservar nossos padrões de conhecer na ação,
podendo apresentar duas posturas: a primeira, deixando-as de lado, sem dar
importância aos seus indícios ou podemos tentar resolver a situação por meio da
reflexão.
A reflexão nos leva a experimentar novas ações visando investigar fenômenos
observados anteriormente. Ao analisarmos o fragmento da fala “É, quando eu fui para
escola, eu já levei a água quente, levei na minha garrafa de café” constatamos que
Rita reconheceu o problema e refletiu sobre sua reflexão na ação, o que a levou a agir
diferente em sua regência na escola, visto que desta vez precaveu-se por meio de
uma solução simples: levar a água quente em uma garrafa térmica.
Dando continuidade à cena 2, Rita teceu as seguintes considerações:
Essa parte aqui, pelo menos no começo, eu mudaria um pouquinho,
eu explicaria um pouquinho melhor o roteiro. Eu percebi que até o
pessoal mesmo da universidade ficou um pouco perdido, então eu
acho que na escola seria pior ainda, então eu acho que eu leria mais
calmamente com eles antes de chamar eles para fazer o experimento,
enquanto ainda estavam meio disciplinados, sossegados e tranquilos
para não ter problema de dispersão e entender o que tem no roteiro,
o que que vai acontecer no experimento para depois fazer o
experimento, porque senão acho que fica meio perdido, tanto é que o
pessoal aí estava perguntando. É porque eles já sabem a experiência,
então aí fica mais fácil, mas acho que na escola seria mais complicado
[Rita].

Percebemos que Rita refletiu sobre a forma como conduziu o experimento,
observou que antes de iniciar a prática do experimento seria melhor que fosse lido
junto aos alunos o roteiro da prática experimental, para que as dúvidas que pudessem
surgir quanto às etapas procedimentais fossem sanadas antes da execução.
Vale ressaltar que a todo o momento, Rita reflete e faz uma transposição entre
suas ações passadas durante a regência na universidade, as suas ações
replanejadas, que aconteceram depois destas primeiras, só que desta vez em sua
regência na escola, e o que ela pode alterar nas suas ações futuras que ainda irá
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experenciar. Essa insatisfação entre o que se fez e que pode ser aprimorado é o
impulsor de mudança, já que a falha leva ao aprimoramento (BACHELARD, 1968).
Durante a primeira etapa do experimento, Mateus adicionou o antiácido em um
béquer contendo 50 mL de água em temperatura ambiente e, concomitantemente,
adicionou outro antiácido em um segundo béquer contendo 50 mL de água aquecida.
Imediatamente o antiácido em contato com água começou a se dissolver e a
discussão envolveu a seguinte questão: por que o antiácido que estava na água
quente se dissolveu mais rápido se comparado ao antiácido adicionado à água em
temperatura ambiente? O debate pode ser acompanhado na cena 3, apresentada no
Quadro 8.
Quadro 8 – Descrição da cena 3 de Rita
Cena

Descrição da Cena
Rita: O que tem ali dentro? Uma substância. E o que acontece com
essa substância ali dentro?
Mateus: Dissolveu!
Rita: Dissolveu, certo! Porque dissolveu?
Ramon: A temperatura aumentou a agitação de alguma coisa.
Rita: O Ramon falou ali que aumentou alguma coisa.
Mateus: Ah, é por causa da temperatura, porque está mais quente,
aí fornece calor.
Rita: Só por que está mais quente, será que é só por isso?

3

Denise: É porque está quente, ele derrete primeiro.
Rita: Derrete, derrete?
Denise: É!
Rita: Nossa senhora! Não, a gente tem uma dissolução. Certo?
Denise: Não. Derrete, olha aqui ó!
Rita: Não está derretendo, o que está acontecendo aí é que a gente
está aumentando a temperatura. Vocês concordam comigo que
quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais rápido as
moléculas vão se mexer?
Mateus: É a agitação, né, professora?
Rita: É a agitação, muito bem! E se ela ficar mais agitada, o que é
mais fácil de acontecer? Colidirem.

Fonte: a autora.
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Nesse contexto, abaixo, apresentamos o fragmento da fala de Rita sobre a
cena 3:
É um erro conceitual e o que eu achei maior foi o “derrete” da Denise.
Esse erro eu acho que eu poderia ter explorado um pouquinho melhor,
ter diferenciado entre o estado físico e químico, eu acho que essa
parte aí seria boa para eu explorar nesse sentido, porque os alunos
realmente têm dificuldades para saberem o que é um processo físico
e o que é um processo químico. Mas eu acho que principalmente isso,
eu explicaria melhor o roteiro e faria a explanação do que seria o
“derrete” e o que é o “dissolve”, mais ou menos isso, tentaria não ter
esse problema, entendeu. A agitação das moléculas também faltou um
pouco de explicação, energia cinética, essas coisas, porque essa
parte aí é bem física, bem fisioquímica, então você vê que os alunos
têm dificuldades, eu acho que nessa parte aí eu poderia ter explicado
um pouquinho melhor do que é o quê [...]. Mas agora eu sei que eu
faria, com certeza isso seria importante. [Rita]

Dessa forma, ao se confrontar com a cena gravada da aula, podemos notar que
Rita refletiu sobre a sua ação e foi sincera ao reconhecer que a postura assumida por
ela poderia ter sido diferente. Rita revela estar preocupada com a aprendizagem dos
alunos ao narrar que o fato de Denise ter usado o termo “derrete” para o fenômeno de
dissolução carecia de maior atenção da parte dela. Outra crítica tecida por Rita foi a
respeito do conceito de energia cinética e da agitação das moléculas, explanados
superficialmente por ela.
Cabe ao professor reflexivo valorizar o erro de seus alunos como fonte de
aprendizagem e, também, reconhecer o seu próprio erro. Entendemos que o erro
quando questionado e avaliado com consistência pode contribuir para a própria
ressignificação da experiência ao compreender o tema estudado. Se prestarmos a
devida atenção nas confusões que os alunos têm, então também ficaremos confusos.
Ao contrário, jamais poderemos reconhecer o problema que necessita de explicação
(SCHÖN, 1995).
Rita retomou as discussões desenvolvidas em cada uma das três etapas do
experimento por meio das questões que compuseram o roteiro experimental,
conforme descritas no Quadro 9, correspondente à cena 4.
Quadro 9 – Descrição da cena 4 de Rita
Cena

Descrição da Cena
Rita retomou a discussão das seguintes questões:
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4

1) O que foi observado nos béqueres 1 e 2? Explique.
2) O que foi observado nos béqueres 3 e 4? Explique.
3) O que foi observado nos béqueres 5 e 6? Explique.

Fonte: a autora.

Ao assistir à cena 4, Rita faz um comentário a respeito de sua didática:
[...] E o que eu mais senti falta nesse final, não só no final, no vídeo
inteiro, foi a lousa né, eu poderia ter feito um esqueminha, alguma
coisa para os alunos poderem estudar depois, alguma coisa assim,
porque não é um conteúdo difícil, é um conteúdo muito visual e tudo,
mas querendo ou não, se você não estudar, não prestar atenção, você
acaba esquecendo. Então, eu acho que a lousa seria um fundamental
nesse sentido, é, eu acho que o fundamental seria isso. Assim, os
comportamentos são meio estranhos, né, a gente vai melhorando com
o tempo, mas fazer o que. [Rita]

Por meio dessa fala, observamos o olhar reflexivo de Rita sobre sua ação ao
salientar a ausência de sistematização das observações que os alunos fizeram do
experimento e também da conclusão que chegaram ao final da experimentação. A
habilidade de utilizar a lousa em benefício do ensino é relevante para a formação
técnica do professor e essa dificuldade decorre do processo de ensino.
4.1.4 Quarto momento – Reflexão induzida

Rita, ao comentar sobre a aula desenvolvida nas atividades de microensino,
destacou negativamente sua postura, seu vocabulário utilizado e algumas dificuldades
enfrentadas na situação de ensino. Apesar disso, considerou que sua regência foi
satisfatória, mas ainda requer alguns ajustes:
Aí [risos] eu acho o que eu menos gostei foi o meu comportamento.
Assim, dava para ver que eu estava bem quieta, bem nervosa, e eu
nunca achei que eu poderia transpassar isso porque o pessoal
geralmente fala que eu sou tranquila. Assim, não pra dar aula, porque
eu sou uma pessoa ansiosa, acelerada, e é assim que eu dou aula,
mas geralmente eu repito bastante e os vícios de linguagem, gente,
que eu não consigo tirar esses “certos” “tudo bem” e “ok”. Complicado.
No geral, é mais isso, como eu disse, faltou algumas coisas, né, o uso
da lousa, faltou várias coisas, mas eu acho que em geral a aula foi boa
[...] Então, eu acho que a proposta é boa, mesmo faltando algumas
coisas tendo que adequar e tudo mais, mas acho que foi tranquilo.
Assim, não me arrependo não, foi uma boa aula [Rita].
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Sobre os momentos em que refletiu durante a aula, a princípio, Rita aponta
duas situações em específico: a primeira, sucedida enquanto explicava a primeira
etapa do experimento, em que, ao comparar a velocidade de dissolução do antiácido
em água quente e em água na temperatura ambiente, poderia, naquele instante,
segundo ela, ter comentado sobre a utilização da geladeira para conservação dos
alimentos:
Aquela última parte com certeza, porque eu me lembro que eu esqueci
de falar da geladeira, então eu cheguei no final e falei “ah, faltou isso
aqui”. [...] Era para eu falar junto com a temperatura, mas aí acabei
esquecendo e aí eu pensei na hora e falei “ah, não deu” [Rita].

Na segunda situação, Rita elencava exemplos cotidianos de fatores que
alteram as reações químicas. Contudo, ela voltou atrás e afirmou que refletiu ao longo
de toda a aula, pois, segundo ela, a metodologia de ensino por investigação instiga o
aluno a perguntar ao professor a todo o momento e o docente, ao ser questionado,
aplica seu conhecimento na ação e então reflete na ação.
E a parte dos exemplos eu pensei meio que na hora na verdade, não
era nada muito planejado. Na aula que eu dei no colégio já foi mais
planejada porque era um pouco mais fechado. Eu dei uma situação
pra eles e, a partir da situação, eu fui explicando, mas aí, como era
tudo muito amplo, foi o que veio na cabeça mesmo e foi isso aí. Mas
assim, poderia ter, sei lá, acho que foi durante a aula inteira na
verdade, né, você vai refletindo porque o aluno vai respondendo,
porque, por exemplo, esse experimento aí é completamente
investigativo, então você vai construindo a partir do que eles vão
observando e do que eles estão contribuindo, o que eles estão falando
e é exatamente isso, na hora que ele pergunta do fermento você fica
assim e agora? E precisa dar uma explicadinha e você fala “ó, é para
a próxima aula”. Mas é isso que ele faz, e aí tudo meio que de supetão
numa aula investigativa, eu acho você tem que estar preparado para
tudo que eles vão falar! Eu acho que por isso, né, que tem que ser
super reflexiva o tempo inteiro. [Rita]

Com relação à metodologia de Ensino por Investigação, abordagem utilizada
em seu planejamento, Rita acredita ter contemplado os aspectos essenciais desta
metodologia, que foram instigar a curiosidade dos alunos por meio do experimento e
questões que os levassem a pensar sobre os fenômenos observados. Além disso, não
fornecer respostas prontas aos alunos, mas levá-los a refletir sobre os conceitos
químicos envolvidos no experimento.
O experimento investigativo, né, ou a própria aula por investigação,
que nesse caso foi focada no experimento, ela é uma aula que
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depende muito do aluno. Eu acho que nesse sentido deu certo, não
sei se foi por ser na faculdade, né, claro que os meus amigos vão me
ajudar, mas eu acho que no colégio também daria certo porque eu
tentei realmente fazer perguntas que instigam a curiosidade e o
interesse. É, eu acho que, assim, em relação a ser investigativa, eu
acho que deu certo exatamente por isso, por eu sempre estar tentando
perguntar e fazer eles refletirem sobre o assunto, nunca dando a
resposta completamente igual. Você pode ver que tem algumas partes
que até faltou um pouquinho de explicação, mas querendo ou não eu
estava tentando fazer o aluno concluir e não eu dar uma resposta
pronta pro aluno. Não é bem assim, eu estava tentando é assim, fazer
uma conexão entre eles e o alunos, o que eles estavam pensando e o
que estava ocorrendo no experimento, a química envolvida ali, então
eu acho que nesse sentido eu consegui, querendo ou não, ficar dentro
dos parâmetros das características do investigativo. [Rita]

Conforme será apresentado na seção 5.4 dos aspectos metodológicos da
pesquisa, após a etapa de visionamento, a pesquisadora realizou uma entrevista
aberta e oral em que foi pedido à Rita que comentasse como foi o processo de
replanejamento e desenvolvimento da aula no colégio. Rita aplicou o mesmo
experimento desenvolvido na atividade de microensino, em duas regências, na escola
campo de estágio. Adaptou seu planejamento para reaplicá-lo conforme as situações
a seguir:


Primeiro contexto: a turma tinha disponível apenas uma aula de Química

naquele dia para Rita desenvolver o conteúdo com os alunos:
Na primeira sala, eu fiz basicamente isso aí que eu fiz nessa aula, só
que eu não deixei completamente investigativo o experimento porque
eu não consegui. 40 alunos, eu não dava conta em uma aula conseguir
com que todos eles executassem o experimento, então, na verdade,
foi meio que expositivo. Primeiro eu expliquei os fatores e o que
causavam, um de cada vez é claro, e assim que eu explicava, eu fazia
o experimento, chamava os alunos, alguns, né, claro, não dá para
todos irem na frente ver, é muita gente. [Rita]

Com base nesta fala de Rita, podemos inferir que sua experiência vivenciada
na atividade de microensino foi importante para que ela conseguisse gerenciar melhor
o tempo em sala de aula. Isto fica claro quando ela menciona que, ao desenvolver a
regência na escola, não havia tempo hábil para que todos os quase quarenta alunos
executassem o procedimento experimental, adaptando-o, desta vez, para um
experimento expositivo.


