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Resumo: Este artigo investiga e analisa as ações de licenciandos em Química ao planejar aulas experimentais por meio de um instrumento
teórico metodológico – a Matriz 3X3 –instrumento que pode ser utilizado para análise da ação do professor em sala de aula. Os dados
consistem de registros sobre o planejamento da aula experimental de caráter investigativo e de uma entrevista realizada com estagiários.
As informações coletadas foram analisadas e categorizadas, tendo como referencial a análise textual discursiva e a Matriz 3x3. Como
resultado, o instrumento se revelou bastante interessante para a análise das ações dos licenciandos, tendo sido observado que suas ações
ao planejar se localizaram em todas as colunas da Matriz, com ações centradas mais em questões de ordem epistêmica, relativas ao
ensino, seguidas da relação pessoal e epistêmica com a aprendizagem dos alunos.

Palavras-chave: Matriz 3x3. Química. Formação Inicial de professores. Atividade experimental.

Abstract: This article investigates and analyzes the actions of chemistry graduates in planning experimental classes through a theoretical
methodological tool - the 3X3 Matrix - an instrument that can be used to analyze teacher action in the classroom. The data consist of records
about the planning of the experimental class of investigative character and an interview with trainees. The collected information was
analyzed and categorized, having as reference the discursive textual analysis and the Matrix 3x3. As a result, the instrument was very
interesting for the analysis of the actions of the graduates, and it was observed that their actions in planning were located in all the columns
of the Matrix, with actions focused more on epistemic issues related to teaching, followed by the relation personal and epistemic with student
learning.
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Introdução

Nas últimas duas décadas têm-se visto muitos trabalhos e pesquisas a respeito dos saberes docentes necessários a atuação profissional.
Tardif (2002) destaca a importância da articulação entre os saberes em busca de uma formação mais completa, por meio da qual o futuro
professor possa perceber que a atividade docente não envolve apenas saber o conteúdo específico, mas compreenda que envolve outras
competências e habilidades.

Deste modo, os saberes docentes constituem-se por uma diversidade de saberes, proveniente das mais diversas fontes, naturezas e
contextos, relacionados com a sua identidade e adquiridos de sua experiência de vida e história profissional. Assim, Tardif (2002, p. 36)
afirma que os saberes do professor consistem em um “saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos
da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais”, o qual “formam um conjunto de representações a partir
das quais os professores interpretam, compreendem e orientam sua profissão e sua prática cotidiana” (IBID, p. 49).

Broietti e Stanzani (2016, p. 306) preconizam que a formação desenvolvida nos cursos de licenciatura seja construída mediante a
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integração de distintos conhecimentos, articulando teoria e prática, e seja concretizada em uma proposta curricular que prepare os
estudantes com qualidade científica e princípios didáticos para o exercício da docência.

Neste sentido, destacamos o importante papel dos estágios supervisionados, para a aprendizagem docente dos futuros professores, pois ao
inseri-los no contexto educativo, o estágio pode propiciar o estabelecimento de relações com todo o ambiente escolar (professores, alunos,
diretores etc.) além de possibilitar a aprendizagem com aqueles que possuem mais experiência (HARGREAVES, 1994).

Diante desse cenário, de formação inicial de professores tendo como foco central os estágios supervisionados, nos propusemos a investigar
e analisar, por meio da Matriz 3x3, as ações de licenciandos em Química ao planejar aulas experimentais.

Matriz 3x3

A Matriz 3x3 constitui um instrumento que pode ser utilizado para a análise da ação do professor em sala de aula, por meio da relação com
o saber. Este instrumento foi desenvolvido por Arruda, Lima e Passos (2011) a partir das ideias do sistema didático de Chevallard (2005) e
as relações com o saber de Charlot (2000), ampliando a ideia dos condicionantes: a gestão do conteúdo e a gestão da classe, que
estruturam a ação do professor, de Tardif (2002) e Gauthier (et al., 2006), para uma visão que permite revelar como o professor gere a si
mesmo, suas próprias relações epistêmicas, pessoais e sociais com o conteúdo, o ensino e a aprendizagem.

A relação com o saber, para Charlot (2000, p. 78), “é a relação do sujeito com o mundo, com ele mesmo e com os outros. É a relação com o
mundo como um conjunto de significados, mas, também, como espaço de atividades, e se inscreve no tempo”.

Entendemos por relação com o mundo, assim como Arruda e Passos (2015, p. 2), a relação do sujeito com o mundo escolar, isto é, um
local onde estão presentes: os saberes escolares, toda a comunidade escolar (alunos, professores, orientadores educacionais etc.) e toda
sua parte física. Sob esse ponto de vista, a ação do professor em uma sala de aula é um trabalho interativo que envolve ao menos três tipos
de relações: as relações do professor com um saber conteúdo disciplinar; as relações do professor com o ensino e as relações dos alunos
com sua aprendizagem (ARRUDA, PASSOS, 2015, p. 2).