Segundo contexto: a turma tinha disponível naquele dia duas aulas conjugadas

de química.
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Por haver mais tempo e por precisar contemplar a proposta do estágio
supervisionado IV, na qual o estagiário necessita desenvolver e aplicar uma aula
utilizando as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Rita acrescentou:
Eu resolvi utilizar esse experimento e, para utilizar esse experimento,
eu propus para os alunos que eles fizessem um vídeo como uma
vídeo-aula experimental, igual ao manual do mundo, esses sites que
a gente tem hoje em dia [...]. Eu fiz, na verdade, os alunos fazerem o
experimento. Eu dividi a sala em grupos e cada grupo sorteava um
tema e dentro destes temas, cada um deles fazia um experimento
diferente. Nem todos faziam os três experimentos que estavam aí
porque não dava tempo e eles tinham que filmar esses experimentos
e explicar esses experimentos. Então eu dei uma aula teórica, que foi
bem diferente desse aí que eu não falei nada, na verdade, que foi a
partir do experimento, aí, lá, não. Eu dei uma aula teórica para eles
terem uma noção para depois eles conseguirem fazer o experimento.
Eu acho que ficou mais fácil pra eles porque já tinham meio que uma
colinha ali, né, eu fiz um esquema na lousa, que eu acho que foi o que
mais faltou, e mais, aí eles tinham uma colinha que eu acho que foi o
que mais ajudou [...] Essa experiência também foi muito boa, mas eu
acho que por gravar o vídeo, eles ficaram ainda mais interessados no
experimento e isso aí foi o mais legal ainda porque o experimento é
muito simples, querendo ou não, eles ficam, tipo “ah, só isso!” Mas
quando a gente coloca o vídeo-aula, eles ficam bem mais interessados
porque, né, meio de expressão, então eles adoram. [Rita]

Podemos constatar pelo recorte das falas de Rita como a TIC utilizada por ela
potencializou o dinamismo da aula e a interação entre aluno-aluno e aluno-professor.
Ainda cabe mencionar a aprendizagem da licencianda na aplicação do recurso
de vídeo em sua regência. Na fala de Rita, há indícios de que o recurso pode ser
incorporado à sua prática docente pelo reconhecimento da qualidade do resultado
obtido nessa experiência veiculada ao planejado.
4.2 Reflexões de Ramon
4.2.1 Primeiro momento – Ação docente durante a regência na universidade

O conteúdo ministrado foi referente à função orgânica éster por meio da
temática: ésteres e suas aplicações nos flavorizantes e biocombustíveis. Para tal, a
abordagem metodológica utilizada foi CTSA e o planejamento de aula encontra-se no
Anexo B. O objetivo da aula foi reconhecer a função éster nas moléculas orgânicas e
conhecer suas aplicações.
Ramon

iniciou

a

miniaula

relembrando

as

funções

orgânicas

dos

hidrocarbonetos, álcool e ácidos carboxílicos. Questionou os alunos-professores a
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respeito de a que se devem os aromas de alguns alimentos e então explicou a
estrutura química da função éster nomenclatura e a reação química entre o ácido
carboxílico e o álcool para a obtenção de éster e água.
Após, conduziu a discussão para a temática dos biocombustíveis, em que
instigou os alunos-professores a discorrerem sobre as diferenças entre o diesel e o
biodiesel. Em seguida, sucintamente, explicou como se dá o processo de obtenção
do biodiesel por meio da reação de transesterificação e, por fim, finalizou comparando
os impactos ambientais causados pelos combustíveis fósseis e pelos bicombustíveis.
4.2.2 Segundo momento – Reflexão em grupo

A análise dos licenciandos sobre a regência do Ramon concentrou-se
principalmente na estrutura lógica da aula, no gerenciamento do tempo e na
adequação dos recursos metodológicos à realidade escolar.
Mateus propôs que a função éster não deveria ter sido apresentada logo no
início da aula, como fez Ramon no primeiro slide intitulado Ésteres e suas aplicações
no cotidiano. Segundo ele, quando Ramon apresentou a questão geradora “a que se
deve o aroma dos alimentos?”, os alunos já saberiam a resposta, deixando de ser
surpreendente, conforme a fala abaixo:
Eu gostei bastante do tema, achei muito legal, é muito comum a gente
trabalhar com flavorizantes, né. A única coisa que eu acharia legal é
você esconder a palavra éster no começo, escrever lá flavorizantes,
tal, depois você falar, porque éster já está dando a resposta já. [...] Eu
gostei bastante, gostei também de você ter colocado no quadro, acho
importante, porque senão eles esquecem. No geral, assim, é mais isso
mesmo. [Mateus]

Rita e Denise mencionaram que seria mais interessante abordar apenas uma
das duas aplicações apresentadas sobre a função éster, pois, segundo elas, a
temática biodiesel suscita mais discussão e participação dos alunos. Por conta disso,
abordando as duas temáticas, seriam necessárias mais aulas.
Ah, eu gostei também, você abordou bastante o conteúdo, muita coisa
que a gente perguntou você conseguiu resolver! Eu achei o quadro um
pouquinho bagunçado, é normal, a gente melhora isso com o tempo
[risos]. [...] Eu acho que daria só a parte do biodiesel e deixaria
flavorizantes para uma outra aula, porque eu acho que o biodiesel é
uma coisa muito polêmica [...]. [Rita]
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Eu gostei da aula também, ele contextualizou, fez perguntas, fez a
gente se comunicar. A questão do horário, passou um pouquinho
porque começou a comentar muita coisa, então, assim como a Rita
falou, essas duas abordagens aí poderia cortar no meio e aí daria
tempo de conversar um pouquinho mais, mas de resto tudo ok.
[Denise]

Mateus ainda esboçou preocupação quanto à nomenclatura dos ésteres, visto
que muitos alunos têm dificuldades para entender as regras da União Internacional de
Química Pura e Aplicada – IUPAC. Rita, complementando a fala de Mateus, orientou
Ramon a utilizar giz colorido na próxima aula sobre esse assunto, pois, segundo ela,
fica mais didático para os alunos identificarem a função na estrutura química,
conforme as falas abaixo:
Toma cuidado com a nomenclatura, essa aí é uma das piores para
eles. [Mateus]
Essa dá trabalho, mas ficou bom, ficou bem didático, faltou giz
colorido, né, mais aqui não tem, então realmente não é culpa sua, mas
eu gostei. [Rita]

Por meio da fala abaixo é possível inferir que Ramon acredita ter alcançado os
objetivos estabelecidos por ele em seu planejamento e revela que esteve nervoso ao
longo da miniaula por estar em evidência.
Eu acho que em grande parte eu consegui cumprir o meu objetivo.
Questão de nervosismo, eu acho que é o que me atrapalha ainda um
pouco em toda apresentação, é uma coisa que eu ainda preciso
melhorar, mas em questão aos objetivos, sim, eu acho que cumpri
conforme eu havia planejado. [Ramon]

Podemos caracterizar neste momento a reflexão na ação por meio do
fragmento abaixo, visto que, segundo Ramon, enquanto ele explicava o ciclo de
produção do biodiesel, percebeu a necessidade de apresentar a reação de
combustão, para então explicar a redução da liberação de CO2 para a atmosfera
quando utilizamos o biocombustível, e assim o fez.
Eu adaptei em questão da combustão veio na cabeça na hora que foi
importante relembrar a questão da combustão que eu não tinha posto
nem no planejamento nem no slide, até que me questionou da questão
do H, não tinha me programado para falar de combustão. [Ramon]

Por não ter se planejado para explicar a reação de combustão, Ramon não se
preocupou em balancear a reação química. Foi quando um aluno o surpreendeu
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perguntando por que havia átomos de hidrogênio no produto da reação e não havia
nos reagentes.
4.2.3 Terceiro momento – Reflexão espontânea

A cena 1 apresentada no Quadro 10 sucedeu-se no início da aula. Enquanto
apresentava o assunto que seria desenvolvido, Ramon fez a seguinte afirmação
“Então já começa com uma pergunta inicial, antes de entrar na parte Química, na parte
que vocês não gostam”.
Quadro 10 – Descrição da cena 1 de Ramon
Cena

Descrição da Cena
Ramon: Então a nossa aula de hoje são os ésteres e suas aplicações no
cotidiano, o nome da função orgânica de hoje se chama éster, vou explicar
ao longo da aula o que é o éster e suas aplicações essenciais.

1

Mateus: Éster? Eu tenho uma prima que se chama Ester!
Ramon: Ester? Bem parecido. Então já começa com uma pergunta inicial,
antes de entrar na parte Química, na parte que vocês não gostam. A que se
deve o aroma de alguns alimentos?

Fonte: a autora.

Ao assistir-se no vídeo, Ramon proferiu o seguinte discurso:
Pela experiência que a gente tem no colégio, quando a gente começa
a falar da química pura, né, os alunos reclamam demais para falar de
átomos, de teorias, de moléculas, equações químicas. Os alunos
geralmente reclamam por ser muito difícil, né, e quando você traz
algum exemplo, né, você vê que eles prestam mais atenção, eles
focam mais na sua aula quando algum exemplo é dado na aula. Eu já
fui bem direto, né, que eles não gostam justamente por isso, é o que
eu percebi nos meus estágios até hoje. [Ramon]

Essa perspectiva de rejeição sobre a Ciência Química por parte dos alunos, e
presumida por Ramon, não requer ser alimentada nem tampouco transparecida em
sala de aula, pois acreditamos que possa causar um efeito negativo sobre a ação de
aprender e a ação de ensinar. Tanto ele, enquanto professor, pode se desestimular
como os alunos podem se sentir ainda mais desmotivados diante da postura do
professor.

Enquanto explicava que os flavorizantes pertencem ao grupo dos

aditivos químicos mais utilizados na indústria, surgiu a cena 2, descrita no Quadro 11.
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Quadro 11 – Descrição da cena 2 de Ramon
Cena

Descrição da Cena
Ramon: Essas características que eu acabei de perguntar se devem aos
aditivos químicos, lógico que os aditivos químicos têm uma amplitude na
indústria.
Mateus interrompe Ramon e profere a seguinte questão:
Mateus: O que é aditivo químico?

2

Ramon: Aditivo, o que diz a palavra aditivo?
Denise: É adicionar, ô!
Ramon: Aditivo você adiciona e químico por si só.
Rita: E químico é coisa louca.
Ramon: Então os grupos de aditivos químicos mais utilizados na indústria
de alimentos são os chamados flavorizantes.

Fonte: a autora.

Sobre a cena 2, Ramon relatou que:
Foi uma pergunta bastante compreensível de se perguntar porque a
gente escuta essa palavra em diversas aplicações, aditivo químico,
aditivo no combustível, então foi uma pergunta interessante para eu
poder esclarecer para ele que nesse caso era um aditivo químico nos
alimentos, foi isso. [...] Foi o que eu pensei na hora, talvez existam
outros termos, mas foi o que eu me senti mais à vontade para a aula.
[Ramon]

Nesse momento, identificamos que Ramon reconheceu como o seu ato de
conhecer na ação o levou a ter problemas em sua prática de ensino ao explicar de
forma rasa o questionamento dos alunos sobre o que seria um aditivo químico. Se
fosse em uma situação real de sala de aula, os alunos poderiam ficar confusos com
relação ao conceito de aditivo químico, possivelmente levando-os a assimilar que
qualquer substância química adicionada a um determinado processo é denominado
aditivo químico, quando, na verdade, são substâncias adicionadas em alimentos e em
outros produtos industrializados com o objetivo de manter propriedades importantes
ou até melhorá-las, como cor, textura, conservação, aroma e sabor.
Na sequência, Ramon é questionado em relação às setas duplas
representadas na reação de esterificação e que indicam o equilíbrio químico,
conforme o Quadro 12.
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Quadro 12 – Descrição da cena 3 de Ramon
Cena

Descrição da Cena
Ramon: O catalisador é um mecanismo, um elemento que ele ajuda acelerar
minha reação para gente obter o produto que queremos produzir, certo.
Rita: E aquelas duas setas ali?
Mateus: É, o que é isso aí?
Rita: Por que tem uma que vai e volta?

3

Ramon: Essas duas setas é o seguinte, a gente tem um equilíbrio dinâmico,
certo? Tanto o ácido pode reagir com o álcool para formar o éster como o
meu éster pode voltar a formar meu ácido carboxílico.
Rita: Ah, ela vai e volta?
Ramon: vai e volta. Agora vamos dar nome aos nossos queridos ésteres.
Fonte: a autora.

A prática reflexiva apresenta um equilíbrio entre a ação e o pensamento e a
nova prática gerada. Observamos que Ramon refletiu na ação ao ser confrontado por
Rita acerca do que representava as setas duplas na reação; assim, reestruturou sua
ação, aplicando seus conhecimentos.
Sobre essa cena, Ramon comentou: “Nessa parte da aula, foi quando a química
pura apareceu realmente e o que mais. [...] Eu pensei em explicar o que realmente
acontece no equilíbrio dinâmico da forma mais simples possível”.
Verificamos neste fragmento que Ramon preocupou-se com a aprendizagem
do conceito de equilíbrio químico no momento em que disse ter escolhido explicar da
forma mais clara para os alunos-professores. No quadro 13, apresentamos a
descrição da cena 4.
Quadro 13 – Descrição da cena 4 de Ramon
Cena

Descrição da Cena
Ramon estava explicando a seguinte reação de combustão sem balanceála:

4

C + O2

CO2 + H2O

A pesquisadora perguntou: “professor, mas eu não entendi, por que você
não falou aquele que o que tem de um lado tem que ter do outro?”.
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Ramon: “Aqui, você fala? (Aponta no quadro) aqui tem carbono e aqui tenho
outro”.
Mateus: “É, de onde que saiu aquela água?”.
Ramon:

“Vamos

corrigir

isso

aqui!

Geralmente,

geralmente

não,

necessariamente, temos que ter um hidrocarboneto ou produto semelhante
sendo queimado, certo?”.
Rita: “Por isso a gasolina”.
Ramon: “Isso, por isso a gasolina, geralmente são compostos que possuem
uma quantidade aqui de hidrogênio, certo? Então, a água não surge aqui do
nada, tem um hidrogênio aqui no meu composto orgânico que está sendo
queimado, certo?”.
CHn + O2

CO2 + H2O

Fonte: a autora.

Enquanto explicava o ciclo de produção do biodiesel, Ramon, no ímpeto de sua
ação, pensou e apresentou espontaneamente a reação de combustão na lousa. Sem
perceber que a reação não estava balanceada, foi surpreendido pelo questionamento
de Mateus. Sobre essa cena, Ramon relatou:
É a parte que realmente eu mais senti dificuldade, né, porque não
estava previsto eu falar de combustão e surgiu o questionamento dos
alunos sobre combustão e acabou meio que desviando do assunto
que eu queria falar, que era mais a parte da energia renovável e essa
parte eu não gostei muito, não foi legal. Eu achei que eu devia ter
explicado um pouco melhor a combustão do biodiesel que eu estava
explicando e não de uma forma geral como eu expliquei. Eu pegaria a
molécula em si do biocombustível e explicaria a combustão deste
combustível, certo? Não só de uma forma genérica como eu fiz.
[Ramon]

Nesse fragmento,

verificamos que

Ramon

refletiu

sobre sua

ação

reconhecendo que sua explicação não foi satisfatória e, após, reestruturou e pensou
em como poderia proceder em uma ação futura. O processo reflexivo caracteriza-se
por uma alternância entre acontecer e compreender na busca por significado das
experiências sofridas (PIMENTA, 2012).
4.2.4 Quarto momento – Reflexão induzida
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Sobre a miniaula desenvolvida, Ramon considerou-a boa, conseguindo
adequá-la à proposta de seu planejamento inicial dentro da perspectiva CTSA,
relacionando as aplicações industriais ao contexto social dos alunos e não deixando
de levar em consideração tanto os impactos ambientais causados pela emissão de
CO2 na queima dos combustíveis derivados do petróleo quanto o estudo dos conceitos
químicos.
Olha, eu achei que a aula foi boa, eu achei que ela foi bastante
ilustrativa, eu creio que eu consegui associar o conteúdo químico com
alguma contextualização [...]. Talvez eu deveria ter focado para um
tipo só de aplicação porque eu parti para os alimentos, os doces, né,
e depois fui parar lá em biocombustíveis. Foi essa a observação que
eu acho que eu deveria melhorar: ou só falar dos flavorizantes ou falar
dos biocombustíveis. Essa foi a percepção que eu tive no momento da
aula, que talvez fosse assuntos muitos distintos e talvez os alunos
pudessem se perder se fosse no colégio. [Ramon]

Ao refletir sobre sua regência, Ramon revela que para melhorá-la deveria optar
por desenvolver apenas uma das duas temáticas abordadas em sua miniaula, pois,
segundo ele, por conta das aplicações contextualizadas serem muito distintas, aliadas
ao pouco tempo disponível para desenvolver o assunto, o entendimento pleno do
conteúdo poderia ser comprometido.
Com relação aos momentos em que cogitou ter refletido, Ramon revelou:
Em que momentos? A partir dos questionamentos dos alunos, né, de
alguns termos que eles não conheciam ou tiveram dúvida. Foi nesse
momento que eu refleti, né, de acordo com os questionamentos deles.
[Ramon]

Após assistir-se em prática, Ramon expressou que deveria se atentar mais à
sua postura em sala de aula. A respeito dessa preocupação, da visão negativa que
Ramon teve de sua postura e o desconforto ao ver-se no vídeo, Sadalla e Larocca
(2004) afirmam que o procedimento autoscópico, quando utilizado na formação de
professores, pode causar esse tipo de reação nos sujeitos que estão em formação,
mas que nesses casos cabe ao formador elencar os aspectos positivos da prática do
sujeito para que ele também os reconheça.
Ah, me senti um pouco desconfortável, não sei se essa é a palavra!
Porque é a primeira vez que eu estou tendo este tipo de situação, mas,
é, eu percebi coisas, por exemplo, gestos que eu... é... Repito demais,
talvez no momento da aula eu não percebesse, né, eu fico muito com
a mão cruzada, isso eu tenho que mudar! Então, justamente por eu
nunca ter tido esse tipo de situação, de eu assistir uma própria aula
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minha, é, talvez aí eu não consigo achar uma palavra certa... talvez
por ser uma novidade mesmo. [Ramon]

Nesse contexto, Ramon relatou não ter encontrado grandes dificuldades para
a elaboração de seu planejamento de aula baseado na metodologia CTSA, por tê-lo
realizado também em disciplinas de anteriores.
Sobre a aplicação do planejamento na escola campo de estágio, Ramon não
conseguiu desenvolvê-lo, por ter realizado suas atividades de regência em dupla com
Denise. Na ocasião, relatou ter aplicado o planejamento de aula sobre o grupo
funcional aminas junto com a colega.
No colégio, a gente continuou com essa linha CTSA, né, e lá no
colégio, a gente aplicou uma aula sobre o conteúdo de aminas, né,
abordando o uso do narguilé. Aqui na própria regência na
universidade, decidiu falar de cigarro, no caso a minha companheira
de estágio, e lá a gente mudou pra narguilé porque é um tema que
está na atualidade na vida dos alunos. Foi bastante interessante
porque a participação dos alunos foi imensa, né, eles conseguiram
associar o conteúdo químico de aminas na nicotina presente nas
essências e nos cigarros, né, e a gente conseguiu explanar bastante
coisa que eles não faziam nem ideia que faz mal, né, o uso dessas
drogas associados aos conteúdos químico sempre. [Ramon]

4.3 Reflexões de Denise
4.3.1 Primeiro momento – Ação docente durante a regência na universidade

O conteúdo desenvolvido por Denise foi a função orgânica aminas e a
abordagem metodológica utilizada foi CTSA. O planejamento de aula encontra-se no
Anexo D. O objetivo da aula foi compreender a função aminas na molécula da nicotina,
sua aplicação nos cigarros e suas consequências para o organismo humano.
Denise iniciou sua miniaula apresentando aos alunos-professores uma foto, por
meio de slide, que continha um lado da face de uma mulher com aspecto saudável e
o outro lado da face com aspecto envelhecido e pouco saudável, para introduzir a
temática sobre cigarros. Apresentou, ainda, a notícia de um estudo em que foi
revelado que o tabagismo passivo pode causar as mesmas doenças provocadas pelo
tabagismo ativo, incluindo câncer de pulmão e outras doenças respiratórias e
cardiovasculares. Em seguida, discorreu sobre o surgimento do cigarro e o
desenvolvimento tecnológico para sua produção ao longo dos anos, e lançou o
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seguinte tema gerador: Você sabia que são produzidos cerca de 10 mil cigarros por
minuto e, aproximadamente, 200 milhões de cigarros por dia?
Após, introduziu a seguinte questão: qual o principal componente do cigarro?
A partir disso, Denise apresentou a estrutura química da nicotina bem como a função
orgânica amina. Em seguida, expôs a nomenclatura da amina conforme as regras da
IUPAC, fez alguns exemplos no quadro, reproduziu um vídeo no qual mostrava um
sistema com garrafa pet que simulava o pulmão filtrando a fumaça do cigarro e
finalizou a aula com um debate sobre os benefícios e malefícios do cigarro no corpo
humano.
4.3.2 Segundo Momento – Reflexão em grupo

Refletindo a respeito do questionamento que Denise fez durante sua regência
sobre qual substância que constitui o cigarro, Mateus salientou que seria interessante
que Denise pesquisasse, antes de ir para a aula, outras substâncias, além da nicotina,
conforme o discurso abaixo:
Eu gostei da aula, foi bem objetiva, bem direta, o tema ficou muito
claro, né. A gente viu a questão-problema mais para frente, mas vimos,
está ótimo! Gostei também do debate, bem legal, né, mas, assim, né,
é só estar preparado mesmo para uma pergunta ou outra extra, né, do
aluno, o professor que mais tem? Né, se tiver mais uma substância
fora a nicotina. [Mateus]

Rita advertiu a colega quanto à regra de nomenclatura da IUPAC, pois
observou que durante a regência Denise apresentou insegurança ao exemplificar a
nomenclatura de uma molécula na lousa.
Toma cuidado com a nomenclatura, eu vi que teve uma hora que deu
uma engasgada e aquela é a nomenclatura da IUPAC. É que na hora
fica nervoso, né, a gente entende. Eu também gostei da aula, achei
muito legal a imagem do começo porque ela é muito chocante, então
é uma coisa realmente muito boa para iniciar uma discussão. Só acho
que você poderia ter retomado ela aqui no final, tipo quando falaram
que envelhece, você poderia ter falado: “gente, a imagem lá”. Eu acho
que seria legal, dá uma amarrada na aula. [Rita]

Rita sugeriu que no final da aula, quando os alunos apresentaram os benefícios
e malefícios do cigarro, Denise poderia ter resgatado a imagem inicial – a que
comparava um lado da face de uma mulher com aspecto saudável e o outro lado da
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face com aspecto envelhecido e pouco saudável –, conectando aquele momento com
as discussões iniciais.
Ramon, por sua vez, destacou a importância de se trabalhar a temática com os
estudantes, pois muitos jovens são fumantes ativos de cigarro ou narguilé, ambos
muito prejudiciais à saúde. Recomendou, ainda, que talvez fosse melhor deixar a parte
de nomenclatura para outra aula.
Ficou muito boa a aula e, assim, a rotina das pessoas, em qualquer
lugar que você vai tem alguém fumando e isso é um conteúdo bastante
interessante pelo fato dos alunos do ensino médio grande parte deles
fumarem, principalmente narguilé. Então, é só questão da parte
química mesmo, talvez tenha que dar uma pensada na questão,
assim, é, vou ensinar nomenclatura ou não? Eu, nesse caso, deixaria
para outra oportunidade. [Ramon]

Denise reconheceu não ter tido a intenção de explanar a nomenclatura naquela
aula, mas que havia esboçado um exemplo caso fosse questionada a respeito e foi o
que aconteceu.
A nomenclatura que eu não tinha pegado nada! Daí eu só tinha
rabiscado a folha antes de vir [risos], aí eu falei não vou fazer isso,
mas vou deixar alguma coisa rabiscada porque eu só ia passar mais
a questão de influência mesmo. [Denise]

Com base nas discussões dos licenciandos, entendemos que suas reflexões
sobre a regência de Denise se concentram em dois aspectos essenciais: primeiro,
recomendaram a ela estar preparada para explicar qualquer questionamento dos
alunos; e, segundo, apresentar domínio das regras de nomenclatura, principalmente
quando for exemplificar na lousa.
4.3.3 Terceiro momento – Reflexão espontânea

Após explicar sobre o surgimento do cigarro, teve início o contexto da cena 1,
cujo enredo está descrito no Quadro 14 abaixo.
Quadro 14 – Descrição da cena 1 Denise
Cena

Descrição da Cena

1

Denise: Qual é o principal componente do cigarro? O que que tem ali no
cigarro?
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Mateus: Palha.
Denise: Vamos começar pela estrutura, o que mais tem no cigarro?
Mateus: Fumo.
Denise: Certo, e o que tem no fumo?
Mateus: Ah, tem uma folhinha lá, uma vez passou na TV um pessoal
fazendo, enfiava numa câmara lá e depois saía toda sequinha.
Denise: E o que você acha que tinha nesse fuminho, nessa coisinha que
eles embrulhavam?
Mateus: Alguma coisa.
Denise: Deixa eu te fazer outra pergunta, por que as pessoas que fumam
não conseguem deixar de fumar?
Rita: Porque vicia.
Mateus: É alguma coisa que tem nele, é igual a bebida! Meu pai tem um
amigo que não sai do bar todo dia, ele fala que não consegue largar por
causa do álcool, que viciou ele, então no cigarro deve ter alguma coisa que
vicia também.
Denise: Que vicia, você consegue imaginar o que tem nele que vicia?
Ramon: A gente ouve falar de tabaco, mas não sei se é o nome ou é um
componente.
Denise: Nicotina alguém já ouviu falar?
Fonte: a autora.

Quando Denise questiona os alunos-professores a respeito da composição do
cigarro, verificamos que, como o objetivo de sua pergunta não foi alcançado, ela
repensou, reelaborou e lançou uma segunda pergunta, mobilizando os alunosprofessores a discutirem e exporem ideias que se aproximassem da resposta
esperada, conforme expôs em sua fala abaixo:
Eu acho que ficou bacana porque eu ia perguntando, instigando eles,
o que eles sabiam sobre isso e eles iam respondendo e foi construindo
ali. O que eu queria em si é que eles falassem sobre o componente
que tinha no cigarro, a nicotina, então eu fui instigando até eles
chegarem ao ponto de falar sobre o componente. Eu acho que essa
parte foi bem bacana. [Denise]

Destacamos, com isso, que Denise refletiu sobre os saberes experienciais
decorrentes de sua ação docente. Assim, esse processo dinâmico e interativo
experenciado por ela potencializou seu saber docente (TARDIF, 2010).
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Em outro momento de sua regência, Denise mostrou, mediante uso de slide,
uma figura que continha a representação da estrutura química da molécula de nicotina
aos alunos-professores. A cena está descrita a seguir, no quadro 15.
Quadro 15 – Descrição da cena 2 de Denise
Cena

Descrição da Cena
Denise, por meio do slide, apresentou a estrutura química da nicotina,
representada abaixo.

2

Denise: Então a nicotina é um dos principais componentes químicos do
cigarro, é uma substância alcalina e apresenta duas funções aminas. O que
seria essa letrinha aqui?
Mateus: Letra N.
Denise: E o que representa a letra N?
Rita: Representa o elemento químico Nitrogênio.
Denise: Certo! A nicotina é distribuída pelos tecidos, absorvida pelos
pulmões, chegando ao cérebro em 9 segundos.

Fonte: a autora.

Observamos nesta cena que Denise não explorou as propriedades físicas e
químicas da molécula de nicotina. Apenas apresentou a estrutura e identificou que
nela havia duas funções aminas. Ao assistir à cena 2, Denise teceu o seguinte
comentário:
Essa parte, eu acho que eu poderia utilizar mais aquela estrutura, eu
achei que foi muito rápido essa passagem, poderia ter puxado um
pouquinho mais nessa parte, ter explicado o que que é a
representação, então eu achei que essa parte ficou um pouquinho
vaga. E outra coisa, essa parte que fala dos tecidos, esse tipo de coisa
eu acho que não se encaixou nessa parte aqui que fala da nicotina, eu
acho que essa parte aqui poderia passar depois que eu tivesse falado
da nicotina, do elemento que tem falado da química, da nicotina, isso
daí viria depois. Acho que essa parte não ficou bem estruturada.
[Denise]

Com este trecho, percebemos que Denise refletiu sobre a dificuldade
enfrentada por ela para explanar sobre a funcionalidade do grupo amina e seu
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comportamento na molécula de nicotina. Outro problema advindo da prática docente
destacado por Denise foi com relação à estrutura lógica de como apresentou os
assuntos abordados, que, segundo ela, poderiam ser mais bem organizados.
Entendemos que as reflexões geradas por essas situações são relevantes para
o processo de formação docente, visto que o saber fazer só pode ser instituído por
meio da prática, que, após ser confrontada e refletida, passa por reelaboração,
visando contribuir para o ensino e aprendizagem (PIMENTA, 1996).
Em outra passagem, Denise apresentou as regras básicas de nomenclatura do
grupo amina aos alunos-professores, conforme descrito no Quadro 16 a seguir.
Quadro 16 – Descrição da cena 3 de Denise
Cena

3

Descrição da Cena
Denise: Essa aqui é nomenclatura, eu vou pedir para vocês anotarem,
porque na próxima aula a gente vai falar sobre nomenclatura. Mas
basicamente para vocês entenderem, é o nome do grupo então do radical
que foi ligado àquele átomo de Nitrogênio mais a terminação amina. Depois
vocês podem encontrar tanto dessa forma como dessa outra forma, que é
um pouquinho mais detalhada que aqui é a quantidade de carbono vocês
lembram lá met, et, prop que seriam a quantidade de carbonos, depois o tipo
de ligação seria o infixo, o sufixo amina terminação amina.
Mateus: Dá um exemplo professora.
Denise: Posso passar aqui para vocês.

Fonte: a autora.