Nesse sentido, a temática da relação com o saber (CHARLOT, 2000) pode ser considerada como ponto de partida, para analisar a
formação de professores, o ensino e a aprendizagem em situações educativas. Com base em Charlot (2000) tais relações são assim
definidas:

Quadro 1– Relações epistêmicas, pessoais e sociais com o saber de Charlot

A. A relação epistêmica com o saber: diz respeito à relação com o saber enquanto um
objeto do mundo a ser apropriado e compreendido; um saber dotado de objetividade,
consistência e estrutura independentes; um saber “existente em si mesmo”, “depositado
em objetos, locais e pessoas” e imerso em um “universo de saberes distinto do mundo da
ação, das percepções e das emoções” (CHARLOT, 2000, p. 69).

A. A relação pessoal com o saber: diz respeito à “relação de identidade com o saber”; o
saber enquanto objeto que faz sentido, que é parte da história pessoal do sujeito, de sua
vida e de suas expectativas (CHARLOT, 2000, p. 72); é o saber enquanto objeto de
desejo, de interesse; o saber que o sujeito “gosta” e que o faz mobilizar-se à sua procura.

A. A relação social com o saber: diz respeito ao fato de que o sujeito nasce inscrito em um
espaço social, ocupando uma posição social objetiva, que lhe definem o contexto inicial
em que ele vai se relacionar com o saber; nesse meio o saber possui valores dados pela
comunidade em que o sujeito vive, recebendo o impacto das expectativas e aspirações de
outros com relação a ele (CHARLOT, 2000, p. 73).

Fonte: Arruda, Lima e Passos (2011, p. 145).

O sistema didático de Chevallard (2005) é uma estrutura constituída por três “lugares” e suas inter-relações, em que o P, é o professor, E,
os estudantes e S, o saber. Assim, o sistema didático pode ser entendido como um sistema de relações com o saber em sala de aula, em
que podemos pensar nas tarefas principais do professor como sendo de três tipos (ARRUDA, LIMA, PASSOS, 2011): 1. Gestão do
segmento P-S: diz respeito à gestão das relações do professor com o conteúdo; 2. Gestão do segmento P-E: diz respeito à gestão das
relações do professor com o ensino e 3. Gestão do segmento E-S: diz respeito à gestão das relações do professor com a aprendizagem.
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Considerando tais ideias expostas acima, surgiu a Matriz 3x3 apresentada no Quadro 2, ao qual propõe que as tarefas do professor
implicam em relações que o professor tem que gerir e que cada um desses segmentos possui dimensões do saber (ARRUDA, LIMA,
PASSOS, 2011).

Quadro 2- Instrumento para a análise da ação docente em sala de aula (Matriz 3x3)

Relações do
professor

Relações com o
saber

1

com o
conteúdo

(segmento
P-S)

2

com o ensino

(segmento
P-E)

3

com a
aprendizagem

(segmento E-S)

A

Epistêmica

Setor 1A

Diz respeito à
relação

epistêmica do
professor com

o conteúdo.

Setor 2A

Diz respeito à
relação

epistêmica do
professor com

o ensino.

Setor 3A

Diz respeito à
relação epistêmica
do professor com a
aprendizagem de

seus alunos.

B

Pessoal

Setor 1B

Diz respeito à
relação pessoal

do professor
com o

conteúdo.

Setor 2B

Diz respeito: à
relação pessoal

do professor
com o ensino.

Setor 3B

Diz respeito à
relação pessoal do
professor com a
aprendizagem de

seus alunos

C

Social

Setor 1C

Diz respeito
aos valores do
professor em

relação ao
conteúdo que

ensina.

Setor 2C

Diz respeito
aos valores do
professor em

relação ao
ensino que

pratica.

Setor 3C

Diz respeito aos
valores do professor

em relação à
aprendizagem de

seus alunos.

Fonte: Adaptado de Arruda e Passos (2015, p. 9)

A representação na forma de matriz no Quadro 2 é formada por três linhas que representam as relações com o saber: epistêmica, pessoal e
social; e por colunas que representam às relações do professor com o conteúdo (P-S); com o ensino que pratica (P-E); e com a
aprendizagem de seus alunos (E-S). Uma descrição mais detalhada de cada célula da Matriz segue no Quadro 3.Fonte: Adaptado de
Arruda e Passos (2015, p. 9)