Verificamos nesta cena que Denise não havia se planejado para explanar as
regras de nomenclatura em sua totalidade, mas, sim, de forma genérica para situar os
alunos, uma vez que em outro encontro seria desenvolvida a nomenclatura da função
amina. No instante em que foi surpreendida por Mateus, que pediu para que ela
fizesse um exemplo para a turma, notamos que Denise ficou insegura, deixando um
papel que segurava cair e demonstrando não ter domínio sobre as regras da
nomenclatura naquele momento. Fez um exemplo rápido e disse que seria assunto
da próxima aula. Sobre a cena 3, Denise salientou:
Essa foi a hora que o Mateus me pegou. Eu só coloquei porque se tem
só uma aula, tem que ter nomenclatura, era isso que estava no meu
planejamento, tinha que ter a nomenclatura, então eu falei assim “vou
colocar o slide, vou só falar que vou passar na próxima aula” [...]
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porque eu pensei mais a questão de contextualizar e falar da amina,
contextualizar a amina primeiro, depois eu entraria na nomenclatura,
mais visto tempo e a forma que conduziu também não daria para
colocar isso e foi até uma das sugestões, né, tirar a nomenclatura, já
que são 30 minutos. [Denise]

Nesse ponto da discussão, entendemos que, durante o seu planejamento,
Denise se preocupou tanto em não exceder o tempo de sua regência quanto com a
ordem de apresentação do conteúdo. Na prática, porém, foi surpreendida com o
questionamento de Mateus, o que a fez reestruturar sua ação. Após a reflexão em
grupo e o visionamento da cena, Denise chegou à conclusão de que: se o foco da
aula não seria desenvolver a nomenclatura, então que não a introduzisse naquele
momento.
4.3.4 Quarto momento – Reflexão induzida

Refletindo a respeito de sua regência, Denise considerou ter contextualizado
bem o conteúdo desenvolvido. Segundo ela, foi um desafio, visto que nunca havia
planejado uma aula fora dos padrões tradicionais e ainda comentou que não estava
segura para ministrar a aula naquele dia, conforme o fragmento abaixo:
Foi uma experiência porque eu nunca tinha montado uma aula tão
contextualizada. Foi algo diferente porque a regência que eu fiz no
estágio 3 foi tradicional, eu nunca tinha aplicado algo diferente assim,
então foi um desafio. Só que não tive muito tempo para me preparar,
então eu não estava preparada para aquela aula. Tipo, se eu tivesse
a opção de dar a aula ou não naquele dia, eu não iria dar a aula,
porque eu acho assim, se é para eu dar uma aula que já é um desafio,
porque eu nunca tinha dado, que eu estivesse preparada e eu não
estava. Mas, eu achei assim, que não foi uma aula ruim. Eu acho que
a parte de contextualizar, entrar na amina, foi muito boa. A parte
química não foi tão boa assim, eu acho que poderia explorar mais e,
se fosse dar nomenclatura, que fosse dar em uma outra aula e nem
colocasse a nomenclatura ali. [Denise]

Sobre os momentos em que refletiu na ação, Denise relatou três situações; a
primeira, enquanto explicava a nomenclatura, conforme o trecho abaixo:
Na nomenclatura que foi o momento em que eu falei assim: “lascou”
[risos], eu falei assim não tinha pegado isso, eu deveria ter pego, então
foi uma hora que eu falei assim: “não está legal não, eu tenho que dá
uma melhorada”. [Denise]
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A segunda situação ocorreu no momento em que apresentou a estrutura
química da nicotina, conforme o relato abaixo:
[...] a parte que eu entrei na nicotina que eu acho que aquela parte eu
poderia ter avançado um pouquinho mais, ter explorado um pouquinho
mais, acho que essa parte me fez refletir um pouco. [Denise]

A última situação foi enquanto explicava a classificação da função amina em
aminas primárias, secundárias e terciárias de acordo com a quantidade de átomos de
carbono ligados ao átomo de nitrogênio da função amina, conforme o fragmento
abaixo:
[...] a parte da classificação primária e secundária ter feito diferente
porque eu vi lá na hora que eles não estavam entendendo a forma
com que eu estava indicando no slide, isso me deu aquele “eles não
estão entendendo”. Então, só que também não dava tempo de mudar
tudo aquilo e fazer tudo diferente, também não vinha nada em mente.
Então eu continuei daquele jeito, mas é uma coisa que eu parei e falei
assim: “não, tem alguma coisa errada ali”. É, foi mais umas essas
partes. [Denise]

A respeito do visionamento da autoscopia, de ver se em ação, Denise relatou
ter sido uma experiência legal e apesar de sentir nervosismo durante a regência na
videogravação, ela não deixou transparecer. Ressaltou sobre a possiblidade de rever
seus hábitos, gestos e vícios de linguagem.
É engraçado! [risos] Porque você vê as manias, as coisas que você
fala às vezes, aí, nossa, parecia que tinha sido tão horrível ali no
momento, mas assistindo assim parece que não foi tão ruim assim. Eu
acho que uma coisa que me surpreendeu foi eu não passar muito
nervosismo, isso porque eu estava me tremendo e eu não vi isso na
filmagem é o que mais aí é estranho, né. Na verdade, eu não gosto
que me filma, eu não gosto, tanto que quando fala que é filmagem, eu
já me retraio toda, gosto [risos]. Mas foi uma experiência legal porque
você vê os erros, vê os acertos, a parte positiva, a parte negativa, até
coisa que, por exemplo, por mais que na aula eu já saí sabendo o que
eu tinha errado ou o que eu tinha feito de legal, na filmagem você vê
outras coisas também, algumas manias, alguns jeitos de falar, né,
alguma posição frente ao slide, por exemplo, não ficar passando na
projeção... É uma das coisas que eu notei. [Denise]

Com relação à metodologia CTSA, abordagem utilizada em seu planejamento,
Denise acredita ter contemplado os aspectos científicos ao desenvolver os conceitos
químicos da substância amina, os tecnológicos, por abordar minimamente como são
produzidos os cigarros, e os sociais, relatando como se deu o surgimento do cigarro.
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Então o que que eu pensei em contextualizar, a questão social, mais
o social. Então, entrando um pouquinho, até falando da produção do
cigarro, como que funciona a quantidade. Então, eu pensei assim: “ah,
beleza, vou passar a parte científica da química e tudo mais, entro na
tecnologia por meio da indústria, produção, o que que tem no cigarro”.
É, essas partes acho que foi mais nessa abordagem social e
tecnológica que eu entrei. [Denise]

Denise atendeu às sugestões feitas no momento da reflexão em grupo, às
orientações de Ramon, seu colega de estágio, e também às da professora orientadora
de estágio no replanejamento de sua aula e, então, reaplicou-a na escola campo de
estágio.
Denise nos relatou que quando apresentou à professora supervisora do colégio
a ideia de trabalhar a temática sobre cigarros, foi muito bem aceita. No entanto, ao
acompanhar o dia a dia dos alunos, Denise observou que na sala de aula havia
desenhos de narguilé colados nas paredes e que não se via nenhum aluno fumante.
Foi quando resolveu adaptar a temática à clientela em questão. Dessa forma, Denise
manteve a mesma estruturação do planejamento de aula, mas, desta vez, o objeto
central não seria o cigarro, e, sim, o narguilé.
Foi quando eu falei: “ah, por que a gente não faz de narguilé, já que é
o que está no auge deles”. Aí pensamos, vamos tirar o cigarro e
colocar o narguilé. Adaptou, pegou o que eu tinha dado, a mesma
estrutura, e adaptou para o narguilé. Então, teve ali a parte inicial, se
eles conheciam o que que era aquilo, como eles chamavam. Na hora
que abriu o primeiro slide, que tinha vários narguilés, os olhos já
brilharam, aí eles: “ah, esse aí é o ‘narguis’, professora”. É esse nome
que eles dão? “Ah, não, professora muito difícil, até falar narguilé já
passou 10 minutos. [risos] É ‘narguis’, professora”. Tá, daí a gente foi
adaptando, daí passou pela parte do histórico, como a gente fez ali no
cigarro, só que aí surgiram a parte diferente. Como foi o primeiro,
segundo e terceiro ano, a gente aplicou em 4 turmas, aí deu pra gente
explorar a parte mais contextualizada no primeiro e no segundo ano,
mas também aplicamos a parte química e eles entenderam. Então foi
um pouquinho mais leve, fui lá no quadro e expliquei o que era primário
e secundário, a molécula da nicotina, a gente não conseguiu ir muito
a fundo porque eles não tinham visto aquela matéria ainda, a gente
acabou ficando no mais simples, mais básico, pegamos mais na
questão das doenças. [Denise]

Com base nesta fala de Denise, podemos inferir que ter realizado o estudo
sobre a abordagem CTSA durante os nossos primeiros encontros do curso e ter
desenvolvido o planejamento inicial nesta abordagem foi importante para o
conhecimento didático dela, o que facilitou nesse processo de reconhecimento da
realidade da clientela em questão.
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Agora, no terceiro ano deu para explorar bem com a mesma
apresentação que usamos nos outros, só que aí chegou na parte da
nicotina, a gente explorou mais, por exemplo foi explicado o que é
primário, secundário e terciário também, aí a gente voltou, passou o
que é aquele nitrogênio ali, a ligação, quantas ligações o nitrogênio
faz, é, aquele ciclo, a gente resgatou um pouco do básico da
classificação dos ciclos, aí a gente falou: “então pessoal, visto que a
gente viu a classificação, qual é a classificação desse?” Tem uma
parte que é uma ligação dupla com o nitrogênio, a gente voltou para o
quadro de novo e perguntou: “ah, por que que é uma secundária e não
uma terciária?” Aí foi explorando coisas básicas, mas eles não tinham
muita noção, mesmo já tendo tido aquela matéria, aí a gente foi
resgatando esse tipo de coisa. Aí depois passamos vídeos-notícia ali
que falava sobre os 100 cigarros e foi exatamente o que a Rita colocou
na sala, não faz mal. Aí depois no terceiro ano, teve uma aluna que
até no meio da aula ela bateu o pé que não fazia mal, aí na hora que
começou a parte química, ela não falou mais nada, porque daí ela viu
que realmente porque eles achavam que não tinha química, porque a
impressão que deu é que eles não tinham noção do que tinha ali, a
primeira impressão que deu é que eles vão falar de narguilé vão falar
pra gente não fumar mais é uma aula de química aí na hora que a
gente começou a falar da química do narguilé, aí eles já mudaram de
posição, eles já ficaram meios retraídos, tipo, tem química nisso
[risos]. Aí veio até um pessoal que veio perguntando mais coisas, tipo,
não só da narguilé, perguntando sobre outras drogas também, vieram
perguntando sobre outras drogas, o charuto, cigarro, maconha, mas
foram umas perguntas que a gente ficou assim! Eles associam uma
coisa com a outra, narguilé é isso, mas o charuto é igual? Ou é pior?
[Denise]

Podemos constatar na fala de Denise que a simulação da regência na
universidade agregou conhecimento prático, potencializando o processo de ensino e
aprendizagem.

4.4 Reflexões de Mateus
4.4.1 Primeiro momento – Ação docente durante a regência na universidade

O conteúdo ministrado por Mateus foi reações de oxidorredução. Para tal, a
abordagem metodológica utilizada foi a de ensino por investigação e o planejamento
de aula encontra-se no Anexo F do presente trabalho. O objetivo da aula foi
compreender os conceitos envolvidos nas reações de oxidorredução para analisar e
interpretar os fenômenos químicos presente na prática experimental.
Mateus iniciou a aula mostrando aos alunos-professores figuras impressas em
uma folha sulfite dos seguintes objetos: prego, panela, portão e estante, e questionou
os espectadores da seguinte forma: “Pessoal, o que esses quatro objetos têm em

66

comum?”. Em seguida, mostrou outra folha impressa, desta vez contendo os mesmos
objetos só que com aspecto diferente: estavam enferrujados. Pediu para que os
alunos-professores lhe dissessem o que havia de diferente entre as figuras iniciais e
finais, gerando uma discussão a respeito do que seria a ferrugem e como podemos
evitar que os objetos feitos de ferro enferrujem.
Em seguida, Mateus propôs aos alunos-professores que realizassem a prática
experimental (o roteiro encontra-se anexado junto ao plano de aula) para que
pudessem observar e compreender melhor a formação da ferrugem. Para isso,
Mateus entregou um roteiro para que cada aluno-professor lesse e os convidou a
dirigirem-se à sua mesa, onde estavam concentrados os materiais e reagentes para
a realização do experimento. Mateus adicionou cerca de 30 ml da solução de sulfato
de cobre (CuSO4) em dois béqueres que estavam sobre a mesa e pediu para que um
dos alunos adicionasse a plaquinha de magnésio em um dos béqueres, de tal forma
que a plaquinha ficasse imergida na solução. Também pediu a outro aluno que ele
adicionasse outra plaquinha de magnésio no segundo béquer, de tal forma que a
solução cobrisse apenas metade da plaquinha e que, portanto, a outra metade ficasse
fora da solução.
Enquanto a solução de sulfato de cobre reagia com a placa de magnésio, os
alunos-professores deveriam observar os fenômenos. Em seguida, Mateus, com o
auxílio da lousa, resgatou o conceito de Nox e então explanou a reação de
oxidorredução vista no experimento. Finalizou a aula por meio de um diálogo com os
alunos-professores, explicando porque utilizamos as tintas para aumentar a vida útil
de um portão de ferro, por exemplo: o motivo é que a tinta impede o contato do ferro
com a água, retardando o processo de formação da ferrugem.
4.4.2 Segundo momento – Reflexão em grupo

Ramon avaliou como satisfatória e didática a exposição do conteúdo e
condução da prática experimental. Porém, destacou o tempo como único aspecto
desfavorável e sugeriu, como alternativa, enfatizar a prática experimental e, a partir
dela e das reações químicas observadas, explanar os conceitos de oxidorredução,
conforme o trecho abaixo:
Foi bem didático na explicação, né, tanto no experimento quanto na
explicação do conteúdo, esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo
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é questão do tempo, né, que eu me perco um pouquinho também e
que talvez pudesse pular alguma parte ou focar em uma parte, no
experimento talvez. [Ramon]

Rita, assim como Ramon, destacou a didática de Mateus. Contudo, considerou
muita informação para apenas uma aula. Rita supôs que se a mesma aula fosse
reproduzida com os alunos do Ensino Médio muitos não entenderiam o conteúdo pela
complexidade e variedade de conceitos desenvolvidos em poucos minutos, conforme
revela o trecho abaixo:
Eu achei bem didático, muito, muito didático, mas eu achei que você
deu muito conteúdo numa aula só. No Estado, não dá muito certo
porque bem confuso, bem condensado essa parte. Na hora que você
falou na parte do bloco ali, eles vão se perder ali, sinceramente. Se eu
fosse você, eu teria parado na parte que você conseguiu falar da
reação de oxirredução e deixava o resto para a próxima aula,
entendeu, porque senão fica muita coisa. Aí, na próxima aula, você
pode começar com cátodo e ânodo, aí você pode fazer
balanceamento, mostra a pilha, se for aula geminada, maravilhoso.
Agora, senão fica muito conteúdo. Isso daí que você deu nessa aula,
na próxima teria que retomar tudo, eu começaria por pilhas. Mas eu
achei muito legal, não tinha visto esse experimento. [Rita]

Denise comparou com a situação vivenciada por ela em outro momento,
quando desenvolveu um projeto em que aplicou o conteúdo de oxidorredução por
meio das células voltaicas (pilhas), circunstância em que, segundo ela, foi necessário
dividir o tema em duas aulas: na primeira, desenvolveu o experimento e introduziu o
assunto e, na segunda aula, realizou a explanação do conteúdo, de acordo com o
relato a seguir:
Teve uma aula, um projeto que eu apliquei no estágio, e eu apliquei
pilha, então, foi, eu passei um pouquinho da introdução com o
experimento e deu certinho, foi duas, quase duas aulas para falar do
conteúdo. Foi batidão mesmo, mas deu para dá redondinho. [Denise]

Mateus, ao refletir sobre sua aula, expôs um pequeno problema que pode ter
influenciado no resultado do experimento: a substituição do reagente minutos antes
do início da regência. Segundo ele, o efeito visual provocado pelo reagente substituído
teria sido maior. Revelou ter ciência de suas reflexões durante e após sua ação.
Não, o que me deixou triste é o negócio daqui, que isso é a chave para
dar certo quando dá mudança de cor. O tempo todo vocês estão
falando comigo, eu estou pensando no caminho, aí eu falo, não!
Espera aí, vou ter que mudar o desenho, aí volto, é desse jeito. Eu
estou fazendo e estou refletindo ao mesmo tempo, aí quando acaba a
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aula, pensar num plano b, senão não tem condição, entendeu.
[Mateus]

A partir dos comentários tecidos pelos licenciandos sobre a regência de
Mateus, entendemos que os apontamentos foram convergentes: consideraram a
regência bem desenvolvida, mas demonstraram preocupação com a gestão das
atividades, visto que o professor-aluno excedeu o tempo combinado para a execução
da regência.
4.4.3 Terceiro momento – Reflexão espontânea

Mateus iniciou a apresentação do roteiro da prática experimental expondo aos
alunos-professores um pequeno problema encontrado por ele durante a preparação:
o laboratório da Universidade não possuía a placa de zinco conforme tinha sido
planejado por ele, mas havia disponível a placa de magnésio. Esta situação está
descrita no Quadro 17, a seguir.
Quadro 17 – Descrição da cena 1 de Mateus
Cena

Descrição da Cena
Mateus: Então! Ô, pessoal, vou comentar, a placa de zinco depois vocês
riscam, tá. Eu achei outro material porque não tinha no laboratório da
“escola”, outro professor falou que tinha, cheguei lá, não tinha droga
nenhuma, me desculpa falar assim, mas tinha uma plaquinha de magnésio.
Então vocês peguem o lápis, risquem e escrevam magnésio.

1

Denise: Mas, é a mesma coisa?
Mateus: Não é o mesmo metal. Zinco é um elemento químico e magnésio é
outro, não é igualzinho.
Denise: Mas o experimento dá certo?
Mateus: Dá certo.

Fonte: a autora.

Verificamos na descrição da cena 1 que Mateus, ao adaptar o experimento
minutos antes de sua regência, trocando a plaquinha de zinco pela plaquinha de
magnésio, esboçou estar um pouco irritado e inseguro durante a condução do
experimento. Sobre a cena 1, Mateus teceu o seguinte comentário.
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Primeiro, então, a respeito do experimento, é aquela história, né,
sempre vai preparado para o plano b porque pode acontecer de não
sair nada do desejado. Aí, segunda coisa também seria legal entregar
para os alunos o roteiro e deixar claro o objetivo da prática, o que nós
iremos fazer? E dá uma previsão mais ou menos do que nós iremos
fazer sem contar o fenômeno visual, que eu acho que é a grande
sacada aí no momento. E outra coisa: ler com eles o que eles devem
fazer pra isso ficar bem claro. A gente sabe que o aluno vai ler, outro
não, o outro vai fuçar no celular, e assim vai, né, e assim ficar um
pouquinho mais à vontade, porque ali no vídeo dá pra ver que ali eu
estava um pouco nervoso e, assim, tentar deixar eles um pouco mais
envolvidos também pra não ficar voando, prender a atenção deles o
tempo todo. Pelo menos é isso a princípio que eu vejo necessidade.
[Mateus]

Ao refletir sobre a cena 1, Mateus fez inferências relevantes sobre sua
regência: a primeira delas é estar preparado para situações inesperadas, como a
sofrida por ele na troca de um reagente por outro. Isso foi o suficiente desestabilizá-lo
naquele momento. Outro aspecto interessante foi com relação à condução do
experimento: segundo ele, é necessário deixar claro para os alunos o objetivo do
experimento e o que desejamos alcançar com ele, sem revelar o resultado. Cabe
ressaltar que esses aspectos foram levantados por ele após analisar sua regência e
perceber essas ausências.
Durante a execução do experimento, mesmo com os alunos tendo lido o roteiro,
Mateus a todo o momento instiga os alunos a discorrem sobre os fenômenos
observados, conforme o Quadro 18.
Quadro 18 – Descrição da cena 2 de Mateus
Cena

Descrição da Cena
Rita: Olha! Tem umas bolhinhas.
Mateus: Bolhinhas, né? Então tá. Daqui alguns minutos vão começar a
acontecer algumas coisas.
Denise: O que vai acontecer?

2

Mateus: É isso que eu quero que vocês percebam.
Rita: Parece um refrigerante!
Mateus: Mas não é de tomar.
Rita: Está soltando uns pretinhos.
Denise: E o que é isso, esse CuSO4?
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Mateus: Ah, você quer saber? Então, enquanto vais acontecendo aí, vamos
conversar. Vocês lembram das aulas de inorgânica que estudamos os
compostos inorgânicos, que são divididos em alguns grupos? Vocês
lembram que grupos são esses?
Ramon: Tem os ácidos, o resto eu não lembro.
Mateus: Um deles é o ácido, e além do ácido? Não lembra, o contrário do
ácido?
Ramon: hum.. OH.
Mateus: OH lembra o quê?
Ramon: Soda.
Mateus: Soda, que tipo de substância que ela é?
Rita: Base.
Mateus: Temos os ácidos, as bases e mais outro grupo bem conhecido. O
que vocês põem lá para temperar a salada?
Rita: Limão.
Denise: Vinagre.
Mateus: Para dar gosto, sal?
Denise: Sal.
Mateus: E vocês lembram qual era a representação do sal de cozinha?
Fonte: a autora.

À medida que a solução de sulfato de cobre reagia com a placa de zinco, Rita
percebeu a formação de bolhas na solução e que havia se desprendido da placa “um
pretinho”, enquanto Denise perguntou “o que é isso aí?”. Mateus então imediatamente
começou a relembrar os conceitos básicos da inorgânica para, a partir deles, introduzir
a reação química que explicava os fenômenos observados no experimento. Sobre a
cena 2, Mateus comentou:
Ali eu estava vendo que eu estava tentando explicar alguma coisa a
respeito de composto inorgânico, acho que justamente para chegar ali
no sulfato de cobre, que também é um sal. Então! Na verdade, eu não
precisava ter feito nada disso, se você pensar bem. Porque é assim,
basta você representar o antes da reação e o depois da reação, aí eu
vou perguntando de cada espécie quem são. Eu acho que é mais
simples, menos trabalhoso, menos confuso, porque senão o aluno
esquece lá do que, qual era o objetivo o que que era para ser feito, o
objetivo vai se perdendo no meio do caminho. Através da reação, a
gente estuda ali a representação dela no quadro e compreender que
aquilo lá é um tipo de reação química, onde você vai ter uma espécie
que vai perder elétrons e outra que vai ganhar, o que caracteriza a
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reação de oxirredução, o que era justamente o tema da aula, né, para
poder responder lá a minha questão de investigação a respeito da
ferrugem, né, que foi dado as figuras. Seria o caminho mais fácil, não
fazer esse caminho sofrido, demorado, que eu fiz. [Mateus]

Ao analisarmos as ações de Mateus e sua posterior reflexão por meio da
autoscopia, consideramos formidáveis suas ponderações. Na descrição da cena 2,
verificamos que Mateus tentou explicar de modo minucioso os conceitos químicos
básicos considerados pré-requisitos para aquela aula, mas que não eram essenciais
naquele momento para o entendimento da reação de oxidorredução que envolvia o
experimento, o que o fez exceder o tempo de apresentação de sua regência e desviar
do objetivo principal.
Em outro momento, dessa vez enquanto explicava a ligação química entre os
átomos de sódio (Na) e cloro (Cl), Mateus representou a ligação iônica com um traço,
utilizado convencionalmente para representar a ligação covalente, conforme o Quadro
19 a seguir.
Quadro 19 – Descrição da cena 3 de Mateus
Cena

Descrição da Cena
Mateus: Agora vamos falar do Cl, o Cloro está lá no final, na coluna 17, que
a gente chamava de grupo 7. Quantos elétrons ele tem na última camada?
Denise: Se é grupo 7, ele tem 7.
Mateus: Muito bem, se ele já tem 7, para 8 faltam quantos?
Denise: 1.

3

Mateus: Então, é mais fácil ele ganhar 1 elétron que perder 7. Sempre o
caminho mais fácil, gente. Então, na ligação, tenho isso aqui, ó.
Pesquisadora: Mas não é covalente, professor?
Mateus: Não, covalente é diferente.
Pesquisadora: Mas o professor colocou um tracinho.
Mateus: Aonde, aqui? Representa uma ligação, a ligação iônica.

Fonte: a autora.

Mateus apresentou a fórmula química da substância química NaCl e, após,
inseriu um traço entre os átomos de sódio e cloro (Na-Cl) para representar a ligação
entre os átomos. A pesquisadora, ao ver que nenhum aluno-professor questionou
Mateus sobre isso, perguntou: “Mas não é covalente, professor? O senhor colocou um
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tracinho?” (insinuando algo errado). Mateus imediatamente disse: “não, é uma ligação
iônica”. Desse modo, observamos que ele explicou corretamente a formação do sal
por meio da ligação iônica, contudo, não percebeu que a forma com que representou
a ligação poderia confundir os alunos, uma vez que não havia compartilhamento de
elétrons entre os átomos. Sobre a cena 3, Mateus comentou.
É, aí só foram as dúvidas que foram aparecendo e fui tirando as
dúvidas, só que aí novamente aquela história, está fugindo lá do
experimento. Sabendo que eu tinha um tempo de 40 minutos, eu podia
ter aproveitado melhor esse tempo se eu tivesse ido direto ao ponto!
É basicamente isso, está. [Mateus]

Ao assistir à cena 3, Mateus novamente salienta sobre a desnecessária
retomada de conceitos básicos naquele momento, mas notamos que ele não
entendeu o motivo pelo qual foi questionado sobre a representação do traço. Por isso,
a pesquisadora precisou intervir e questionar de forma mais direta, conforme revela o
diálogo abaixo:
“Quando eu perguntei para você por que que era covalente, você
entendeu por que é que eu perguntei?” [Pesquisadora]
“Ali, é porque eu estava falando da iônica, aí você perguntou, mas ali
não é covalente?” [Mateus]
“Por que que eu perguntei se ali era covalente quando na verdade era
iônica, porque ali (no quadro) você representou a ligação entre eles
com um traço”. [Pesquisadora]
“Ah sim, eu usei a representação de um traço”. [Mateus]
“Eu acho que confunde o aluno, porque ali você não está tendo um
compartilhamento e sim uma transferência de elétrons. E aí, quando
eu perguntei “professor, ali’... eu achei que você ia sacar”.
[Pesquisadora]
“Não, na hora eu não saquei”. [Mateus]
“Você não conseguiu perceber que era isso que eu estava querendo
dizer?” [Pesquisadora]
“Isso, que você fala lá aquela representação dos pontinhos que você
faz as flechinhas, não é assim? Que quando é covalente você circula,
naquela hora eu não saquei isso aí não”. [Mateus]
”Porém, agora você conseguiu entender? Que dá para dar uma
confundida?” [Pesquisadora]
“Dá, dá para dar uma confundida”. [Mateus]

Nota-se que a intervenção da pesquisadora foi necessária para que Mateus
pudesse compreender de fato o que havia sido questionado, para que tomasse
consciência desta falha conceitual a fim de não repeti-la.
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No momento em que Mateus explicava a carga do sulfato presente na
substância sulfato de cobre, Rita questionou-o sobre a carga, conforme a descrição
da cena 4 no Quadro 20 a seguir.
Quadro 20 – Descrição da cena 4 de Mateus
Cena

Descrição da Cena
Rita: Professor, se ele vai ganhar mais dois elétrons, por que não é mais?
Mateus: Porque lembra que próton é positivo.
Rita: Hum... é verdade.

4

Mateus: Verdade, mas é só para próton. Aliás! Perdão, o elétron é carga
positiva ou negativa?
Ramon: Negativa.
Mateus: Se eu tiver adicionando elétron, não vai ficar mais negativo. Agora,
se eu tirar elétron, aí vai ficar mais positivo porque tem menos elétrons,
entendeu? Então, tudo bem, conversem comigo.

Fonte: a autora.

Verificamos na cena 4 que, ao ser questionado quanto à carga geral do sulfato
(SO4-2), Mateus inicialmente se confundiu ao explicar para Rita a carga (-2). Sobre
esse episódio, Mateus relatou:
Aqui eu poderia ter simplesmente falado de cada espécie ao invés de
ter falado do grupo aniônico inteiro porque isso gera mesmo uma
confusão na cabeça do aluno: ué, mas porque -2 se eu estou vendo
um enxofre, o oxigênio, ué? Porque só -2? O ideal é trabalhar cada
um. Aliás, já que eu iria trabalhar com cargas, né, para ficar mais fácil
era melhor até ter trazido pra eles uma colinha de regras que envolvem
número de oxidação, aquelas regras simples que fala a carga do
hidrogênio é +1, a do oxigênio -2 e por aí vai, até para calcular as
moléculas neutras ou íons, facilita bastante pra poder trabalhar junto
com eles, porque dessa forma aqui gera dúvida, aí mas, professora,
SO4 (referindo-se ao CuSO4) é -2, explica melhor esse negócio aí. E
aquele enxofre perdido lá no meio que o senhor não falou? Não é?
[Mateus]

Neste trecho, identificamos que Mateus refletiu a respeito da forma com que
apresentou inicialmente as cargas entre as espécies químicas, e que, ao se ver no
vídeo, ponderou ser mais interessante levar para os alunos uma tabelinha contendo o
Nox das principais espécies químicas.
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4.4.4 Quarto momento – Reflexão induzida

Acerca de sua regência, Mateus relembrou todas as considerações feitas por
ele e como elas poderiam ser melhoradas para a aplicação em outra situação.
Segundo ele, o imprevisto ocorrido na preparação do experimento deixou-o nervoso
e inseguro, conforme o fragmento abaixo:
Foi proposto pra mim um tempo de 40 minutos para eu dar uma aula
sobre oxirredução. Aí, nessa aula, eu tinha a princípio preparado um
experimento simples, até envolvendo dois metais, que, a princípio,
seria a solução de sulfato de cobre e uma placa de zinco. Entretanto,
né, teve uma intercorrência onde eu fiquei sem a placa de zinco, aí eu
improvisei com magnésio. Aí, o que acontece, isso aí já me deixou
assim, meio complicado, porque, assim, isso não é algo que eu tinha
preparado imprevisto. Aí outra coisa também, eu estava um pouco
nervoso e durante a explanação, é, eu não deixei tão claro pros alunos,
assim, mais a parte experimental. Eu deixei o roteiro para eles lerem,
quando o ideal seria eu ter falado o objetivo da prática e também ter
feito uma leitura com eles, no sentido da execução, do como fazer, por
mais simples que seja fazer, pensando também na segurança deles,
né. Ali no caso, para alunos graduandos, mas imagina se fosse a
garotada, só Jesus sabe o que sai, e também, assim, podia ter ido
direto na reação, não precisava ficar, é, ter tentado falar de compostos
iônicos para chegar no sulfato de cobre, não precisava de nada disso.
Poderia, se eu quisesse, ter trazido para facilitar uma tabelinha de
cátion e ânion, ficava mais fácil, né, para poder colocar no quadro, foi
o que eu fiz? Foi o que eu fiz, mas dava para colocar quem são cada
composto que está participando do reagente e do produto. E, assim, a
respeito de você achar o número de oxidação, eu acho que é um
conceito que me parece que eu não deixei tão claro, não é? E que só
bastava eu dizer “gente, o número de oxidação é a carga de cada
elemento químico presente em cada composto ali”. Aí eu podia ter feito
uma colinha pra eles das regrinhas básicas do número de oxidação e
trabalhar junto com eles, tipo assim, ó: “vamos ver os elementos que
nós temos aqui”. Podia ter levado uma tabela periódica grande, que
ajudaria muito, porque tem aluno que se olha Cu vai pensar que é
outra coisa e assim vai, né. O que mais a respeito de calcular cargas,
também fazer assim, é um esquema simples, talvez no sentido de
quando eu fosse calcular de cada elemento, quando tiver mais de um,
fazer umas flechinhas, colocar o sinalzinho da multiplicação, às vezes
para provar ali, fazer o oposto, a divisão, só para o aluno entender de
onde estão saindo os números que eu estou colocando em cima e
embaixo. A respeito de eu ter colocado as cargas embaixo, aí até tudo
bem, até a setinha de um lado para o outro, tudo bem, desde que eu
pergunte para eles e eles tenham que entender que aquela seta que
eu fiz do reagente para o produto é justamente para comparar carga e
é uma seta, não um tracinho medonho que está ali no meio. E eu
poderia daí ter, não lembro se eu fiz isso lá, eu acho que eu fiz, cheguei
até a escrever, né, oxirredução, mas eu podia ter desmembrado a
palavra, “ó, essa aqui, oxi, vem de oxidação e essa aqui, vem de
redução”. Aí terminado os conceitos. Acho que ficaria mais lógico para
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eles ou até escrever a definição no quadro bonitinho, ia ajudar bem
mais. Aí, a respeito dos metais, explicar de uma forma mais simples
também, não estava falando do cobre então falar assim “e o ferro,
aonde que eles estão na tabela periódica? Isso aí fica os metais
representativos ou fica os metais de transição?” Aí eu podia ter feito a
distribuição eletrônica do cobre para mostrar que termina com d para
daí falar “ó, gente, todos os metais, quando eu faço a distribuição
eletrônica de Linus Pauling, termina com d aqui? Se eu mexer no
número de elétrons aqui, ou seja, tirar ou perder [Mateus se refere aos
elétrons] para esses tipos de metais, eles terão alteração de cor”.
Acabou, não ficar fazendo muito problema. [Mateus]