Quadro 3 – Descrição das células da Matrix 3x3

Setor 1A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com o conteúdo; às maneiras como dele se apropria e
a busca por compreendê-lo cada vez mais; à relação com os objetos e os locais onde o conteúdo pode ser
encontrado, como livros, revistas, vídeos, internet, biblioteca, universidades; etc.
Setor 1B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com o conteúdo; ao sentido que o conteúdo adquire para
ele e o quanto determina sua identidade profissional; a quanto o professor gosta e se envolve com a matéria que
ensina; a como ele avalia sua própria compreensão da mesma; etc.
Setor 1C. Diz respeito: aos conteúdos escolares, enquanto objeto de trocas sociais em uma comunidade
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específica; a quanto o professor partilha de uma comunidade de educadores e dos eventos que está realiza; à
sua relação com as pessoas que detêm o conhecimento; às suas identificações e ideais; à sua busca por
aperfeiçoamento por meio do convívio com outros professores, participação em cursos; etc.
Setor 2A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com o ensino; à sua busca por compreendê-lo melhor
e às suas reflexões sobre a atividade docente e sobre a formação do professor; à sua percepção e reflexões
sobre o seu próprio desenvolvimento como professor; às maneiras como realiza, avalia e procura melhorar o
ensino que pratica; à sua relação com os materiais instrucionais, experimentos, instrumentos; às maneiras como
realiza o planejamento dos objetivos, conteúdos, atividades, avaliação, recursos materiais; etc.
Setor 2B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com o ensino; a como se autoavalia como professor e
como trabalha suas inseguranças; ao sentido pessoal que atribui ao ato de ensinar e o quanto isso influi em sua
identidade profissional; ao quanto ele gosta de ensinar; ao seu estilo como professor e ao modo pessoal de se
relacionar e aplicar as regras e normas de conduta; às responsabilidades, valores que se imputa enquanto
educador; etc.
Setor 2C. Diz respeito: ao ensino enquanto atividade social e interativa; às dificuldades e inseguranças pessoais
produzidas em decorrência da interação com os outros (alunos, pais, professores, administradores, etc.); às
habilidades do professor para negociar com os alunos valores e comportamentos para que consiga ensinar e
gerenciar o funcionamento da sala de aula; aos esforços que ele faz para conseguir apoio dos demais agentes
sociais, cujas opiniões e avaliações afetam sua segurança, posição e sua autoridade enquanto professor; etc.
Setor 3A. Diz respeito: à relação epistêmica do professor com a aprendizagem; à sua busca por compreender as
maneiras como os alunos a realizam; à sua percepção e reflexão sobre as relações dos alunos com os
conteúdos, às ideias prévias dos alunos e suas dificuldades de aprendizagem; etc.
Setor 3B. Diz respeito: à relação pessoal do professor com a aprendizagem de seus alunos; ao sentido que está
adquire e o quanto determina sua identidade profissional; às preocupações do professor com o envolvimento,
motivação e interesse dos alunos e com a qualidade das interações na sala de aula; à sua capacidade pessoal de
interferir e gerenciar a relação dos alunos com o conteúdo; etc.
Setor 3C. Diz respeito: à aprendizagem enquanto atividade social e interativa; à manutenção de um ambiente
propício às interações e à aprendizagem dos alunos; ao gerenciamento dos trabalhos e demais atividades em
grupos; etc.

Fonte: Arruda, Lima e Passos (2011, p. 148).

Nesta pesquisa utilizaremos a Matriz 3x3, como um instrumento que auxilia no estudo das ações de licenciandos ao planejarem aulas
experimentais.

O Contexto da Pesquisa e os Procedimentos Metodológicos

Essa investigação foi desenvolvida no contexto da disciplina de Prática de Ensino e Estágio Supervisionado IV, ofertada para o 4º ano do
curso de licenciatura em Química de uma Universidade Pública do Norte do Paraná. As atividades propostas na disciplina são: i) discussão
de textos; ii) elaboração e apresentação de miniaulas para a própria turma da graduação e professores orientadores; iii) elaboração e
desenvolvimento de aulas experimentais (AE) de caráter investigativo na escola; iv) elaboração e desenvolvimento de uma Sequência
Didática (SD) na escola; v) entrega do relatório da SD e da AE e, vi) apresentação dos resultados da SD e AE.

A disciplina, ministrada por um docente responsável pela organização das atividades, conta também com o apoio de professores
orientadores, que auxiliam os estagiários nos processos de elaboração das atividades, planejamento das aulas e acompanhamento nas
escolas.

Os dados apresentados e discutidos neste artigo são provenientes do processo de planejamento de aulas experimentais elaborado por uma
dupla de licenciandos. Nesse caso, em particular, focamos no processo de planejamento de atividades experimentais, constituindo uma das
fases da pesquisa em curso que estamos realizando.

A coleta teve início mediante o acompanhamento, por parte da pesquisadora, da elaboração de uma aula experimental de caráter
investigativo. As atividades experimentais investigativas priorizam a participação mais ativa do aluno na construção do conhecimento e na
compreensão de problemas, a qual os alunos têm a oportunidade de levantar hipóteses, engajar em discussões, analisar dados, fazer
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inferências, mediados pelo professor (CARVALHO, et al., 1999; HOFSTEIN, et al., 2005).

A pesquisadora teve acesso a todos os e-mails trocados entre os estagiários e a professora orientadora no que diz respeito à elaboração do
plano de aula e do roteiro experimental. O e-mail funcionou como uma forma de interação e discussão, em que os estagiários enviavam
suas ideias iniciais e a professora orientadora realizava as correções, retornando suas orientações para que eles fizessem as alterações
necessárias.

Para o planejamento da aula em questão, foram trocados 10 e-mails entre os estagiários e a professora orientadora e 7 versões de planos
de aula e roteiros experimentais até se chegar a versão final. Destacamos que essas versões comtemplam os arquivos enviados pelos
estudantes e as correções dos arquivos realizadas pela professora orientadora.

Para compreendermos melhor o processo de elaboração da aula experimental investigativa e a constituição do nosso corpus, de posse das
várias versões elaboradas, foi realizada uma entrevista semiestruturada com os dois estagiários. A intenção da entrevista era questioná-los
sobre as ideias iniciais para a elaboração da aula; estrutura do plano e do roteiro; escolha do tema/conteúdo; objetivos da aula; enfim, como
se deu o processo de elaboração do plano de aula/roteiro; o que pensavam ao planejarem a aula.

A entrevista foi transcrita e para auxiliar no processo de organização e análise das informações fez-se uso dos procedimentos e critérios
estabelecidos pela Análise Textual Discursiva, à luz dos estudos de Moraes e Galiazzi (2011), que envolveu: exploração e leitura do corpus,
constituído pelas falas dos estagiários; fragmentação seguida do reagrupamento destas, segundo semelhanças de significado constituindo
as unidades de análises; e, posteriormente, estas foram alocadas em categorias a priori.

Com o corpus delimitado, buscamos interpretar e analisar as informações apresentadas nos trechos das falas de cada um dos estudantes,
de modo a enquadrar nos setores da Matriz 3x3, a fim de investigar as ações dos licenciandos ao planejar uma aula experimental.

Os Dados - Apresentação e Análise

Estruturamos a apresentação e análise dos dados da seguinte forma: 1) Trazemos a descrição das etapas do planejamento, apresentando
as fases de elaboração do plano de aula e dos roteiros experimentais; 2) Em seguida, apresentamos os dados coletados, por meio de uma
entrevista semiestruturada, com os estagiários; 3) Na continuidade, nos dedicamos a acomodar os fragmentos das entrevistas em uma
tabela semelhante ao Quadro 2. Essas acomodações foram interpretadas considerando os fragmentos das entrevistas ali alocados e uma
análise seguida de comentários foi estruturada.

Descrição do processo de elaboração da aula experimental

O planejamento em questão contemplava uma aula que seria ministrada para turmas do 3º ano do Ensino Médio, abordando o conteúdo
Equilíbrio Químico. A aula foi planejada para ser realizada em 100 minutos, ou seja, em duas aulas consecutivas e a proposta do conteúdo
foi elaborada a partir da temática: Como o Equilíbrio Químico altera as nossas funções biológicas em altas altitudes Esse conteúdo e tema
foram sugeridos pela professora regente da turma, pois era o assunto que ela já havia trabalhado.

O plano de aula foi elaborado conforme modelo disponibilizado pela professora orientadora e continha os seguintes tópicos: identificação
dos estagiários, da disciplina, carga horária e data da aula; seguido pelo tema, conteúdos básicos, justificativa, objetivo geral e específico,
desenvolvimento da aula, recursos metodológicos, avaliação e referências.

A primeira versão do plano de aula, enviada no primeiro e-mail para a professora orientadora, estava bem simples. O arquivo continha o
tema conforme já descrito; o conteúdo básico: “Equilíbrio Químico”; a justificativa, que o Equilíbrio químico é a parte da físico-química que
estuda as reações reversíveis e as condições para o estabelecimento destas reações.

Os objetivos colocados foram: visualizar experimentalmente que quando as velocidades das reações direta e inversa forem iguais e a as
concentrações dos reagentes e dos produtos não variarem com o tempo, atinge-se o equilíbrio químico e, em específico compreender os
mecanismos que envolvem as reações reversíveis. Já, como recursos metodológicos constavam o laboratório da escola e as vidrarias. Não
mencionaram a forma de avaliação, nem as referências.

Quanto ao desenvolvimento metodológico da aula, inicialmente seria discutido a respeito da temática da aula. Depois, os alunos seriam
divididos em grupos e receberiam um roteiro contendo um experimento, pois ao todo seriam quatro experimentos a serem realizados
aleatoriamente. Posteriormente os alunos responderiam algumas questões contidas no roteiro e cada grupo teria que fazer uma breve
apresentação, explicando o experimento realizado e por fim, responderiam individualmente a um questionário final, contendo cinco questões
relacionadas ao texto e aos experimentos.
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Em relação ao roteiro, foram descritos quatro experimentos, contendo o nome do experimento, a lista de materiais e reagentes, os
procedimentos para a realização e de três a quatro questões sobre o experimento. No final do arquivo, havia em anexo uma lista de
exercícios sobre o conteúdo, ao qual denominaram de questionário final.

No arquivo do plano de aula com as recomendações da professora orientadora, foi solicitado: que eles descrevessem todos os conteúdos
que seriam abordados na aula; que ampliassem a justificativa; que elaborassem um quadro elencando as atividades experimentais que
seriam realizadas, seus objetivos e o tempo previsto para cada atividade. Também que descrevessem com mais detalhes a forma como
encaminhariam a aula, explicando como seria o desenvolvimento de cada experimento. Foi também sugerida, nessa etapa, a atribuição de
funções específicas para cada aluno nos grupos.

Estas funções foram adaptadas do método proposto por Fatareli et al. (2010), ao qual é atribuído um mediador (organiza as discussões no
grupo, permitindo que todos possam se expressar e resolver os conflitos de opinião), porta-voz (tira dúvidas com o professor), redator
(redigir as respostas do grupo) e relator (expõe os resultados da discussão).