Sobre os momentos em que refletiu durante a aula, Mateus relatou que
conforme expôs e explicou os conceitos foi ponderando em como poderia
potencializar o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, enfatizou que, após
a aula, foi o momento em que ele mais refletiu e que isso é muito característico dele,
pois, segundo ele, começou a pensar nas estratégias que poderia utilizar para ser
mais objetivo na explicação, nos recursos mais atrativos para trabalhar com os alunos.
Podemos observar todas essas considerações no fragmento abaixo:
Olha, assim, durante a exposição, eu fui começando a perceber que
eu poderia ter trabalhado de uma forma mais fácil. Aos poucos,
quando os alunos iam perguntando, eu falei “nossa, mas eu tô vendo
outras dificuldades”, mas não precisava ter exposto aqui, nesse
momento, poderia ser em outro conteúdo, que é mais vinculado para
trabalhar e não demandar muito tempo e também, assim, podia ser
um experimento que tivesse um efeito visual, é, talvez mais rápido e
atrativo, porque se eu fizer um experimento pra largar lá durante a
aula, assim, se bobear, os alunos se perdem, perde a atenção. É que
era pra uma aula de 40 minutos ou eu poderia ter feito algo assim para
poder ver numa outra aula? Poderia ter chego lá, preparado igual, por
exemplo, assim, é... fazer um tipo de reação para fazer ferrugem com
pregos, podia ter preparado, mas para uma outra aula eles irem lá,
verem o que aconteceu, porque essa a gente sabe, é demorada,
demora. E o que mais, e, assim, e depois da aula, foi o momento que
eu mais refleti, depois mais do que durante a aula, isso é muito comum
meu, isso é muito característico. Aí, começa a pensar, poderia ter feito
diferente, podia ter sido mais objetivo na explicação, ter trazido mais
recursos para trabalhar com eles, igual eu comentei com você a
história da tabela para ficar fácil, né. E algum material de apoio para
trabalhar junto com eles durante a construção, que isso aí foi o que eu
acabei pensando depois para quando eu fui para a escola, a diferença
foi aparecendo aí. [Mateus]

Com relação à metodologia de ensino por investigação, abordagem que está
utilizada em seu planejamento, Mateus acredita ter contemplado os seguintes
aspectos: estudo da realidade, proposição de um problema, sistematização do
conhecimento e aplicação. No entanto, nas etapas de levantamento de hipóteses e
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apresentação da ação, Mateus observou que faltou conceder aos alunos-professores
mais liberdade para investigarem os fenômenos observados para, então, surgirem as
curiosidades e questionamentos que envolviam os conceitos estudados, conforme o
trecho abaixo:
Estudo de uma realidade até teve, proposição de um problema? Teve.
Levantamento de hipótese? Ficou um pouco vago, até perguntei
alguma coisa, mas, assim, parece que eu não dei esse espaço para
eles, né, para que eles dissessem aí o que vocês viram? É, parece
que ficou faltando um pouco isso. Atividades interativas? Hum... se for
pensar assim, nem tanto, eu tinha que dar um pouco mais de espaço
pra eles pra desenvolver mais. Sistematização do conhecimento? É,
acabei sistematizando na lousa. A aplicação lá no final? Até teve. A
apresentação da ação? Aí que tá, foi muito paliativo, foi muito rápido,
podia reaproveitar aquele momento para retomar aquilo que foi
explicado com base no próprio exemplo que estava no quadro, falado
o ferro, pessoal, pra acontecer, ter usado um exemplo primeiro antes
de escrever a reação, um exemplo caseiro, “imagina a mãe de vocês,
em casa, lavando a louça, pegando a buchinha, pega a esponjinha de
aço, aí ela vai e lava a loucinha lá com esponjinha e tudo, aí ela vai lá,
esquece porque começou a novela que ela tanto gosta, e deixa lá,
embebida com água, aí esqueceu lá, passou a noite, no dia seguinte
que ela foi aparecer umas manchinhas de cor marrom castanho”, pra
deixar, sabe, pescar as informações. Fala “ah, então, e o meio, como
que estava o meio? Estava seco, estava úmido? E o que que tinha? O
que é úmido? O que eu tinha ali que estava úmido? Água e o que que
tem no ar? Oxigênio”, pra fazer eles pensarem um pouco mais, não eu
sair dando as respostas, não é isso?. [Mateus]

Mateus, ao comentar sobre a aula desenvolvida nas atividades de microensino,
destacou como interessante a experiência de assistir-se em ação. Observou que seria
significativa a utilização do jaleco para transpassar mais seriedade em sala de aula,
comentou sobre sua postura engessada nos moldes tradicionais e ainda, que,
segundo ele, precisa desenvolver os conceitos por meio dos conhecimentos prévios
e da colaboração dos alunos.
Ah, sim, de certa forma a gente vê que é engraçado, né? Nossa, que
jeitinho acanhado. Ah, e detalhe, eu senti a falta do jaleco, tá, professor
tem que usar jaleco, dá outro impacto, né, você vê professor, agora
você fica ali, com roupa comum, ah... é um garoto lá falando no quadro
um monte de baboseira. E, assim, eu posso passar a trabalhar com
uma postura que eu passe confiança que eles sabem alguma coisa,
não preciso falar de uma forma tão desenhada, deixar em aberto para
[que] o que eles falem tenha valor, mesmo que seja rápido, porque aí
o meu trabalho é o que? Fazer uma reconstrução daquilo que eles já
sabem, do que eles veem no dia a dia, trazendo um conhecimento
científico ou promovendo letramento. [Mateus]
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Mateus adaptou seu planejamento para reaplicá-lo na escola campo de estágio,
adequando-se ao tempo de 30 minutos que havia disponível para o desenvolvimento
da aula. Para isso, alterou o experimento:
Ah, tá, foi assim. Primeiro, eu tentei refazer o planejamento seguindo
os mesmos moldes, só que a princípio eu tinha mudado só o
experimento: ao invés de trabalhar com cobre e zinco, eu trabalhei
com água oxigenada, permanganato, aquele comprimidinho que
dissolve, e vinagre pra fazer em meio ácido para ter uma mudança de
cor brusca do violeta para o incolor. É assim que acontece na
reação[...]. [Mateus]

As reflexões feitas por Mateus nos momentos anteriores embasaram suas
ações no desenvolvimento da regência na escola campo de estágio, como a
apresentação do objetivo pelo qual estavam fazendo o experimento. Ele foi mais direto
na explicação da reação de oxidorredução, instigando os alunos a questionarem a
respeito dos conceitos envolvidos, conforme o trecho abaixo.

Fiz isso no colégio, como que foi, primeiro, eu cheguei lá e falei assim:
“ó, primeiro a gente [vai] fazer o experimento com vocês e o objetivo é
assim, vocês vão ver visualmente os reagentes e depois da reação o
que acontece. Aí a gente vai investigar juntos o que é que aconteceu
no fenômeno visual que vocês estão vendo. Tá, pelo menos são duas
coisas que vocês vão perceber, tá?” Aí, eles se levantaram, vieram
assim, por perto, pareciam uma mesa redonda, aí eu expliquei “já
trouxe pronta as soluções, eu tinha que ganhar esse tempo, era
sagrado pra dar certo”. Aí eu peguei a solução de permanganato,
peguei um recipiente, assim, um potinho transparente, aí eu coloquei
uma quantidade generosa, tipo uns 300 mL, aí eu tinha meio copinho
de um copinho plástico de água oxigenada, aí um dos alunos “ai,
professor, deixa eu participar”. Aí eu “deixo, vem cá”, chamei o aluno
e pedi pra ele colocar a metade e “vamos esperar pra ver o que
acontece”. Aí o pessoal foi vendo que foi clareando aos pouquinhos,
foi formando umas bolhinhas, aí foi colocando só pra terminar, aí eu
falei “isso, só pra reação terminar mais rápido pra gente conseguir
explicar”. Aí eu fui pra lousa, escrevi a representação, deixei claro que
é uma representação da fórmula da solução de permanganato da água
oxigenada e só, e deixei bem claro o uso do vinagre, porque a solução
já veio pronta, eles não sabiam que tinha vinagre ali. Eu falei “eu usei
vinagre para dissolver o comprimido de permanganato porque a
reação só acontece em meio ácido”, deixei bem claro. Aí o que eu fiz?
Eu perguntei “ô, pessoal, antes da reação, qual que era a cor dos
reagentes?” Aí eu escrevi na lousa conforme o que eles falaram e o
legal que eles não falam violeta, falam “roxo, professor” e eu comentei
aqui, na universidade, “eles não vão falar incolor, vão falar
transparente” e eu acertei na mosca, todo mundo falou transparente,
ninguém falou incolor, o pessoal duvidou. Aí, beleza, eu falei assim
“vocês viram umas bolhinhas aí?” Foi legal que um aluno lá do fundo,
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e era um aluno que não participa, aí ele pegou e falou assim “ah,
professor, é um gás de alguma coisa”, aí eu peguei e falei assim “que
gás você acha que é?” Ainda deu três opções, olha só, ele falou que
podia ser CO2, O2 e podia ser N2, eu falei “tá bom”. Fui na lousa e
escrevi os três, falei “tá bom, para gente conseguir entender a reação,
eu vou fazer a representação no quadro dos reagente e do produto,
que é depois que aconteceu”, e fiz. Tá, aí eu fui pegando cada
substância e retomando o nome de cada uma pra saber se eles
estavam, o legal que eles até sabiam da água oxigenada, um aluno lá
do outro fundo falou “aí, isso aí é água oxigenada, H2O2”. Beleza. Aí
eu peguei e falei assim “vamos fazer o seguinte agora, vamos pensar
o seguinte. Lá no produto, lembra que eu falei que tinha um gás, qual
é o gás que tinha lá nos produtos?”. Aí um menino falou “ah, professor,
tem O2, o O2 não é oxigênio”. Eu falei é aí eu falei “então vem cá”. Aí
eu olhei lá pro outro menino do fundo, lembra, que a gente falou qual
gás que era? Qual que é lá? Falou a é o O2, tá aqui, beleza. O legal foi
que ele falou, ele levantou as hipóteses dele, aí eu falei “agora vamos
investigar a cor, o que que aconteceu? A cor era de quem antes? Do
permanganato, tá. Agora, a gente vai investigar, vamos fazer o
seguinte...” Aí eu peguei e falei pra eles se eles sabiam o que era nox,
aí ninguém sabia. Foi legal porque eu andei na sala inteira, porque,
como eu tinha que entregar as regrinhas, eu falei assim “então, vamos
fazer o seguinte. Eu vou entregar uma folhinha pra vocês que tem
umas regrinhas que é pra trabalhar, é sobre nox”. Ainda não tinha
falado o conceito, aí fui entregando e fui perguntando de novo, aí um
aluno lá meio que soprou soprado da professora só pra me instigar, aí
no que ele falou, eu devolvi a resposta, aí eu falei “nox é número de
oxidação, e o que é número de oxidação?” Aí ele falou “agora você me
pegou”, eu falei “lógico, você pegou a resposta da universitária”, aí eu
falei “o número de oxidação, pessoal, é a carga de cada elemento
químico” e expliquei o conceito. Aí ele falou “ah, tá”, aí eu falei assim
“vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar os elementos químicos que
a gente tem aqui nesta reação e vamos descobrir a carga de cada
um?” “Vamos”. Aí eu usei as regrinhas, fui trabalhando regrinha a
regrinha, aí eu falei “qual que é a primeira regra, gente?” Aí eles leram,
aí eu falei “tem hidrogênio aqui?” Aí eles “têm” e aí foi indo, “ah, metal
alcalino, tem algum metal alcalino?” Nisso, a tabela periódica estava
aberta do outro lado, pelo menos cinco pessoas falaram, pareciam o
coral “ah, professor, tem potássio”. Aí, beleza, fomos indo para as
outras, trabalhamos todas as cargas e a continha, fiz aquele
esqueminha, fui achando de um a um. Assim, a única coisa que me
chamou a atenção foi que eu vi que eles não tinham dificuldade para
entender essa parte, foi tranquilo, fazia a continha junto, eu falava
“quanto que dá?” pra eles responderem tudo, tá certo? E assim vai
indo. Aí eu falei assim “gente, olha pro reagente e produto, olha para
cada elemento químico e a carga embaixo, de qual deles que está
diferente?” aí o primeiro já acertaram rapidinho que era o manganês,
na verdade, eles falaram é o Mn, “e quem que é o Mn?” Aí um falou “é
o magnésio”, aí o outro “não, não, é o manganês”, aí eu falei “muito
bem”. Aí no oxigênio eles tiverem dúvida, por que na regra do oxigênio
tinha exceção, que era a carga do peróxido que eu tinha comentado
antes, que eu falei assim “gente, lembra que geralmente que a carga
do oxigênio geralmente -2? Então, -2 é o comum, o que que apareceu
de diferente -2 aqui?” Aí o pessoal falou “aquele -1 ali e aquele 0
depois da reação” aí eles conseguiram perceber, beleza. Aí liguei, aí
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eu fiz o esqueminha da setinha aqui, aí eles entenderam, deu certo
que eu fiz a setinha, coloquei o antes e depois e o sentido que anda a
flecha, quantos que variavam, se eram 5, se era 1, se era 2. Beleza,
aí eu peguei e vi, como eles estavam escrevendo pouco, porque eu
não escrevi muita coisa, eu falei assim “ó, eu vou ditar para vocês o
seguinte... Antes de eu ditar esse tipo de reação que vocês estão
vendo que tem um elemento que ganha e outros que perde que escrevi
ainda se chama reação de oxirredução” aí eu escrevi reação de
oxirredução, aí eu falei “agora pega o caderno e escreva a definição”
porque eu falei “olha, esse aqui é um exercício de prova” porque senão
eles não iriam escrever, eu conheço. Aí eu dei a definição e eles
escreveram, beleza! Aí eu desmembrei a palavra e trabalhei os dois
para explicar a oxidação perde e redução ganha, aí beleza. Aí eu falei
assim “olha, a água oxigenada, que cor que era gente?” “Ah, era
incolor, professor”. “E ela mudou de cor?”. “Não, professor, quando
você misturou eu vi o roxo lá do permanganato mudar”. Aí eu falei
“isso, então era o permanganato que mudou a cor, não era? Então,
vamos fazer o seguinte, sabe o manganês, qual que é o número
atômico dele?”. Eles falaram “é tanto”. Aí eu falei “vamos fazer a
distribuição eletrônica?”. Aí fui fazer na lousa, alguns falavam 1s2 2s2
bonitinho, e fui, fiz, aí eu peguei e circulei o último que terminava, não
lembro se era em 3d, acho que era d5, aí eu falei “está vendo o estado
fundamental, vocês lembram o que é estado fundamental?”. Aí retomei
algumas coisas durante a aula, aí eu falei “está vendo, lá em cima, tem
carga pessoal? +1 ou -1? alguma coisa lá ou não? Não? Quando não
tem nada lá é zero. Então quer dizer que o mesmo número de elétrons
é igual ao número de prótons que é o do número atômico, certo? Aí
não terminou com d, então o manganês não era roxo? Ah, então o que
mudou ali?”. “Ah, professor, mudou os elétrons!”. “Isso, é o que
acontece quando eu tenho um metal que termina a distribuição
eletrônica com d e eu de alguma forma, em alguma reação química,
de alguma forma ele perde alguns elétrons, ele muda de cor”, aí eles
sacaram. Aí eu falei assim “olha lá na tabela periódica, onde é que tá”,
aí falaram “tá ali, o ferro”, aí eu comentei “só o ferro está ali?”, aí eu
falei “estão vendo ali, todos aqueles elementos aqui no bloco d, são
os metais de transição. Vocês lembram o que são os metais de
transição? São todos os metais que quando a gente faz a distribuição
eletrônica, ele termina com o subnível d, pode fazer ali com todos os
elementos. Então, qualquer um desses elementos, se vocês mudarem
o número de elétrons aqui na camada mais, no último subnível aqui,
ele muda de cor, é por isso que eles mudam de cor”. Então foi legal.
Aí eu acabei que fiz uma retomada rapidinho e o que eu mais gostei
que quando eu fiz a retomada rapidinho de novo, sem brincadeira
nenhuma, um aluno lá do lado esquerdo, as sala estava prestando a
atenção, ele falou a definição do jeito que eu falei sem olhar no
caderno, olhando pra mim no olho, falou certinho “professor, como o
senhor disse, uma reação de oxirredução é aquela que uma espécie
química ganha elétrons e outra perde”. “Perfeito!”, eu falei. Aí ganhei
o dia, né, porque ele falou bonitinho. [Mateus]