No roteiro da aula experimental as sugestões foram: inserir um espaço para os alunos preencherem com o nome dos participantes do
grupo, data, turma e o nome dos estagiários; também que deixassem espaço para que os alunos fizessem anotações de suas observações
para cada um dos experimentos realizados.

De posse dessas recomendações, foram realizadas novas mudanças e outras orientações foram feitas. Uma questão levantada pela
professora orientadora foi para que os estagiários testassem todos os experimentos antes da aula e que discutissem acerca das suas
explicações, uma vez que ainda poderiam realizar alterações nos roteiros, como quantidade de reagentes a serem usados e as etapas a
serem seguidas.

Foi também sugerido, para uma melhor organização da aula, que os estagiários fizessem uma relação de todas as reações químicas
envolvidas nos experimentos para que estas fossem entregues aos grupos, a fim de auxiliá-los no momento da resolução das questões. E
que pensassem sobre a logística da aula, pois seriam 40 alunos, 8 grupos, 4 experimentos diferentes sendo realizados concomitantemente
e apenas 2 estagiários, de modo que pudessem dar conta de atender as dúvidas e acompanhar os grupos, minimizando a probabilidade de
acontecer possíveis problemas, incluindo isso no plano de aula.

Em resposta a estas sugestões, os estagiários propuseram que os alunos indicassem quem seriam os membros dos grupos e que já
viessem pré-estabelecidos, que fariam o sorteio das funções para cada integrante nos grupos, assim como a distribuição dos experimentos.
Quanto ao acompanhamento dos grupos, os estagiários se dividiriam no laboratório buscando atender a todos os grupos e dando maior
atenção aos que ficassem com os experimentos mais complexos. Sobre testarem os experimentos, os estagiários afirmaram que
realizariam os testes antes da aula.

Após todo o processo de orientação, os estagiários chegaram a uma versão final, no qual os conteúdos básicos abordados seriam:
reversibilidade das reações e os fatores que afetam o equilíbrio químico, tais como: temperatura, pressão e concentração. A justificativa da
aula ganhou outra versão, mais ampliada em que estabelecem relações do conteúdo com o cotidiano e a processos industriais.

Os objetivos da aula passaram a ser: i) investigar experimentalmente que quando as velocidades das reações direta e inversa se igualarem
e as concentrações dos reagentes e dos produtos não variarem com o tempo, atinge-se o equilíbrio químico; ii) compreender os fatores que
afetam o equilíbrio das reações reversíveis, assim como o que ocorre em um sistema no estado de equilíbrio no nível atômico-molecular.

A forma de avaliação foi inserida e ocorreria mediante a participação dos alunos ao longo do desenvolvimento das atividades, realizando os
experimentos e na resolução das questões propostas durante e ao final dos experimentos. As referências também foram inseridas, nesta
versão.

A fim de compreendermos esse movimento realizado ao longo do planejamento da aula, realizamos uma entrevista com os estagiários, na
qual buscamos acomodar os trechos de suas falas nos setores da Matriz 3x3.

Apresentação e Análise dos dados

A seguir apresentamos, de forma resumida, alguns procedimentos que contribuíram com a organização dos dados provenientes da
entrevista com os estagiários sobre o planejamento da aula.

Explicitamos na sequência um trecho da entrevista. As falas são formadas por frases que foram fragmentadas, indicadas cada uma delas
com um número que segue uma ordem de 1 a 172. Esses fragmentos dos relatos foram analisados e acomodados segundo as descrições

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/um_estudo_das_acoes_de_licenciandos_em_quimica_ao_planejar_aulas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.6-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



que caracterizam as células da Matriz 3X3 (Quadros 2 e 3). Em seguida, organizamos esses fragmentos em uma tabela semelhante ao
Quadro 2, para demonstrar as interpretações, seguida de comentários.

Destacamos que as respostas dos estagiários foram analisadas como um todo e não individualmente; também introduzimos nas frases
pontuações de modo a revelar o sentido produzido pela fala, segundo a interpretação dos pesquisadores.

Por que fizeram este questionário no final no roteiro Como escolheram estas perguntas

[52] Questionário era a mesma ideia das perguntas [iniciais]. [53] Era para saber se o conteúdo tinha se
construído melhor entre as aulas teóricas da professora e a aula prática. [54] Diferente das perguntas lá
[iniciais], esse abordava mais o conteúdo e não só os experimentos. [55] Também era uma maneira de
avaliar e de fechar o conteúdo, por que era a última aula que eles teriam de equilíbrio químico. [56] Então
era uma forma de avaliar de certa forma se eles responderiam ali na hora. [57] As perguntas do
questionário final a gente tirou do livro também, a maioria a gente pegou do livro. [58] Na verdade as
questões eram para guiar o estudante a pensar especificamente em equilíbrio e não cinética, por
exemplo. [59] O questionário que já dizia ser sobre equilíbrio químico, é para saber o que eles sabiam, por
exemplo, o que acontece quando eu trabalho com o princípio de Le Châtelier. [60] Era para saber de fato
se eles entenderam o que é o princípio, como se desloca o equilíbrio. [61] E também para avaliar. [62] A
gente pegou do livro e algumas [questões] mais simples deixávamos como estavam e algumas a gente
modificava.

Com base no Quadro 2 e levando em consideração as especificações de cada setor, conforme as compreendemos, podemos distribuir as
falas dos estagiários da seguinte forma:

Tabela 1 - Acomodação e caracterização das falas segundo a Matriz 3x3.

Pergunta 12

1

conteúdo

(segmento P-S)

2

ensino

(segmento P-E)

3

aprendizagem

(segmento E-S)
(A) Epistêmica [57] [62] [54] [55] [56] [61] [53] [59] [60]

(B) Pessoal [52] [58]
(C) Social

Fonte: Os autores.

Com base nas colunas (gestão dos segmentos) da Tabela 1, nota-se que as falas dos estagiários se referem, de modo geral, a elaboração
do questionário final como uma forma de saber se os alunos aprenderam o conteúdo, também de avaliar e concluir o conteúdo, mostrando
que as preocupações deles estão mais centradas na aprendizagem (coluna 3), pois aparecem mais frases acomodadas nesta coluna.

Com relação às linhas, vemos que as falas foram acomodadas, em sua maioria, na linha epistêmica, relacionadas ao gerenciamento do
ensino. Há uma forte incidência das frases na célula 2A, ou seja, suas maiores preocupações foram com a maneira de elaborar o
questionário no planejamento do ensino, acompanhada de suas reflexões sobre esta atividade, conforme pode ser observado no fragmento
[54]. Preocupações com as relações pessoais e sociais quase não aparecem referentes a este questionamento.

Este exemplo mostra como foram feitas as análises e interpretações para compor as inferências desse estudo. É interessante analisar as
falas em conjunto e para isso, construímos uma tabela geral, a Tabela 2, que mostra a distribuição total dos fragmentos em cada setor da
Matriz, que permitirá identificar e analisar as ações dos futuros professores ao planejar uma aula experimental por meio de suas principais
reflexões, preocupações e opiniões com relação à elaboração de uma aula.

Tabela 2 – Caracterização de todas as falas presentes na entrevista dos estagiários.

Todas as falas

1

conteúdo

2

ensino

3

aprendizagem
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(segmento P-S) (segmento P-E) (segmento E-S)
(A) Epistêmica 11 56 23 90

(B) Pessoal 10 17 33 60
(C) Social 15 - 07 22

Total 36 73 63 172

Fonte: Os autores.

Considerando a ambiguidade de sentidos em algumas falas e no sentido de minimizar tais problemas, ao acomodar os fragmentos em cada
célula da Matriz, tomamos a precaução de agrupar previamente todas as frases de uma mesma célula em uma única coluna e checar a
semelhança de sentido de umas com as outras.

Deste modo, enquadramos na célula 1A, 11 (6,4%) frases que se referem ao local onde o conteúdo foi encontrado, como livros e internet:
[43] Esse da garrafa azul era o que tinha no livro didático e os outros a gente pesquisou em outras fontes; [57] As perguntas do questionário
final a gente tirou do livro também, a maioria a gente pegou do livro. Também relatos sobre as maneiras como se apropriaram do conteúdo
e a sua busca por compreendê-lo cada vez mais, por exemplo, quando questionados se tiveram dificuldades em encontrar a concentração
do ácido nítrico em um experimento, eles responderam [150] Sim, pois a maioria dos lugares que pesquisávamos falava ácido nítrico
concentrado. [151] A gente pegou o que mais tinha lá que era 1mol/L e a gente testou com ele. A ideia era ver se funcionava e se não
desse teríamos que preparar um mais concentrado [...].

Foram enquadrados na célula 1B, 10 (5,8%) relatos que se referiam ao sentido que os estagiários dão ao conteúdo, no qual mencionaram
por diversas vezes que o conteúdo era difícil de ser abordado experimentalmente, mas de grande importância: [12] Passar esse conceito
para o aluno que as coisas estão em equilíbrio é de grande importância, [155] A gente pegou um conteúdo que não tem muito experimento.

Na célula 1C, foram enquadradas 15 (8,7%) frases que retratam a relação dos estagiários com as pessoas que detêm o conhecimento,
como a professora da escola e a professora orientadora, e à sua busca por aperfeiçoamento do conteúdo por meio deste convívio: [27] Ela
[professora da escola] falou que sempre nos outros anos utilizava esse texto para ajudar na explicação e sugeriu usar esse texto, essa
temática e a gente deu continuidade adaptando da nossa maneira, discutindo o conteúdo a partir dele. [97] As correções dela [professora
orientadora] são mais para melhorar a nossa escrita e deixar mais claro o que a gente queria com esse conteúdo e como abordá-lo.

Na célula 2A, enquadramos 56 (32,5%) frases que dizem respeito à maneira como realizaram o planejamento de ensino, seus objetivos,
atividades selecionadas, como estruturaram a aula de um modo geral: [17] A gente pensou em dar um experimento inicial para eles e lançar
algumas perguntas junto ao experimento, para guiar a construção do conhecimento deles, para não ficar algo aleatório. Também
acomodamos aquelas frases que trazem uma reflexão sobre as atividades que elaboraram para a aula experimental, como: [49] Levando
em conta o tempo que tínhamos para desenvolver a aula, essas questões elas são até mais do que a gente consegue trabalhar com eles. E
também que abordam sua relação com os experimentos que realizaram: [137] Não tínhamos contato com esses experimentos, então
testamos para ver a quantidade certa de reagente necessário para colocar no roteiro.