Podemos constatar pelos recortes das falas de Mateus como o processo
reflexivo corroborou para que houvesse mudanças importantes de sua prática,
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envolvendo sua postura em sala de aula, segurança para desenvolver a prática
experimental e, por fim, o desenvolvimento da curiosidade e participação dos alunos.

4.5 Avaliação do Curso pelos licenciandos: aspectos positivos e negativos.

Neste último tópico, analisamos a questão 4 que compôs o roteiro norteador da
autoscopia. Assim como descrito no Quadro 5, apresentado na introdução da seção
de análises e discussão dos resultados, o objetivo foi verificar as implicações do curso
na formação inicial dos licenciandos.
Ao explorarmos as falas transcritas dos licenciandos emergiram as respectivas
dimensões de análise formação prática, abordagem metodológica, procedimento
autoscópico,

processo

de

aperfeiçoamento

e

sugestão.

Nesse

sentido,

sistematizamos o Quadro 21 a seguir, identificando as percepções do Licenciandos.
Quadro 21 – Percepção quanto à contribuição do curso na formação prática e
reflexiva
Dimensões

Percepções dos Licenciandos
“Eu achei que foi muito bom para a gente, assim, é claro que a gente
vê, né, esses conceitos nas aulas pedagógicas da Psicologia, mas
acabamos meio que ‘ah, mas como eu faço isso na prática, né?’. Fica
meio perdido [...]. O curso ajudou a gente porque a gente tinha a base
teórica aqui, com os nossos encontros, que a gente discutia e tudo
mais, e depois, ao final, você propôs para a gente fazer um plano de
aula baseado nisso, que eu acho que é o que a gente realmente
precisa. Nós vamos ser professores de Química, não adianta eu saber
teoria linda, maravilhosa e não saber passar para os alunos. Então,
eu acho que nesse sentido o curso ajudou bastante”. (Rita)

1. Formação Prática
“Dar uma regência sempre vai contribuir para gente que vai ser
professor, que vai ser docente. Quanto mais regência, acho que mais
acrescenta para gente aqui, na universidade”. (Ramon)
“A parte da regência foi diferente porque pegou a parte que você já
tinha explicado para gente e tentei colocar na regência e essa
regência, eu acho que foi uma oportunidade muito bacana da gente
ver algo novo, então, como eu tinha falado para você, eu tinha apenas
dado aula tradicional [...]”. (Denise)

2. Abordagem
metodológica

“Em relação os encontros, foram importantes porque a gente pode
relembrar algumas metodologias, algumas formas de pensamento e
que talvez a gente acaba esquecendo ao longo da formação do curso,
né, do curso de licenciatura [...]”. (Ramon)
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“Retomar como que é o que é cada um dos tipos de abordagem
metodologia foi muito bacana”. (Denise)
“Eu acho que ajudou bastante a resgatar os conceitos, né, da
metodologia, e mostrou a importância, que é sempre bom você estar
pesquisando a respeito do que você vai trabalhar com aquela
metodologia [...]”. (Mateus)

3. Procedimento
autoscópico

4. Processo de
aperfeiçoamento

“A autoscopia para mim foi uma novidade, eu nunca tinha ouvido falar
sobre essa metodologia [...]. Eu achei interessante porque a gente
pode ver as nossas falhas e os nossos acertos, né, é um método
bastante viável e bastante interessante para nossa formação
docente”. (Ramon)
“Eu vi que foi uma construção. Primeiro, eu analisei a parte teórica,
como que era, quais as características, aí eu inicialmente apliquei a
aula, não estava tão preparada assim, mas apliquei. Aí, aquela
reflexão que você deu, as sugestões do pessoal no que poderia
melhorar isso e aquilo, o que que eu fiz? Melhorei e apliquei no colégio
[...]. Então eu acho que foi uma evolução. deu muito certo”. (Denise).
“A gente faz um comparativo do antes e daquilo que foi feito depois,
parando para pensar ‘nossa, como eu evolui, né, pensando,
discutindo’ ”. (Mateus)

5. Sugestão

“[...] O curso, assim, a gente sabe que precisaria de mais encontros
porque é muito conteúdo, muita coisa, mas, assim, é, tinha muito
texto, muito cansativo, acaba tirando nossa atenção mesmo. Eu falo
de mim mesmo, eu faço de tudo para prestar atenção, muito texto é
cansativo, eu até me perco”. (Mateus)

Fonte: a autora.

Na dimensão Formação Prática, foi possível verificar nos comentários de Rita,
Ramon e Denise como o curso enquanto espaço de formação e reflexão favoreceu a
articulação entre teoria e prática. Os licenciandos, por meio da preparação para as
atividades de microensino, da reestruturação do planejamento e da aplicação na
escola campo de estágio, puderam experenciar novos saberes, testar suas
habilidades e investigar suas práticas de ensino.
Na dimensão Abordagem Metodológica, identificamos nas percepções dos
licenciandos que relembrar as abordagens e metodologias de ensino corroborou para
esse processo de formação, uma vez que, por terem estudado esse conteúdo em
outras disciplinas da licenciatura há alguns semestres, agora, no momento de
desenvolver as regências na escola, Ramon, por exemplo, relatou não se recordar do
assunto. Mateus, por sua vez, comentou sobre a forma como entende a abordagem
EI e suas diversas possibilidades proporcionadas ao professor para desenvolver suas
atividades de ensino, conforme revela a fala a seguir:
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[...] trabalhar igual eu trabalhei com oxirredução, não poderia ter
pesquisado alguma coisa, ver o que o pessoal anda falando por aí e
de repente explorar a forma investigativa? Poderia. Tem que ser
exatamente só experimento? Não, poderia ter trazido um vídeo, há
escolas que não tem laboratório. Poderia ter trazido um texto para
investigarmos? Poderia ter trazido um roteiro para os alunos coletarem
informações no texto e fazer um processo de investigação? Sim, nada
impede. Então, assim, foi proveitoso essa parte.

Na dimensão Procedimento Autoscópico, Ramon mencionou a autoscopia
como um instrumento interessante para o professor se autoanalisar e então refletir
sobre suas ações em sala de aula, de modo a investigar em sua prática os aspectos
que têm sido relevantes e os aspectos a serem melhorados.
Na dimensão Processo de Aperfeiçoamento, Denise e Mateus vislumbraram,
ao final do curso, o progresso alcançado durante cada uma das etapas vivenciadas e
os problemas enfrentados que exigiram observação, análise e mudança no
planejamento e atitudes deles.
Na dimensão Sugestão, Mateus teceu considerações relevantes para o
aprimoramento do curso. Segundo ele, seria interessante diminuir a quantidade de
texto trabalhado nos encontros e, se possível, fazer mais encontros devido ao volume
de assuntos discutidos para atender à demanda formativa.
Desse modo, consideramos válidas as sugestões e as percepções apontadas
pelos licenciandos quanto ao curso desenvolvido e ministrado no contexto dessa
dissertação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises realizadas buscaram compreender as reflexões que os
licenciandos em Química desenvolveram durante as atividades de microensino no
contexto de um curso ofertado na disciplina de Estágio Supervisionado IV.
Para tanto, com base na entrevista realizada com os licenciandos, elencamos
uma Proposta de Curso para a formação docente reflexiva (Produto Educacional), a
ser implementada na formação inicial e continuada de professores. Os encontros
suscitaram questões importantes, como o gerenciamento do tempo em sala de aula,
o desenvolvimento de estratégias para potencializar a aprendizagem dos alunos e a
transposição didática dos conteúdos. Portanto, diante dos resultados da pesquisa, e
analisando as reflexões despontadas pelos licenciandos ao longo das atividades
desenvolvidas no curso, evidenciamos que três deles se envolveram nas espirais
autorreflexivas de Carr e Kemmis (1986), observadas em suas práticas pedagógicas
dentro da proposta do microensino, a saber, Rita, Denise e Mateus. Assim, suas ações
foram ajustadas em cada uma das etapas propostas para a espiral autorreflexiva:
planejamento, ação, observação, reflexão, replanejamento, nova ação e reflexão,
conforme os esquemas 1, 2, 3 e 4 a seguir.
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Esquema 1 – Espiral Autorreflexiva de Rita
Planejamento: Velocidade das Reações Químicas – Abordagem EI.
Ação: Realização do experimento.
- Rita não preparou a água quente necessária para executar o experimento. “Eu tenho um
problema! Não tenho a água quente e agora não sei o que eu faço” (Rita).
- Rita não explorou o roteiro da prática experimental.
Observação: - Rita observou que ficou vários minutos com a aula parada esperando a
professora supervisora aquecer a água em outra sala e trazer para ela.
- Referente à condução do procedimento experimental, Rita percebeu que os professoresalunos ficaram perdidos com as etapas do experimento; ela concluiu que na escola não seria
diferente.
Reflexão: “Então eu acho que eu leria mais calmamente com eles antes de chamar para fazer
o experimento, ainda disciplinados, sossegados e tranquilos, para não ter problema de
dispersão e entender o que tem no roteiro, o que que vai acontecer no experimento, para
depois fazer o experimento, porque senão acho que eles ficam meio perdidos” (Rita).
Replanejamento: “Eu resolvi utilizar esse experimento e propus para os alunos que eles
fizessem um vídeo” (Rita).
Ação: “Eu levei uma garrafa térmica com água quente para a escola” (Rita).
Antes de os alunos iniciarem o experimento, tiveram que apresentar os materiais utilizados e
como fizeram o experimento.
Observação: Os alunos utilizaram alguns conceitos químicos, como agitação de moléculas e
energia cinética, para explicar os fatores que alteraram as reações químicas.
Reflexão: “Foi uma experiência muito boa, na verdade foi bem legal, eu acho que por gravar
o vídeo eles ficaram ainda mais interessados no experimento” (Rita).
Fonte: a autora.
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Esquema 2 – Espiral Autorreflexiva Incompleta de Ramon
Planejamento: Função orgânica ésteres – Abordagem CTSA.
Ação: Ramon explicava o ciclo de produção do biodiesel quando
resolveu esquematizar a reação de combustão na lousa.
Observação: Ramon foi questionado pela pesquisadora e alunosprofessores sobre a ausência de alguns elementos químicos que
estavam presentes nos reagentes e não nos produtos. Foi quando
Ramon percebeu que precisava balancear a reação química.
Reflexão: “É uma parte que realmente eu mais senti dificuldade, né,
porque não estava previsto para eu falar de combustão e surgiu o
questionamento dos alunos sobre combustão e acabou meio que
desviando do assunto que eu queria falar, que era mais a parte da
energia renovável e essa parte eu não gostei muito, não foi legal”
(Ramon).
Replanejamento: “Eu pegaria a molécula em si do biocombustível e
explicaria a combustão deste combustível, não só de uma forma
genérica como eu fiz” (Ramon).
Ação: Não houve.
Observação: Não houve.
Reflexão: Não houve.

Fonte: a autora.
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Esquema 3 – Espiral Autorreflexiva de Denise

Planejamento: Função orgânica Aminas – Abordagem CTSA.
Ação: Denise mostrou, mediante uso de slide, uma figura que continha a representação da
estrutura química da molécula de nicotina aos professores-alunos.
Observação: Denise observou que poderia ter explorado melhor as propriedades químicas e
físicas da molécula de nicotina.
Reflexão: “Essa parte, eu acho que eu poderia utilizar mais aquela estrutura, eu achei que foi
muito rápido essa passagem, poderia ter puxado um pouquinho mais nessa parte, ter explicado
a representação. Então eu achei que essa parte ficou um pouquinho vaga” (Denise).
Replanejamento: Denise adaptou sua regência à realidade dos alunos, trocando a temática
de cigarros por narguilé.
Ação: “Na parte da nicotina, a gente explorou mais, por exemplo, foi explicado o que é primário,
secundário e terciário também, aí a gente voltou, passou o que é aquele nitrogênio ali, a
ligação, quantas ligações o nitrogênio faz. Aquele ciclo, a gente resgatou um pouco do básico
da classificação dos ciclos, aí a gente falou ‘então, pessoal, visto que a gente viu a
classificação, qual é a classificação desse?’ Tem uma parte que é uma ligação dupla com o
nitrogênio, a gente voltou para o quadro de novo e perguntou ‘porque é secundária e não
terciária?’ ” (Denise).
Observação: Denise observou que, após a explicação química da molécula de nicotina,
presente no narguilé e dos malefícios causados por essa substância em nosso organismo,
houve uma mudança no entendimento dos alunos sobre o assunto. “No terceiro ano, teve uma
aluna que até no meio da aula, ela bateu o pé que não fazia mal, aí, na hora que começou a
parte química, ela não falou mais nada” (Denise).
Reflexão: Denise revelou que após a regência na universidade, ela refletiu, fez as alterações
necessárias no planejamento e quando o reaplicou na escola, atendeu às suas expectativas.
“É uma coisa que eu testei e deu certo realmente, porque o que eu não tinha conseguido pegar
na regência, eu inverti, fiz o oposto, e deu certo” (Denise).

Fonte: a autora.
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Esquema 4 – Espiral Autorreflexiva de Mateus
Planejamento: Reações de oxidorredução – Abordagem EI.
Ação: Realização do experimento.
- Enquanto realizavam o experimento, Mateus foi questionado a respeito da formação de
bolhas. Foi quando começou a relembrar na lousa os conceitos básicos da inorgânica para,
então, introduzir a reação química que explicava os fenômenos observados no experimento.
Observação: Mateus observou que se prolongou muito na explicação de conceitos básicos
que, inclusive, eram pré-requisitos para aquele assunto e, por isso, excedeu o tempo de aula.
Reflexão: “Na verdade, eu não precisava ter feito nada disso, se você pensar bem. Porque
é assim, basta você representar o antes da reação e o depois da reação, aí eu vou
perguntando de cada espécie quem são. Eu acho que é mais simples, menos trabalhoso,
menos confuso, porque senão o aluno esquece lá de qual era o objetivo que era para fazer
e o objetivo vai se perdendo no meio do caminho” (Mateus).
Replanejamento: Mateus alterou os reagentes utilizados no experimento, pois, segundo ele,
a água oxigenada e permanganato de sódio deram um efeito visual melhor. Alterou a
condução do experimento e, desta vez, precisou fazer a prática demonstrativa.
Ação: “Eu falei assim ‘vocês viram umas bolhinhas?’ aí foi legal que um aluno lá do fundo, e
era um aluno que não participa, aí ele pegou e falou assim ‘ah, professor, é um gás de
alguma coisa’, aí eu peguei e falei assim ‘que gás você acha que é?’. Ainda deu três opções,
olha só, ele falou que podia ser CO2, O2 e podia ser N2, eu falei ‘tá bom’. Fui na lousa e
escrevi os três, falei ‘tá bom, para gente conseguir entender a reação, eu vou fazer a
representação no quadro dos reagentes e do produto’, aí eu fui pegando cada substância e
retomando” (Mateus).

Fonte: a autora.

Observação: “Na aula de oxirredução, as perguntas básicas que eu fazia, metal alcalino,
alcalino terroso, eles sabiam, assim, me deixou muito contente e assim que eles prestaram
atenção, todo momento eles queriam saber a resposta da pergunta e olha que é uma sala
bagunceira terrível, que anda na sala” (Mateus)
Reflexão: Apresentando de modo mais direto a reação do fenômeno observado, Mateus
conseguiu gerenciar melhor o tempo e o processo de ensino e aprendizagem.
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Retomando os objetivos desta investigação, reconhecemos, por meio das
falas e da espiral autorreflexiva esboçada para cada um dos licenciandos participantes
da pesquisa, que o processo de reflexão e autoavaliação foi constante, o que os levou
a identificar as situações-problemas e suas dificuldades. Em um segundo momento,
após a reflexão sobre a reflexão na ação, Rita, Denise e Mateus reelaboraram seus
planejamentos e aplicaram-nos na escola campo de estágio. As reflexões de suas
experiências didáticas revelam indícios de que houve avanços em suas práticas e
compreensão sobre a implementação das abordagens de ensino em sala de aula.
Ramon não se envolveu por completo na espiral autorreflexiva, visto que não
conseguiu realizar o replanejamento de regência e reaplicá-la na escola campo de
estágio, mas, mesmo assim, pôde fazer a reflexão sobre reflexão na ação.
Consequentemente, o curso contribuiu nesse processo ao possibilitar, além
dos momentos de autoanálise, momentos de reflexão em grupo, nos quais os
licenciandos teciam comentários sobre a regência um do outro, com o intuito de
suscitar análises que colaborassem na formação dos pares, promovendo a
interatividade.
A autoscopia confirmou-se como procedimento metodológico e formativo,
uma vez que proporcionou o confronto entre o que foi planejado e o ato, levando os
licenciandos a refletirem e reestruturarem, a partir dela, a forma como apresentaram
os conteúdos, suas posturas em sala, o gerenciamento do tempo, visando o
aperfeiçoamento docente.
Para além da pesquisa em foco, é possível pontuar que o processo de
formação possibilitou a aprendizagem sincrônica entre os licenciandos e a
pesquisadora enquanto formadora, mediante compartilhamento de experiências,
aplicação da teoria na prática docente, discussões sobre o conceito de professor
reflexivo e abordagens no ensino de ciências da natureza, o que resultou no
aprimoramento da prática pedagógica, conforme o esquema 5.
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Esquema 5 – Espiral Autorreflexiva da Pesquisadora/Formadora

Planejamento: Estruturação da Pesquisa e etapas do Curso.
Ação: Entrevista com os licenciandos.
Observação: - Os licenciandos desejavam que o curso os ajudasse a aprender metodologias
de ensino e novos recursos para que potencializassem a aprendizagem dos educandos, a
preparação e a organização das regências, e auxiliasse na transposição do conteúdo.
Reflexão: “Após a entrevista, ficou claro para mim, enquanto pesquisadora/formadora, que
seria possível atender às demandas de formação dos licenciandos e investigar as reflexões
dos mesmos” (Pesquisadora/Formadora).
Replanejamento: “O curso primeiramente contemplava um estudo e discussão sobre o
conceito de professor reflexivo pesquisador, as abordagens metodológicas no ensino de
ciências e como utilizá-las em sala de aula. Após, planejou-se o desenvolvimento das
atividades de microensino” (Pesquisadora/Formadora).
Ação: “Aplicação do curso e concomitante coleta dos dados para a pesquisa”
(Pesquisadora/Formadora).
Observação: Os licenciandos realizaram todas as atividades propostas no curso e
envolveram-se na espiral autorreflexiva.
Reflexão: “Ao analisar as gravações dos licenciandos, verificamos pequenas mudanças em
suas práticas docente no decorrer desse ciclo, que envolveu planejamento, ação, reflexão,
replanejamento e ação, por meio dos momentos reflexivos suscitados também pelo
procedimento autoscópico” (Pesquisadora/Formadora).

Fonte: a autora.
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Olhando para o meu2 processo de condução do curso, percebi que além da
busca pelo engajamento e reflexão dos licenciandos, ambicionei desenvolver a
autonomia nos sujeitos para investigar e solucionar os problemas de sua prática.
A espiral reflexiva da pesquisadora/formadora evidenciou a flexibilidade no
planejamento como uma postura importante adotada durante o percurso. A troca de
experiência ao longo desse processo foi muito rica, as discussões e reflexões sobre a
prática docente foram cruciais para que eu pudesse amadurecer profissionalmente e
enfrentar os meus limites.
Este estudo sugere que sejam adotadas com mais frequência atividades de
microensino que envolvam a reflexão e autoanálise por meio da autoscopia na
formação inicial e continuada, assim, como sugestão, segue em apêndice A o curso
veiculado como Produto Educacional.

2

Nesse momento a pesquisadora fez a opção por escrever na primeira pessoa do singular para que
pudesse melhor expressar os sentimentos durante a condução do curso.
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ANEXO A – Plano de aula de Rita
Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Londrina
Departamento Acadêmico de Química

PLANO DE AULA
TURMA: 2º ano
DURAÇÃO: 1 h/a
DATA: 30/08/2018
DISCIPLINA: Química
PROFESSORA: Rita
FATORES QUE ALTERAM A VELOCIDADE DAS REAÇÕES
CONTEÚDO
 Colisões efetivas
 Velocidade de reação
OBJETIVOS
Investigar a ação dos fatores na velocidade da reação.
Compreender o funcionamento de cada fator.
Identificar os fatores, observados durante o experimento, no cotidiano.
METODOLOGIA
Iniciar uma breve discussão sobre a evolução das informações e a velocidade
exigida em diversas áreas atualmente. Neste momento lançar a questão
problema: “Como aceleramos as reações químicas?”.
Em seguida, propor o roteiro (Apêndice A) aos alunos. No experimento
investigativo, os alunos terão liberdade para fazer as experiências, sendo
papel do professor mediar às discussões e auxiliar no caso de possíveis
dúvidas.
Será proposto um fator de cada vez, para que possa ser discutido o
mecanismo de funcionamento de cada.
AVALIAÇÃO
Será feita através da participação dos alunos durante a aula e a partir da
confecção de um exemplo cotidiano sobre o conteúdo aplicado.
RECURSOS
Quadro, giz, materiais e reagentes (Apêndice A).
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
LISBOA, Julio C. F. et. al. Ser Protagonista: Química, 2º ano. 3 ed. São Paulo: Edições SM, 2016.
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APÊNDICE
ROTEIRO – FATORES QUE ALTERAM A VELOCIDADE DAS REAÇÕES

Materiais e reagentes:





6 béqueres;
Água;
Almofariz e pistilo;
Antiácidos efervescentes em pastilhas.

Procedimento experimental:
-Adicionar aproximadamente 50 mL de água em cada béquer;
-Em um dos béqueres, haverá água quente, perto de seu ponto de ebulição;
-Triturar um dos antiácidos;
-No béquer número 1 e 2, adicionar um antiácido em cada, sendo o béquer 2 com
água aquecida;
-No béquer número 3 e 4, adicionar um antiácido em cada, sendo adicionados ao
béquer 4 os fragmentos de antiácido triturado.
-No béquer número 5 e 6, adicionar um antiácido no béquer 5 e o dobro no béquer 6;

Discussão:
1) O que foi observado nos béqueres 1 e 2? Explique.
2) O que foi observado nos béqueres 3 e 4? Explique.
3) O que foi observado nos béqueres 5 e 6? Explique.
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ANEXO B – Plano de aula de Ramon
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ANEXO C – Apresentação dos slides da regência do Ramon
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ANEXO D – Plano de aula de Denise
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ANEXO E – Apresentação dos slides da regência de Denise
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ANEXO F – Plano de aula de Mateus
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ANEXO G – Termo de consentimento livre e esclarecido
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)
Título da pesquisa: REFLEXÕES DE LICENCIADOS EM QUÍMICA A PARTIR DE UM
CURSO OFERTADO NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO.
Pesquisadora: Mestranda do Programa de Pós Graduação no Ensino de Ciências Humanas
Sociais de da Natureza, cuja residência se localiza na cidade de Cambé-PR.
Local de realização da pesquisa: Universidade Tecnológica Federal do Paraná –Câmpus
Londrina
Endereço, telefone do local: Estrada dos Pioneiros, 3131 - Jardim Morumbi, Londrina - PR,
86036-370. Telefone: (43) 3315-6100.
A) INFORMAÇÕES AO PARTICIPANTE
O TCLE é um documento no qual o pesquisador comunica ao possível participante ou
responsável pelo participante como será a pesquisa para a qual ESTÁ SENDO CONVIDADO,
fornecendo a ele todos os esclarecimentos necessários para decidir livremente se quer
participar ou não.
1. Apresentação da pesquisa.
Os convido a participar deste curso que se apresenta como produto educacional de uma
pesquisa de mestrado intitulada “Contribuições da intervenção reflexiva na formação inicial de
um grupo de professores de Química” cuja proposta será instrumentalizar didaticamente e
promover a reflexão nos professores em formação inicial.
2. Objetivos da pesquisa.
Estimular a prática reflexiva dos licenciandos em Química e instrumentalizá-los didaticamente
para o processo de ensino e aprendizagem.
3. Participação na pesquisa.
Realização de questionários, entrevistas, atividades de pesquisas, fotos, gravação de áudio e
vídeo.
4. Confidencialidade.
Esclarecemos, também, que suas informações serão utilizadas somente para os fins de
pesquisa acadêmica, publicações em revistas de divulgação, apresentação em congressos
ou eventos científicos e de outras finalidades e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e
confidencialidade, de modo a preservar a sua identidade.
5. Riscos e Benefícios.
5a) Riscos: Esta pesquisa implica em riscos mínimos podendo existir um grau de desconforto
ou constrangimento por parte do pesquisado no momento da gravação de vídeo ou em
situações que fornecerão respostas verbais ou escritas solicitadas pelo pesquisador.
5b) Benefícios: Os benefícios esperados para essa pesquisa atribuem-se a melhoria da
formação docente, principalmente quanto ao processo de reflexão e investigação da própria
prática.
6. Critérios de inclusão e exclusão.
6a) Inclusão: Serão incluídos a esta pesquisa alunos de ambos os gêneros, regularmente
matriculados na disciplina de estágio supervisionado IV da UTFPR - Londrina que tiverem
disponibilidade para realizarem as atividades já citadas na Universidade durante as terçasfeiras das 18:40 às 21:10 e quinta feiras das 18:40 às 23:00 no período previsto.
6b) Exclusão: Alunos que não estiveram presentes durante a aplicação da atividade.
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7. Direito de sair da pesquisa e a esclarecimentos durante o processo.
O pesquisado tem direito a sair da pesquisa a qualquer momento, informando ao pesquisador
os motivos pelos quais não gostaria de permanecer na pesquisa.
8. Ressarcimento e indenização.
II.21 da Resolução 466/12 - ressarcimento - compensação material, exclusivamente de
despesas do participante e seus acompanhantes, quando necessário, tais como transporte e
alimentação;
II.7 da Resolução 466/12 - indenização - cobertura material para reparação a dano, causado
pela pesquisa ao participante da pesquisa. Não há previsão de custos para os participantes
da pesquisa. Contudo, o direito a indenização é obrigatório, caso o participante da pesquisa
sentir-se lesionado. Não há previsão de custos para os participantes da pesquisa, logo não
terão direito a ressarcimentos.
B) CONSENTIMENTO
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistado(a) e/ou participar na
pesquisa de referente ao do intitulado Contribuições da Intervenção Reflexiva na Formação
Inicial de Um Grupo de Professores de Química. Afirmo que aceitei participar por minha
própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a
finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.
Autorizo a pesquisadora a utilizar, parcial ou integralmente, anotações de instrumentos
didático-pedagógicos e gravações em áudio e/ou vídeo de minhas falas ou imagens com
objetivos de pesquisa acadêmica, publicações em revistas de divulgação, apresentação em
congressos ou eventos científicos e de outras finalidades com a condição de que minha
identidade não será revelada em hipótese alguma. Atesto recebimento de uma cópia assinada
deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Nome Completo: ________________________________________________________
RG:______________Data de Nascimento:___/___/_____Telefone:_______________
Endereço: ______________________________________________________________
CEP: ________________ Cidade:____________________ Estado: _______________
Assinatura:
Data: ___/___/______
______________________________
Eu declaro ter apresentado o estudo, explicado seus objetivos, natureza, riscos e
benefícios e ter respondido da melhor forma possível às questões formuladas.
Nome completo: ________________________________________________________
Assinatura pesquisador (a): __________________ Data:___/___/__
(ou seu representante)