Na célula 2B, acomodamos 17 (9,9%) frases que se referem à autoavaliação quanto ao processo de planejamento, relatando que sentiram
muita dificuldade em elaborar uma aula experimental investigativa, assim como elaborar um plano de aula: [21] Eu tive um pouco de
dificuldade em elaborar um plano de aula experimental de caráter investigativo; [31] Sabia como ia ser a avaliação, mas não sabia como
colocar no plano de aula. Também relatos sobre o sentido pessoal que atribuem ao ato de ensinar como, [41] Aula de química tem que ser
ligada ao cotidiano do aluno se não fica uma coisa muito sem sentido.

Quanto à célula 3A, enquadramos 23 (13,4%) frases que relatam a busca por compreender como os alunos aprendem; reflexões sobre as
relações dos alunos com o conteúdo e sobre as dificuldades dos alunos: [35] Como eles já tinham tido as aulas teóricas e fizemos a prática
para trabalhar de outra maneira esses conhecimentos, de maneira investigativa, de modo a deixar que eles utilizassem desses
conhecimentos para construir uma resposta; [69] Tentamos pegar as questões em que o conteúdo tivesse uma relação com o cotidiano, a
gente tentou trazer a questão do equilíbrio químico para uma situação que eles conhecem.

Na célula 3B, acomodamos 33 (19,2%) frases que apresentam as preocupações dos estagiários com o envolvimento dos alunos, a
qualidade das interações em sala e com a sua capacidade de interferir e gerenciar a relação dos alunos com o conteúdo por meio dos
experimentos e das atividades que planejaram: [5] Tinha que pensar em algum experimento que prendesse a atenção, que incentivasse a
participar da aula e não só aquele experimento bobo; [51] A direcionar eles a pensar específico nos experimentos, pois se você faz o
experimento sem guia-los, eles ficam perdidos. Assim como, as frases que retratam sobre o sentido que esta aprendizagem tem para o
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estagiário: [13] Geralmente eles pensam que as reações vão até o final.

Por fim, na célula 3C foram enquadradas 7 (4,1%) frases sobre manutenção de um ambiente propício às interações e ao gerenciamento dos
trabalhos e demais atividades em grupos, pois era uma turma grande e os experimentos e as outras atividades elaboradas foram pensados
para serem trabalhos em grupos: [113] Um experimento por aluno fica inviável pra gente, é muita vidraria; então tentamos minimizar a
quantidade de grupos grande. [115] Dentro do grupo cada um tem uma função, um seria um orientador, outro só para tirar dúvidas, outro
que vai escrever, outro que vai executar, cada um tem uma função bem específica de modo que todos participem de uma maneira mais
coesa.

Observando a Tabela 2, vemos como é expressiva a quantidade de frases que recaem sobre a coluna 2, à gestão das relações do
professor com o ensino, tendo uma representatividade de 42% das frases de um total de 172. Seguidos de 37% das frases acomodadas na
3ª coluna, gestão das relações do professor com a aprendizagem e 21% das frases na coluna da gestão das relações do professor com o
conteúdo.

Percebe-se que as falas incidiram sobre todas as células da Matriz, exceto na célula 2C, pois em nossas interpretações não encontramos
evidências de frases que se enquadravam em sua descrição (Quadro 3). Fato este que pode ser justificado devido às perguntas realizadas
durante a entrevista ou por se tratar de uma análise do planejamento de uma aula e não do seu desenvolvimento.

Entretanto, não esperávamos encontrar tamanha incidência de fragmentos nas colunas 1 e 3, pelo fato de aparentemente muitos
professores e licenciandos estarem mais preocupados com o gerenciamento do ensino (coluna 2). De fato, a maioria das frases na coluna 2
tem relação com o que os estagiários sabem sobre a sua prática enquanto ação, ou seja, suas percepções, reflexões e as maneiras como
realizam o ensino que praticam (célula 2A, 56 frases), mas também identificamos que os estagiários possuem uma relação pessoal com o
ensino, apresentando ações de autoavaliação (célula 2B).

Percebemos que ao planejar a aula experimental os estagiários também expressaram de modo epistêmico e pessoal a preocupação com o
gerenciamento da aprendizagem dos alunos (célula 3A e 3B) e que a preocupação com o conteúdo esteve presente, pelo fato de
considerarem o conteúdo de Equilíbrio Químico difícil de ser abordado de forma experimental e investigativo, buscando compreendê-lo cada
vez mais e valorizando-o enquanto objeto de trocas sociais por meio da orientação e auxílio de professores neste processo de planejamento
(célula 1A, 1B e 1C), apresentando maior evidência de uma relação social com o saber (15 frases).

Assim podemos dizer que para esses licenciandos suas ações ao planejar a aula experimental estão centradas na relação epistêmica com
o ensinar, pessoal com o aprender e social com o conteúdo, pensando em cada coluna da Matriz.

Considerações finais

Ao buscar identificar e analisar as ações de licenciandos em Química ao planejar aulas experimentais, por meio da Matriz 3X3, optamos por
analisar os depoimentos de dois estagiários em uma entrevista sobre o processo de planejamento de uma aula experimental sobre o
conteúdo Equilíbrio Químico. Para tal, 172 frases foram acomodadas nas células da Matriz. Por meio de uma análise mais interpretativa
constatamos incidências de fragmentos em todas as colunas (1, 2 e 3) que implicam nas relações com o conteúdo, com o ensino e com a
aprendizagem dos alunos, e também nas linhas (A, B e C) que englobam as dimensões epistêmicas, pessoais e sociais com o saber, com
exceção da célula 2C, ao qual não encontramos fragmentos que encaixavam em sua descrição.

Os resultados indicaram que as ações mais representativas dos estagiários entrevistados neste estudo foram à relação epistêmica com o
ensino, apresentado uma maior preocupação com a sua atuação, englobando 56 frases na célula 2A. Seguido de sua relação pessoal com
a aprendizagem dos alunos, revelando preocupações a respeito do envolvimento, interesse dos alunos e a sua capacidade de intervir e
gerenciar as relações do aluno com o saber, recaindo 33 frases na célula 3B e a relação epistêmica com a aprendizagem, mostrando uma
maior preocupação na busca por compreender as maneiras como os alunos aprendem, acomodando 23 das frases analisadas.

Nesse sentido, destacamos que ao planejar atividades experimentais de caráter investigativo, as ações dos licenciandos aqui investigados
incidiram em pensar no ensino, na aprendizagem e no conteúdo de modo epistêmico, pessoal e social, uma vez que atividades com essa
característica exigem a proposição de uma situação problema que possa despertar o interesse dos alunos; planejar questões que auxiliem o
aluno a estabelecer relações, elaborar conclusões a partir dos dados; promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas e pensar nos
objetivos pedagógicos, com relação ao conteúdo a ser aprendido.

ARRUDA, S. M.; LIMA, J. P. C.; PASSOS, M. M. Um novo instrumento prara a análise da ação do professor em sala de aula. Revista

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/um_estudo_das_acoes_de_licenciandos_em_quimica_ao_planejar_aulas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.9-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências, São Paulo, v. 11, n. 2, p. 139-160, 2011.

________; PASSOS, M. M. A relação com o saber na sala de aula. In: IX Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade, Aracaju
– SE. Mesa-redonda Relação com o Saber e o Ensino de Ciências e Matemática. p.1-14, 2015.

BROIETTI, F. C. D.; STANZANI, E de L. Os estágios e a formação inicial de professores: experiências e reflexões no curso de Licenciatura
em Química da UEL. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 38, n. 3, p. 306-317, 2016.

CARVALHO, A. M. P.; SANTOS, E. I.; AZEVEDO, M. C. P. S.; DATE, M. P. S.; FUJII, S.R.S.; NASCIMENTO, V. B. Termodinâmica: um
ensino por investigação. 1a ed. São Paulo: Universidade de São Paulo - Faculdade de Educação, 1999.

CHARLOT, B. Da Relação com o Saber: Elementos para uma teoria. Porto Alegre: Artmed, 2000. 93p.

CHEVALLARD, Y. La transposición didáctica: del saber sabio al saber enseñado. Buenos Aires: Aique Grupo Editor, 2005.

FATARELI, E. F.; FERREIRA, L. N. A.; FERREIRA, J. Q.; QUEIROZ, S. L. Método cooperativo de aprendizagem jigsaw no ensino de
cinética química. Química Nova na Escola, São Paulo, v. 32, n. 3, p. 161-168, 2010.

GAUTHIER, C.; MARTINEAU, S.; DESBIENS, J. F.; MALO, A.; SIMARD, D. Por uma Teoria da Pedagogia: pesquisas contemporâneas
sobre o saber docente. Ijuí: Unijuí, 2006.

HARGREAVES, A. Foreword. In: TICKLE, L. The induction of new teachers. London:

Cassell, 1994. p. 7-9.

HOFSTEIN, A.; NAVON, O.; KIPNIS, M.; MAMLOK-NAAMAN, R. Developing Students’ Ability to Ask More and Better Questions Resulting
from Inquiry-Type Chemistry Laboratories. Journal of Research in Science Teaching, v. 42, n. 7, p. 791-806, 2005.

MORAES, R.; GALIAZZI, M. do C. Análise textual discursiva. Ijuí: Ed. Unijuí, 2011. 224p.

TARDIF, M. Saberes Docentes e Formação Profissional. Petrópolis: Vozes, 2002.

Mestranda no Programa de Pós-graduação em Ensino de Ciências e Educação Matemática da Universidade Estadual de Londrina - UEL.
Contato: andriele_afc@yahoo.com.br

Doutora em Ensino de Ciências, docente da área de Educação Química do Departamento de Química da Universidade Estadual de
Londrina - UEL. Contato: fabieledias@uel.br

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/um_estudo_das_acoes_de_licenciandos_em_quimica_ao_planejar_aulas_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.10-10,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio


