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RESUMO

ALVES, E. G. Abordagem comunicativa: análise das interações discursivas em aulas
investigativas de Química em uma segunda língua. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal de São Paulo, 2021.

Mortimer e Scott (2002) fundamentados na teoria histórico-cultural de Vygotsky (2001)
e os gêneros discursivos de Bakhtin (BAKHTIN, 1986) classificam os padrões
discursivos em sala de aula em dialógico e de autoridade, com ou sem interatividade.
Com enfoque qualitativo, a partir da metodologia proposta por esses autores, Mortimer
e Scott (2002), e Mehan (1979), este trabalho teve como objetivo compreender as
categorias de abordagem comunicativa, os padrões de interação e os tipos de
perguntas presentes nos discursos de sala de aula em segunda língua para os
estudantes, no caso o inglês. O estudo foi desenvolvido sobre duas aulas investigativas
sobre reatividade de metais aplicadas por dois professores de ciências em duas turmas
de 9ª ano de uma escola internacional. Vale destacar que os dois professores de
ciências têm suas formações obtidas em diferentes países, um é brasileiro e o outro
britânico. As aulas foram gravadas, transcritas e as abordagens discursivas foram
analisadas e comparadas em três momentos distintos, denominados episódios:
apresentação da aula, pré experimento e pós-experimento. Os resultados apresentam
que houve a variação das abordagens comunicativas dos professores sem seguir a
espiral proposta por Mortimer e Scott e que, mesmo se tratando do mesmo
planejamento de aula, realizado pelos dois em conjunto, houve diferenças entre os
discursos dos professores; um utilizou alternância entre o discursos de autoridade e
dialógico, enquanto o outro permaneceu no discurso de autoridade, ocorrendo
discursos não-interativos e interativos para os dois professores. As perguntas de
produto, escolha e processo foram usadas pelos dois professores, sendo que um deles
empregou predominantemente o tipo produto e o segundo mesclou mais os tipos de
perguntas, usando com maior frequência perguntas de escolha. Ambos tiveram padrões
triádicos e não-triádicos, mas com frequências diferentes, considerando as
necessidades de cada turma. Nesse sentido, notou-se que a turma com menor
habilidade no idioma, na aula ministrada com professor de origem britânica, o discurso
permaneceu em vários momentos no domínio do professor e, para a elaboração de
respostas, houve também possibilidade maior de reflexão e compartilhamento de ideias
entre os próprios estudantes. Por outro lado, para a turma com maior habilidade do
idioma com o professor brasileiro, houve maior alternância entre a fala do professor e
estudantes levando a maiores números de padrões interativos de todos nessa sala. Os
professores apresentaram características diferentes em seus discursos, porém ambos
com a intenção de desenvolver a estória científica em sala de aula. O trabalho traz
resultados relevantes ao discurso no ensino de Ciências praticado em segunda língua
de modo que devem servir de referência e contribuição para a prática em sala de aula e
também a outros estudos nessa área de pesquisa.

Palavras-chave: Abordagem comunicativa, padrões de interação, tipos de pergunta



ABSTRACT

ALVES, E. G. Communicative approach: analysis of discursive interactions in
investigative chemistry classes in a second language. Dissertação de Mestrado.
Universidade Federal de São Paulo, 2021.

Mortimer and Scott (2002), based on the cultural-historical theory of Vygotsky (2001)
and the discursive genres of Bakhtin (BAKHTIN, 1986), classify the discursive patterns
in the classroom into dialogic and authoritative, with or without interactivity. With a
qualitative focus, from the methodology proposed by these authors, Mortimer and Scott
(2002), and Mehan (1979), this work aimed to understand the communicative approach
categories, interaction patterns and the types of questions present in these speeches,
that occurred in the student's second language, in this case English. The study was
developed in two investigative classes on metal reactivity applied by two science
teachers in two 9th grade classes of an international school. It is noteworthy that the two
science teachers have training obtained in different countries, one is Brazilian and the
other British. The classes were recorded, transcribed and the discursive approaches
were analyzed and compared in three different moments, called episodes: class
presentation, pre-experiment and post-experiment. The results show that there was a
variation in the communicative approaches of teachers without following the spiral
proposed by Mortimer and Scott and that, even when dealing with the same lesson plan,
carried out by both teachers, there were differences between the teachers' speeches;
one used an alternation between the authority and dialogic discourses, while the other
remained in the authority discourse, with non-interactive and interactive discourses
occurring for both teachers. The product, choice and process questions were used by
both teachers, with one of them predominantly using the product type and the second
mixing the types of questions more frequently, using choice questions more frequently.
Both had triadic and non-triadic patterns with different frequencies, considering the
needs of each class. In this sense, it was noted that the class with less language ability,
in the class taught with a British teacher, the speech remained at various times in the
teacher's domain and, for the elaboration of answers, there was also greater possibility
of reflection and sharing ideas among the students themselves. On the other hand, for
the class with greater language ability with the Brazilian teacher, there was greater
alternation between the teacher's and students' speech, leading to greater numbers of
interactive patterns for the participants in that classroom. Teachers presented different
characteristics in their speeches, however, both had the intention of developing the
scientific story in the classroom. The work brings relevant results to the discourse in
Science teaching practiced in a second language so that they should serve as a
reference and contribution to the practice in the classroom and also to other studies in
this area of   research.

Keywords: Communicative approach, interaction patterns, types of questions.
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1 INTRODUÇÃO E REFERENCIAIS TEÓRICOS
1.1 Do sujeito, o pesquisador, à pesquisa

“Agarrar uma oportunidade no momento certo pode mudar sua vida para sempre.”

(Autor desconhecido)

Ingressei no curso de graduação em Química, modalidade licenciatura, pela

Universidade de São Paulo no ano de 2010. Como parte dos estudantes que concluem

o ensino médio, não tinha a exata certeza sobre o que desejava profissionalmente ao

finalizar o curso. A escolha pela Química se deu em virtude de um interesse pessoal

sobre os fenômenos de natureza e por entender que este conhecimento é necessário

para a compreensão do mundo atual. Em decorrência da minha busca constante de

aprimoramento e aproveitando a universidade de excelência e oportunidades abertas,

busquei a inserção na pesquisa já no início do curso, realizando três iniciações

científicas (IC's) ao longo da graduação, sendo as duas relacionadas a pesquisa básica

(ou aplicada) de Química e uma sobre Ensino de Química. A primeira pesquisa foi

sobre compostos orgânicos poluentes atmosféricos no laboratório de Química

Atmosférica do Instituto de Química. A segunda teve a temática de concepções de

estudantes do ensino fundamental sobre substâncias e misturas no grupo GEPEQ-USP,

no programa de bolsas Ensinar com Pesquisa da Universidade de São Paulo; e a última

pesquisa sobre tratamento de rejeitos radioativos no Instituto de Pesquisas Energéticas

e Nucleares (IPEN - USP), desta vez como bolsista do CNPq. Entre esses estudos, ao

longo da graduação, ainda não tinha decidido se iria seguir a carreira docente ou

industrial, pois os dois ramos me interessavam.

Durante o ensino médio, realizado em uma escola técnica, optei por não fazer

um curso profissionalizante no período da tarde para me dedicar a aprendizagem de um

idioma. Sempre tive interesse em aprender inglês e compreendi que este era um

requisito básico do mercado de trabalho, pois desejava estar preparado para novas
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oportunidades. Finalizei os estudos do idioma durante minha graduação, alcançando a

proficiência.

Antes mesmo da colação de grau, devido a minha habilidade com o idioma, e

também por cursar licenciatura e possuir conhecimento de laboratórios a partir das IC`s

fui contratado, por meio de processo seletivo, por uma escola internacional de São

Paulo para o cargo de técnico administrativo de laboratório, tendo a função de compra,

organização de reagentes e equipamentos e preparação de experimentos didáticos.

Depois de um ano de atividade profissional, já concluído a graduação e após ministrar

um breve colóquio sobre o uso do bico de bunsen em uma de aulas de ciências do

professor Jason, fui convidado pelo mesmo para atuar em suas aulas, ainda de maneira

informal. Nessa época o professor Jason, um jovem britânico, recém-chegado à escola

e ao Brasil, era chefe do departamento de ciências desta escola. A partir de nossa

convivência constante, construímos uma saudável relação profissional em que

trocamos experiências e estabelecemos uma amizade para além dos muros da escola.

Posso dizer que a amizade com Jason foi impactante na minha formação como

docente, pois com ele aprendi muito e destaco o conhecimento adquirido do currículo

nacional britânico de ciências do ensino fundamental.

Depois de seis meses de sua chegada à escola, meu colega de trabalho

ofereceu-me a total responsabilidade como professor de uma de suas turmas, do nono

ano, a qual planejei e ministrei aulas de Química por um bimestre. Eu estava totalmente

contente com a oportunidade, uma vez que foi possível unir duas áreas que sempre tive

muito interesse: a comunicação em inglês e o ensino da disciplina que estudei em

minha graduação. No ano letivo seguinte, fui contratado como professor efetivo do

quadro docente da escola. Jason, mais que um colega de trabalho, teve papel

fundamental no meu desenvolvimento como professor e, posso afirmar que ele também

aprendeu comigo. Posso dizer que a escola é um vai e vem de pessoas, tem alguns

que chegam para ficar enquanto outros querem chegar e querem voltar; Jason, por

novas escolhas profissionais, recentemente voltou à Inglaterra enquanto eu permaneço
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nesta instituição até o presente momento.

Como docente da escola e ainda com interesse em ampliar minha formação,

houve o interesse em cursar a pós-graduação. Busquei pelo PECMA por ser um

programa stricto sensu em uma universidade pública de qualidade, voltado aos

docentes e com horários flexíveis que permitiam cursar as disciplinas, a fim de

desenvolver o projeto de mestrado junto com a minha atividade docente. O tema

abordagens discursivas em sala de aula despertou muito meu interesse na época da

graduação quando cursei a disciplina Metodologia do Ensino de Química e que, nesse

momento, com a docência em uma escola internacional seria bastante oportuno,

instigante e inovador.

Ao finalizar a escrita deste trabalho, sinto-me bastante satisfeito, pois acredito

que este poderá contribuir para o conhecimento existente sobre as interações

discursivas no ensino de ciências na segunda língua dos estudantes e poderá inspirar

outros professores-pesquisadores a refletirem sobre sua prática.

1.2 A teoria histórico-cultural e os gêneros discursivos

Vygotsky (2001), em seus estudos, considerou que o aprendizado é originado a

partir de situações sociais que podem ocorrer dentro ou fora da sala de aula. As ideias

provenientes do pensamento dos indivíduos são ensaiadas entre os sujeitos e

trabalhadas em grupo. No caso do ensino de ciências, a aprendizagem envolve a

introdução de uma linguagem social da ciência escolar, diferente da linguagem social

cotidiana a qual o aluno é familiarizado. A aprendizagem requer uma negociação entre

os dois tipos de linguagem e não a substituição de uma linguagem pela outra

(MORTIMER; SCOTT, 2002). A elaboração de significados de conceitos científicos

demanda o envolvimento intelectual ativo do estudante, de modo que os

conhecimentos iniciais ou prévios que este possui influenciam o processo de

aprendizagem (MORTIMER; SCOTT, 2002).
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De acordo com Vygotsky (2001), em situações de aprendizagem, novas ideias

são discutidas em situações sociais e essas ideias são debatidas por um grupo de

pessoas de maneira multimodal, isto é, por meio de gestos, imagens, ações, escrita e

fala, que atuam como ferramentas mediadoras entre a relação sujeito-mundo. Estas

interações acontecem no chamado plano social, no qual as ideias são disponibilizadas

a todos os participantes. Neste processo, cada participante é capaz de dar seu próprio

sentido a ideia que está sendo comunicada. A comunicação permite o uso de

ferramentas, como por exemplo as palavras, consideradas signos da linguagem, de

forma que o indivíduo crie significado interno ao conceito dentro do chamado plano

individual (VYGOTSKY, 2001). No plano individual, considera-se que as ideias são

internalizadas pelo sujeito. O dar sentido é um processo dialógico exploratório no qual

o aluno verifica e compara seu entendimento no plano individual com as ideias

debatidas no plano social (VYGOTSKY, 2001). A aprendizagem se dá durante a

internalização das ideias na transição entre os planos social e individual. De acordo

com o autor,

O movimento real do processo de desenvolvimento do pensamento infantil não
se realiza do individual para o socializado mas do social para o individual.
(VYGOTSKY, 2001, p. 67)

Complementando seu argumento, Vygotsky (1991) afirma que o processo de

aprendizagem é concebido através do desenvolvimento das funções psicológicas

superiores, entre elas a abstração e generalização, que têm natureza artificial e social,

sendo autogeradas por meio de signos, em detrimento das funções psicológicas

elementares, de caráter biológico, como por exemplo as ações automáticas geradas a

partir dos reflexos de ordem fisiológica (VYGOTSKY, 1991, p.29). Estas funções

superiores surgem primeiramente no plano social, para depois serem desenvolvidas no

plano mental ou individual através da internalização das ferramentas psicológicas ou

signos. Este pensamento é descrito por Vygotsky como a lei genética do
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desenvolvimento cultural (VYGOTSKY, 1981a apud LEWIN, 1993).

Em adição ao pensamento de Vygotsky, Oliveira (1993) elenca os três "pilares"

básicos da teoria de Vygotsky:

As funções psicológicas têm um suporte biológico pois são produtos da
atividade cerebral; o funcionamento psicológico fundamenta-se nas relações
sociais entre o indivíduo e o mundo exterior, as quais desenvolvem-se num
processo histórico; a relação homem/mundo é uma relação mediada por
sistemas simbólicos. (OLIVEIRA, 1993, p. 23)

Utilizando a teoria da aprendizagem de Vygotsky, Rocha (2018) argumenta que

as experiências vividas no ambiente escolar mediadas pelos professores estimulam

inúmeras possibilidades educativas que colocam em funcionamento operações de

grande importância para o aluno, como a memória mediada. A autora afirma que

Vygotsky defende que desde o início da vida escolar as crianças fazem ligações entre

figuras e palavras a serem lembradas (VYGOTSKY, 1995 apud ROCHA, 2018), ponto

de partida para o desenvolvimento da memorização mnemônica, e que é impossível

afirmar que um aluno do século XX possua os conhecimentos de uma criança de uma

tribo primitiva do período pré-histórico, uma vez que a influência histórica e cultural está

ligada ao modo que a criança associa conhecimentos e os coloca em prática. Em seu

trabalho, a pesquisadora conclui que ao realizar uma mesma atividade mnemônica, as

crianças não se apropriam dos signos presentes da mesma forma:

(...) a disponibilização de sistemas externos de representação é condição
necessária, mas não suficiente para a formação das funções psicológicas
mediadas, e que há possibilidade de mudanças nos modos como as crianças
operam com esses sistemas, apropriando-se – embora em graus variados – da
sua potência em idade anterior à identificada por Vigotski como início da fase
mnemotécnica. (ROCHA, 2018, p.88)

Schermack e Sant'ana (2018) afirmam que o posicionamento de Vygotsky não é

baseado somente na apropriação de figuras e signos culturais e sociais, mas também

no fato de que o ambiente e as experiências pessoais refletem na vivência do aluno, em
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seu desenvolvimento cognitivo, psicomotor, linguístico e afetivo (VYGOTSKY, 2002

apud SCHERMACK; SANT'ANA, 2018).

Aprender ciências é um processo que envolve a introdução da linguagem

utilizada pela comunidade científica. Bakhtin propõe o termo aprendizagem da

linguagem social da ciência. Em seu trabalho é anunciado que a linguagem social

cotidiana, que contrapõe a linguagem social científica, molda nossa visão do ambiente

ao nosso redor (BAKHTIN, 1986). Em vista disso, a aprendizagem de ciências pode ser

considerada uma tarefa complexa, pois lida com o domínio de uma linguagem social da

ciência em detrimento da linguagem social cotidiana que utilizamos inconscientemente.

A linguagem social da ciência escolar desafia nossas suposições básicas a respeito de

fenômenos cotidianos e em determinados contextos quando há sobreposição das duas

linguagens em situações de aprendizagem o aluno pode ser levado ao senso comum

de acordo com a maneira como o professor medeia esta situação (MORTIMER;

SCOTT, 2002). Levando em conta os autores, a internalização pode ocorrer de maneira

satisfatória quando o aluno é capaz de utilizar o conceito debatido dentro de um

contexto específico e transferi-lo para situações generalizáveis que não pertençam ao

cenário original de aprendizagem, característica intrínseca da epistemologia da

linguagem social da ciência (MORTIMER; SCOTT, 2002).

Segundo Bakhtin (1986), as diferentes formas de linguagem são resultados dos

padrões utilizados em diversos contextos e lugares, que desenvolvem tipos

característicos de enunciados, denominados como enunciados de gêneros de discurso.

O autor acrescenta que

Em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem às
condições específicas de dado campo; e a esses gêneros que correspondem a
determinados estilos. Uma determinada função (científica, técnica, publicística,
oficial, cotidiana) e determinadas condições de comunicação discursiva,
específicas de cada campo, geram determinados gêneros, isto é, determinados
tipos de enunciados estilísticos, temáticos e composicionais relativamente
estáveis. (BAKHTIN, 1986, p. 266).
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Nitidamente, podemos perceber a diferença entre os enunciados realizados em

diferentes contextos, como por exemplo uma peça teatral ou uma narração esportiva.

Da mesma forma, as expressões verbais realizadas em sala de aula possuem

enunciados bastante peculiares. Pela nossa experiência, sabemos que os enunciados

envolvendo o conhecimento científico em discurso em aula são expostos de modo

formal e também em contextos informais, neste último caso sendo bastante específico

em relação a experiência de cada indivíduo.

Em estudo baseado na teoria histórico-cultural, Azevedo e Abib (2018) buscaram

compreender o processo de mediação da aprendizagem de conceitos físicos

ministrados por uma professora do primeiro ano do ensino fundamental sobre a

formação do arco-íris por meio de uma atividade investigativa. As autoras concluíram

que a comunicação da professora é mediada por signos que se expressam pela

linguagem, ações e gestos. A recriação de significados é feita por execução de um

processo dialógico guiado por uma situação-problema. A professora estabelece pontes

entre a linguagem espontânea dos alunos e a linguagem científica. O estudo mostrou a

importância das relações dialógicas em sala de aula,

(...) uma aprendizagem que acontece continuamente, a cada enunciação sua ou
do outro: perguntas e sugestões das crianças levam a professora a criar,
escolher e decidir sobre quais signos/instrumentos introduzir no processo de
ensino e aprendizagem e quando introduzir uma vez que propicia a maneira do
professor problematizar o aprendizado dos alunos, bem como sua própria
prática educativa (...) (AZEVEDO; ABIB 2018, p. 21)

Desta forma, as relações dialógicas entre professor e aluno possibilitam ao

professor uma ação reflexiva em relação ao seu papel como mediador. Lemke (1990, p.

100) observou que a grande parte das interações entre professor e aluno nas aulas de

ciências seguem um padrão característico, denominado de "diálogo triádico", composto

pela iniciação verbal do professor, a resposta do aluno e a avaliação do professor.
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O autor descreve que este padrão permite ao professor um nível de controle

sobre o desenvolvimento da aula e da interação com os alunos. Todavia, este modelo é

criticado pelo próprio autor pois limita a independência dos estudantes. Mortimer e Scott

(2002) apresentam um tipo de relação discursiva com estrutura semelhante a

apresentada por Lemke, chamada de "interação triádica". Entretanto, estes autores

fazem menção ao fato da interação ocorrer quando há interanimação entre ideias,

cabendo ao professor o papel de aceitá-las ou recusá-las. Neste trabalho, descrevemos

a construção destas interações em aulas de ciências e delineamos as possíveis

contribuições para o processo de ensino com o objetivo compreender as características

dos discursos dos professores.

1.3 Etapas do ensino de ciências segundo Mortimer e Scott (2003)

Mortimer e Scott (2003) consideram o ensino de ciências composto por três

etapas principais: introdução da estória científica, auxílio no processo de internalização

e transferência de responsabilidade.

Na etapa de introdução da estória científica, o professor deve disponibilizar as

ideias científicas para todos os sujeitos, de forma que essas estejam presentes no

plano social da aula. O professor deve introduzir fenômenos familiares em termos da

linguagem social das ciências e os alunos devem argumentar de maneira dialógica,

expondo convincentemente suas concepções, conversando com os conhecimentos

iniciais. O professor propicia a oportunidade para os alunos expressarem suas opiniões

e concepções sobre um determinado assunto.

Na etapa de auxílio à internalização, o professor deve trabalhar para que o aluno

tenha maior confiança com o novo conceito, apoiando seu progresso na zona de

desenvolvimento proximal. Mortimer e Scott usam o conceito de zona de

desenvolvimento proximal (ZDP) desenvolvida por Vygotsky (1978) definida quando o

aluno, tendo conhecimento da construção da estória científica, é capaz de dar

significados ao conceito científico com o suporte de um especialista, no caso o
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professor. Pozebon e Lopes (2018) apontam que segundo Vygotsky, o desenvolvimento

pode ser compreendido em três níveis diferentes: o nível de desenvolvimento real, o

nível de desenvolvimento potencial e a zona de desenvolvimento proximal

(VYGOTSKY, 2002, apud POZEBON, LOPES, 2018). O nível de desenvolvimento real

se refere ao que a criança consegue fazer sozinha, sendo as funções primárias e

aprendidas por si mesma com base na observação e prática das atividades. O nível de

desenvolvimento potencial é descrito como as habilidades que são efetuadas com

auxílio de uma pessoa mais experiente. O nível de desenvolvimento proximal é definido

como a distância entre os dois níveis anteriores, ou seja, a transição entre as atividades

aprendidas e aquelas que estão começando a ser compreendidas pela criança.

A terceira e última etapa é a de transferência de responsabilidade. Nesta fase,

quando o considerado grau de sucesso foi alcançado com a ajuda do professor, será

permitido trabalhar os conceitos científicos por si próprio. O aluno reconhece sua

capacidade de aprendizagem sem apoio. Em concordância com Vygotsky, Mortimer e

Scott (2002) consideram a interação entre os diversos sujeitos da ação como fator

desencadeador no processo de aprendizagem e dissertam sobre importância de se

observar a construção das interações discursivas no ambiente de aprendizagem:

(...) o processo de aprendizagem não é visto como a substituição das velhas
concepções, que o indivíduo já possui antes do processo de ensino, pelos
novos conceitos científicos, mas como a negociação de novos significados num
espaço comunicativo no qual há o encontro entre diferentes perspectivas cult
urais, num processo de crescimento mútuo. As interações discursivas são
consideradas como constituintes do processo de construção de significados.
(MORTIMER; SCOTT, 2002, p. 284

Esta última etapa do ensino de ciências, tão importante quanto as anteriores,

necessita de planejamento especial por parte do professor uma vez que experiências

anteriores em sala de aula não garantem sucesso absoluto nesse estágio.
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1.4 Aulas de ciências em segunda língua dos estudantes e ensino por
investigação

O ensino de ciências em língua inglesa pode beneficiar os estudantes, pois

amplia as possibilidades de acesso aos conteúdos científicos, visto que dados recentes

mostram que o idioma é o mais utilizado na rede mundial de computadores com cerca

de mais da metade dos sites em escritos na língua inglesa, considerada "língua franca

do mundo real" (BOZKURT; ATAIZI, 2015). Apesar das muitas vantagens do ensino em

língua inglesa, há desafios quando o idioma não é a língua materna dos alunos e do

professor, especialmente para aqueles que ainda não alcançaram certo nível de

proficiência, pois interpretar os conhecimentos científicos envolve não somente o

domínio da comunicação e interpretação mas também o raciocínio e abstração a formar

uma concepção e comunicação. Vygotsky considera que o uso da língua materna do

estudante no aprendizado de um novo idioma pode atuar como mediador na

compreensão dos conceitos, como observado a seguir,

Graças a esse papel mediador desempenhado pelas palavras da língua
materna no estabelecimento das relações entre as palavras estrangeiras e os
objetos, as palavras da língua materna ganham um considerável
desenvolvimento no aspecto semântico. O significado da palavra ou do
conceito, uma vez que pode ser expresso por duas diferentes palavras em uma
e na outra língua, como que se separa da sua vinculação imediata com a forma
sonora da palavra na língua materna, adquire uma relativa independência,
diferencia-se do aspecto sonoro da fala e, conseqüentemente, é conscientizado
como tal. (VYGOTSKY, 2001, p. 358)

Entretanto, no que se refere ao ensino de ciências, o novo idioma emprega

termos técnicos com significados únicos para contextos específicos do mundo

científico, os quais podem causar traduções equivocadas no contexto da língua

materna dos alunos. Por exemplo, termos como matéria, energia, força, espaço, mol,

entre outros, são suscetíveis a confusões para os estudantes (HART; LEE, 2003).

Nesse contexto, se o ensino de ciências apresenta termos com significados específicos
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e dificuldades de traduções na língua materna, o que esperar para a segunda língua?

Uma questão relevante considerando que em território brasileiro temos o ensino

de ciências praticado em segunda língua nas escolas internacionais. Essas escolas

oferecem educação escolar básica para famílias de diversas nacionalidades residentes

no Brasil, na qual os estudantes são predominantemente estrangeiros ou de famílias

brasileiras com algum vínculo internacional.

A fundação das escolas internacionais no país é relacionada à chegada de

imigrantes e expatriados que desejavam dar a seus filhos que não falavam a língua

portuguesa uma educação em sua língua materna (MOURA, 2016). O aumento da

demanda nas últimas duas décadas fez com que o número de escolas internacionais

crescesse praticamente em todas as regiões do país. Esse crescimento, especialmente

direcionado ao ensino em língua inglesa neste século, tem gerado a necessidade de

estudos nesse campo, ao buscar referências na literatura por um levantamento

bibliográfico, nota-se escassez de trabalhos científicos em diversos temas envolvendo

ensino de ciências em segunda língua. A respeito do ensino de ciências e elaboração

dos significados daqueles que estão aprendendo ciências em um segundo idioma, esse

trabalho que trata da abordagem comunicativa e das interações discursivas promovidas

em sala de aula é inédito e único.

Tanto a proficiência em inglês pode contribuir para melhor compreensão dos

conceitos científicos, como o ensino de ciências tem se mostrado eficaz para os

aprendizes da língua inglesa por meio da execução de atividades investigativas. Para

Hart e Lee (2003) a realização de investigações no ensino de ciências beneficia

estudantes no processo de aprendizagem de uma segunda língua não apenas por

desenvolver a gramática e o vocabulário, mas também a familiaridade com os gêneros

de discurso e com a linguagem social da ciência. Além disso, o ensino realizado de

forma investigativa pode promover a comunicação dos alunos em vários formatos,

incluindo escrito, oral, gestual e gráfico (LEE; FRADD, 1998).
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Depoimentos de professores revelam a capacidade da experimentação de

envolver os alunos nos temas científicos trazidos para a aula, atribuindo um caráter

motivador e vinculado aos sentidos (GIORDAN, 2009).

Trivellato e Tonidandel (2015) afirmam que o ensino de ciências proposto por

atividades investigativas aproxima os estudantes da cultura científica, pois é dado um

problema que deve ser resolvido a partir da coleta de dados e evidências. Em um

processo de elaboração argumentativa entre seus pares, mediada pela ação do

professor, os alunos podem chegar a conclusões sobre o problema proposto. Dentre os

eixos organizadores para sequências de ensino por investigação, os autores destacam

"a proposição de um problema", "o papel da hipótese", "o trabalho com dados" e a

"construção de afirmações". Os autores destacam o papel mediador do professor em

atividades investigativas.

Com a proposição de questões que levem os alunos a trabalharem com dados
provenientes de informes de investigações científicas, recolhidos de bancos de
dados, buscados em redes de informação, observados em situações
promovidas pelos professores, espera-se motivar os estudantes a fazerem
interpretações, apoiados nos conhecimentos conceituais já compartilhados ou
trazidos pelo professor (TRIVELLATO; TONIDANDEL, 2015, p. 110)

Cachapuz, Praia e Jorge (2002) discutem uma abordagem do ensino de ciências

direcionada ao ensino por pesquisa, cujo objetivo não seja somente compreender a

ciência, a tecnologia e o ambiente, mas também o uso dos conhecimentos no dia a dia.

Dentre os objetivos da utilização de situações problema no ensino, os autores afirmam

que

A relevância na abordagem de SITUAÇÕES PROBLEMA do quotidiano que
poderão permitir também refletir sobre os processos da ciência e da tecnologia
bem como as suas interrelações com a sociedade e ambiente, facultando aos
alunos uma aprendizagem científica e tecnológica, uma maior possibilidade
de tomar decisões informadas, de agir responsavelmente, bem como de permitir
o desenvolvimento de atitudes e valores. (CACHAPUZ; PRAIA; JORGE, 2002,
p. 3)
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Carvalho (2018) define o ensino por investigação como aquele que cria

condições para os alunos:

(...) pensarem, levando em conta a estrutura do conhecimento; falarem,
evidenciando seus argumentos e conhecimentos construídos; lerem,
entendendo criticamente o conteúdo lido; escreverem, mostrando autoria e
clareza nas ideias expostas. (CARVALHO, 2018, p. 766).

Tendo em vista os aspectos anteriormente citados e ainda por avaliar por

levantamento bibliográfico com o uso dos dois descritores “ensino de Ciências” e

“ensino em segunda língua” simultaneamente , uma relativa escassez de trabalhos

direcionados ao ensino de ciências em uma segunda língua, neste estudo investigamos

os discursos de dois professores em aulas investigativas de ciências ministradas em

inglês, segunda língua dos estudantes, por dois professores. Para um dos professores,

o inglês é a segunda língua e para o outro a língua materna. Os aspectos do processo

de ensino a serem investigados aqui correspondem a interação professor–estudante a

partir das análises realizadas em padrões discursivos utilizados pelos professores.

Desta forma, este trabalho responde a questão norteadora do estudo: como os

aspectos relacionados à aula (conteúdo, metodologia, planejamento) e aos envolvidos

(formação do professor e especificidade das turmas) podem afetar as abordagens

comunicativas em aulas de Ciências.

2 REFERENCIAIS METODOLÓGICOS

A ferramenta de análise dos episódios de sala de aula desta pesquisa é a

estrutura analítica descrita por Mortimer & Scott (2003) e tipos de pergunta descritos

por Mehan (1979).

2.1 Estrutura análitica de Mortimer & Scott (2002)

A estrutura analítica de Mortimer & Scott (2002) é dividida em cinco aspectos

que analisam a ação do professor, levando em conta o desenvolvimento da estória
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científica ao longo dos episódios. Os aspectos são: intenções do professor; conteúdo

das interações; abordagem comunicativa; padrões de interação e intervenções do

professor, como descrito no quadro 1 a seguir:

Quadro 1. A estrutura analítica: uma ferramenta para analisar as interações e a produção de significados
em salas de aula de ciências

Aspectos da análise

I. Focos do ensino - 1. Intenções do professor / 2. Conteúdo

II. Abordagem - 3. Abordagem comunicativa

III. Ações - 4. Padrões de interação / 5. Intervenções do professor
Fonte: MORTIMER; SCOTT (2002, adaptado)

2.1.1 Intenções do professor

Os propósitos de ensino em diferentes momentos das aulas serão analisados

buscando compreender as razões pelas quais o professor executa determinadas ações.

As intenções do professor serão categorizadas de acordo com os seguintes aspectos:

- Introdução ao problema (engajar os estudantes rumo a construção inicial da

estória científica);

- Exploração de ideias (busca das ideias dos estudantes e o entendimento sobre

determinados fenômenos);

- Desenvolvimento da estória científica (disponibilizar ideias científicas dentro do

plano social da sala de aula);

- Suporte ao processo de internalização (dar oportunidade para os alunos

significarem os conceitos dentro de pequenos grupos através da fala);

- Transferência progressiva da responsabilidade (auxiliar os alunos a aplicarem as

ideias científicas a novos contextos de maneira independente);

- Manter o desenvolvimento da estória científica (baseado no que foi aprendido e

nas descobertas ao longo do processo).
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2.1.2 Conteúdo das interações

Este aspecto visa analisar o grau de internalização e significação individual dos

conceitos pelos estudantes dentro da construção da estória científica. Os conteúdos

estão distribuídos nos aspectos descrição-explicação-generalização.

- Descrição: os enunciados dos alunos se referem a um conjunto de objetos ou

fenômenos específicos e conhecidos em termos de seus constituintes.

- Explicação: os alunos utilizam modelos (científico ou cotidiano) para buscar

explicação ao objeto ou fenômeno observado.

- Generalização: as descrições e explicações realizadas pelos alunos aqui são

retiradas de seu contexto original, dando-lhes caráter generalizador. Este é um

atributo intrínseco à transferência progressiva de responsabilidade, no qual o

aluno possui certo grau de confiança em relação ao conceito estudado.

Cada um desses aspectos é relacionado com uma dimensão empírica ou

teórica.

- Empírico: as descrições, explicações e generalizações são apoiadas em termos

de características visíveis e observáveis aos alunos.

- Teórico: as descrições, explicações e generalizações não são apoiadas em

características observáveis, mas em entidades teóricas não observáveis

(exemplo: modelo atômico, energia, calor).

2.1.3 Abordagem comunicativa

Este aspecto é relacionado a maneira como o professor desenvolve as ideias a

serem internalizadas pelos alunos. Existem duas dimensões de abordagem
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comunicativa:

- Dialógica - de autoridade: nesta dimensão, a abordagem é descrita em função

da maneira como diferentes pontos de vista são tratados. A atenção pode ser

direcionada a mais de um ponto de vista (no caso o ponto de vista dos alunos,

que não necessariamente correspondem a linguagem científica), ocorrendo uma

interanimação de ideias (abordagem dialógica) ou direcionada em apenas um

único ponto de vista, não havendo exploração de múltiplas ideias e somente

considerando o significado científico (abordagem de autoridade);

- Interativa - não-interativa: nesta dimensão, a abordagem é descrita no sentido

do número de vozes participantes do discurso. Na perspectiva interativa,

professor e alunos revezam suas falas, e na não-interativa, somente o professor

expõe suas ideias.

Essas duas dimensões podem ser combinadas, culminando em quatro tipos de

abordagem comunicativa, descritas a seguir:

- Abordagem interativa - de autoridade: os alunos interagem verbalmente com o

professor, o qual controla a interação por meio de perguntas que sugerem uma

resposta cientificamente correta. O professor não considera as respostas

incorretas, e, normalmente, os alunos se limitam a respostas curtas que

preenchem lacunas da fala do professor;

- Abordagem interativa - dialógica: O professor considera as argumentações

presentes nas falas dos alunos, mesmo estando cientificamente incorretas,

buscando os conhecimentos iniciais e prévios dos estudantes. Esta abordagem é

comumente utilizada com a intenção de construir a estória científica.

- Abordagem não-interativa - de autoridade: O discurso do professor é exposto

sem a interação dos alunos ou debate de ideias, caracterizando pela similaridade

de uma palestra formal.
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- Abordagem não-interativa - dialógica: O professor enuncia os diferentes

pontos de vista (podendo ser dele ou dos próprios alunos), sem revezamento da

fala ou interação com seus ouvintes. Esta abordagem pode ser utilizada na

recapitulação das ideias expostas em aulas anteriores.

Em estudos sobre o discurso em aulas de ciências, Mortimer e Scott (2002)

notaram um movimento entre diferentes tipos de abordagem comunicativa ao longo de

uma sequência de aulas. A mudança de abordagem na mesma aula ou em uma

sequência de aulas é denominada "espiral do ensino", como observado na figura 1. Nos

resultados observados, os autores encontraram variações entre as abordagens

interativa - dialógica (I/D), interativa - de autoridade (I/A) e não interativa - de autoridade

(N/A) nas duas partes iniciais da sequência, e uma variação para não interativa -

dialógica (N/D) na parte final, possibilitando uma mudança progressiva das ideias dos

estudantes entre a visão cotidiana e científica.

Figura 1. A espiral do ensino

Fonte: MORTIMER; SCOTT (2002, adaptado)
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Estes autores aconselham que estas variações aconteçam ao longo de uma aula ou

sequência de ensino, entretanto, não preconizam a obrigatoriedade de uma espiral

idêntica à apresentada, pois cada sequência possui suas particularidades e ritmo

próprio. Em nossos resultados, utilizamos esta ferramenta de análise para verificar a

variação da abordagem comunicativa nas aulas que integram este trabalho.

2.1.4 Padrões de interação

Os enunciados realizados por professor e alunos durante o revezamento das

falas serão analisados. Os padrões de interação predominantes em aulas de ciências

são descritos a seguir.

- I-R-A: estes enunciados são feitos no sentido professor-aluno-professor, e este

padrão é referido como padrão triádico (Mehan, 1979). I = iniciação (pergunta do

professor); R = resposta (do aluno); A = avaliação (feita pelo professor). Este

padrão é comumente observado ao longo da abordagem interativa de

autoridade, quando busca respostas específicas dos alunos;

- I-R-F: neste padrão, o professor realiza feedback1 da resposta do aluno visando

causar a reflexão sobre a resposta e, consequentemente, que o aluno elabore

uma resposta mais convincente na visão da linguagem social científica. São

descritas cadeias de interação I-R-F-R-F-R com revezamento das falas, também

chamados de não-triádicos. Neste caso o professor explora as ideias dos alunos

e esses por sua vez são capazes de reelaborarem suas ideias. Em algumas

situações, o feedback do professor pode ser uma repetição da fala do aluno de

modo a encorajá-lo a conceber uma argumentação mais consistente. Este

padrão é observado durante a utilização da abordagem interativa dialógica.

1 O feedback dado pelo professor é uma devolutiva da fala do aluno que indica que sua resposta
necessita ser refeita ou mais desenvolvida (MORTIMER; SCOTT, 2002).
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2.1.5 Intervenções do professor

O último aspecto da estrutura analítica de Mortimer & Scott (2002) é verificar a

intervenção realizada pelo professor. Durante as aulas, independentemente do tipo

de abordagem comunicativa empregada ou do padrão de interação utilizado, o

professor realiza uma série de intervenções com o objetivo de prosseguir o

desenvolvimento da estória científica e fazê-la disponível a todos. As categorias de

intervenção a serem buscadas ao longo da análise das aulas são descritas a seguir.

- Modelagem de ideias: o professor introduz um novo termo, objeto ou fenômeno

para os alunos, parafraseia a fala de um aluno e faz diferenciação entre ideias

expostas por eles;

- Seleção de ideias: o professor escolhe determinadas ideias dos alunos e

direciona a atenção em determinadas respostas, em detrimento de outras.

- Marcação de ideias-chave: o professor repete a ideia exposta por um aluno,

solicita que o mesmo repita a frase, utilizando uma entonação diferente de voz

enfatizando um aspecto da fala do aluno;

- Compartilhamento de ideias: o professor expõe e disponibiliza a ideia de um ou

de um grupo de alunos para todos. Pôsteres com o resumo de suas ideias

podem ser preparados pelos alunos para partilhar com a classe.

- Verificação do entendimento de conceitos: é solicitado ao aluno a explicação

de suas ideias de forma escrita ou oral. A partir desse esclarecimento o

professor verifica o consenso a respeito do entendimento de uma determinada

ideia entre toda a classe.

- Revisão: as atividades de aulas ou experimentos anteriores são recapitulados

para acompanhar o progresso da estória científica até aquele momento.
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Para o êxito do uso da estrutura analítica é preciso capturar efetivamente o que

ocorre na sala de aula e desenvolver a um nível de detalhe apropriado.

2.2 Tipos de pergunta de Mehan (1979)

Também utilizamos as categorias analíticas de tipos de pergunta proposta por

Mehan (1979). O autor descreve os padrões de perguntas mais comuns nas iniciações

dos professores. Os quatro tipos de perguntas discutidas por este autor são

classificadas em:

- Pergunta de escolha: o aluno deve concordar ou discordar de uma informação

mencionada pelo professor (p.44);

- Pergunta de produto: a resposta desta pergunta deve ser um fato, número, cor,

etc (p.44);

- Pergunta de processo: o aluno deve interpretar um conjunto de dados e propor

uma opinião a respeito do determinado assunto. Este tipo de pergunta

normalmente se inicia com as expressões "por que", "como" ou "o que acontece"

(p.45);

- Pergunta de metaprocesso: o aluno deve refletir sobre as próprias respostas e

estabelecer conexões entre as mesmas (p.46).

2.3 O uso da metodologia Mortimer e Scott (2002) em outros estudos

Em um levantamento bibliográfico é possível notar que a metodologia de

abordagem comunicativa proposta por Mortimer e Scott (2003) vem sendo utilizada em

estudos de diferentes níveis de ensino e disciplinas. A seguir, apresentamos as sínteses

de alguns trabalhos selecionados.

Carvalho e Giordan (2009) utilizam a metodologia estabelecida por Mortimer e

Scott na análise das situações discursivas nas aulas de ciências do ensino fundamental
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I em uma escola pública de São Bernardo do Campo. Dentre os resultados,

observou-se que as perguntas realizadas pela professora de ciências contribuíram para

a apropriação dos conceitos científicos pelos alunos. Os autores propõem uma

mudança das práticas tradicionais de ensino uma vez que o discurso é centrado nas

perguntas da professora e estes sugerem que ocorram maiores interações dialógicas

para que os alunos discutem e formulam ideias acerca do fenômeno observado, a fim

de que ocorra a distribuição do conhecimento entre os alunos.

Silva, Magalhães e Mortimer (2016), ao utilizarem a mesma metodologia,

buscaram compreender os tipos de pergunta feitas nas aulas de Termoquímica por

duas professoras de Química em diferentes escolas públicas da região metropolitana de

Belo Horizonte. Os autores concluem que o discurso predominante nas aulas das

professoras é interativo - de autoridade, no entanto, uma professora consegue

decompor perguntas de processo em perguntas de metaprocesso, assegurando o

debate e participação de todos os alunos ainda que algumas falas estejam

cientificamente equivocadas, enquanto que a outra professora tem maior preocupação

para os alunos entregarem respostas corretas.

Buscando compreender como ocorrem as interações discursivas por meio da

metodologia de Mortimer e Scott em atividades de modelagem matemática nas aulas

do curso de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Paraná, Feruzzi &

Almeida (2012) concluem que os discursos de autoridade e dialógico estão presentes e

utilizados em momento oportuno. Sendo expostos a uma situação-problema, os alunos

sentem a necessidade de exporem suas ideias e dúvidas a respeito de um determinado

fenômeno que deve ser resolvido por modelagem, gerando uma dinâmica dialógica em

sala de aula. Os autores afirmam que as interações dialógicas oportunizam ao

professor conhecer o que os alunos sabem e possibilitam a esses formular hipóteses

sobre a modelagem matemática. Por outro lado, a abordagem de autoridade é utilizada

quando o professor precisa introduzir um assunto ainda desconhecido do aluno

(MORTIMER; SCOTT, 2002).
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Em busca do perfil conceitual de um grupo de estudantes de Física, Viggiano e

Mattos (2005) concluem que em contextos formais de ensino, a maioria dos alunos

considera que a relação estabelecida entre professor-aluno é de autoridade e unilateral,

cujo conhecimento é transmitido unidirecionalmente, do professor em direção aos

estudantes.

Em outro trabalho com a metodologia de Mortimer & Scott, Scott & Amettler

(2007) verificaram uma mudança de discurso no decorrer dos episódios de aulas de

Física sobre o tema de forças no ensino secundário, do interior da Inglaterra. Ao longo

das sequências, o discurso é predominantemente dialógico, havendo participação e

exposição das idéias espontâneas dos estudantes. A professora perpassa as

interações ao realizar uma mudança do discurso dialógico para o de autoridade, ao

selecionar as falas dos alunos que vão de encontro ao discurso cientificamente correto.

Os autores descrevem estes dois momentos como abertura e fechamento, atuando

como suporte para a significação dos conceitos pelos alunos e auxiliando no

desenvolvimento da estória científica.

Outro exemplo de virada discursiva na dissertação de Mikzsa (2006) que ao

analisar as aulas de ciências no ensino fundamental II, verificou a presença do

chamado "fluxo de discurso" descrito por Mortimer e Scott. A autora verificou a

mudança do discurso da professora de interativo-dialógico para interativo-de

autoridade, com a intervenção no sentido de selecionar as ideias dos alunos. A

professora desenvolve os conceitos iniciais da aula, explora as ideias dos alunos e

trabalha os aspectos da ciência escolar presentes nas respostas dos estudantes que

são relevantes ao conteúdo.
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Em oposição a alguns trabalhos citados anteriormente que descrevem a

presença de variações no tipo do discurso dos professores, Silva, Bezerra e Silva

(2019) observam que o ensino considerado tradicional, centrado na fala do professor e

caracterizado no discurso não interativo - de autoridade, ainda se encontra presente

nas aulas de Química do ensino médio em nosso país. As autoras ressaltam que

embora existam pesquisas que apresentem alternativas a este tipo de ensino, estas se

mostram distantes da realidade escolar. Em nosso trabalho, desejamos contribuir para

não somente estender os conhecimentos a respeito desta problemática, mas também

aproximar as discussões realizadas em torno do ambiente de sala de aula.

3 OBJETIVOS

O objetivo geral desta pesquisa é compreender a construção das interações

discursivas e o processo de ensino de ciências em prática investigativa de química, em

segunda língua dos estudantes. O estudo visa investigar o discurso e a interação

professor-estudantes no decorrer da aula.A partir deste objetivo geral, foram traçados

os objetivos específicos:

- Classificar os tipos de perguntas e iniciações dos professores com base na

metodologia desenvolvida por Mehan (1979).

- Avaliar as abordagens comunicativas a partir dos padrões de interação pautada

na metodologia proposta por Mortimer e Scott (2002).

- Estabelecer a comparação entre os discursos dos professores, assinalando

semelhanças e diferenças relevantes para o ensino.
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4 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO - O PERCURSO DA PESQUISA
4.1 A escola, o currículo e os estudantes

Esse estudo foi aplicado em uma escola internacional pertencente a um grupo

educacional que oferece educação escolar básica para famílias de diferentes

nacionalidades residentes no Brasil, na qual os estudantes são estrangeiros,

predominantemente, ou de famílias brasileiras com vínculo internacional. A escola está

localizada na cidade de São Paulo e recebe estudantes que, em geral, residem nas

proximidades.

Esta escola internacional tem como missão, de acordo com sua filosofia,

transformar seus estudantes em cidadãos globais responsáveis, guiados pelos

princípios de honestidade, integridade, tolerância e respeito por outras pessoas. Os

estudantes são incentivados a serem curiosos e a desempenhar um papel no seu

próprio desenvolvimento, além de serem desafiados a descobrirem suas habilidades. A

escola propicia um ambiente em que as crianças e adolescentes gostem de aprender e

se sintam seguros e confiantes para participar, cometer erros, aprender e se divertir

(ROSE, 2019).

A instituição tem como uma de suas preocupações o desenvolvimento dos seus

profissionais por meio da formação continuada dos professores por meio de cursos

online e workshops. O projeto harmoniza o propósito da escola, beneficia a formação do

professor/pesquisador, dos estudantes que fazem parte da pesquisa e até mesmo

daqueles alunos não envolvidos diretamente na coleta de dados. Dessa forma, a

execução desse estudo que deve trazer importantes contribuições para a área de

ensino de Ciências em segunda língua foi autorizado pela escola, cadastrado e

aprovado na plataforma Brasil sob CAEE 16814619.1.0000.5505, em 02 de novembro

de 2019. O programa dessa escola segue as diretrizes implementadas pelo currículo

britânico das escolas do Reino Unido.
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As disciplinas inglês, matemática e ciências consideradas core subjects2 e outras

disciplinas como história, geografia, línguas estrangeiras modernas, arte e design,

música, educação física, cidadania e informática. O ensino primário abrange alunos de

seis a dez anos de idade (primeiro ao sexto ano) e o ensino secundário a partir dos

onze anos de idade (sétimo ano); momento em que as disciplinas são oferecidas por

professores especialistas de suas respectivas áreas do conhecimento. Além das

disciplinas mencionadas, sendo uma escola em território brasileiro, é imposto

legalmente o ensino da língua portuguesa e história do Brasil. Não só o currículo escolar

segue o modelo britânico, como o ano letivo obedece o calendário educacional britânico,

que se inicia no mês de agosto e finda-se mês de julho do ano seguinte, dividido em

quadrimestres (terms). Ao final dos terms, o desempenho escolar dos estudantes é

avaliado e apresentado em reuniões de pais que ocorrem duas vezes ao ano.

A escola atualmente é composta por cerca de 200 estudantes matriculados no

ensino secundário (sétimo ao décimo terceiro ano) que participam da escola em tempo

integral com aulas regulares obrigatórias no período matutino e vespertino. Após o

término das aulas regulares, opcionalmente, há um conjunto de atividades

extracurriculares como prática de esportes, clube de ciências, pintura, música, reforço

escolar, yoga, xadrez, entre outros, que são oferecidas quadrimensalmente pelos

próprios professores da escola. Para o ano de 2020 e 2021, devido a necessidade de

isolamento social por causa da pandemia de Covid-19 estas atividades

extracurriculares foram temporariamente suspensas. A maioria dos alunos frequenta o

colégio há pelo menos três anos e estão familiarizados com a rotina da escola e das

aulas.

Por ser uma escola internacional, o desenvolvimento do inglês é essencial. Entre

as habilidades linguísticas: escrita, leitura, fala e compreensão auditiva nota-se uma

grande variedade de níveis de habilidades e compreensão entre os alunos. Enquanto

alguns apresentam facilidade com a oralidade, há outros que desenvolvem boa escrita

2 Core subjects são as disciplinas obrigatórias do currículo nacional inglês.
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e leitura. A dificuldade com a comunicação pode ocorrer por decorrência da falta de
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familiaridade com o idioma ou por aspectos intrínsecos da personalidade, como timidez.

Os quatro anos de experiência do proponente deste trabalho como docente

nesta escola mostram que em um ambiente de imersão ao idioma com contato diário

em inglês com professores e colegas, os estudantes vão aprimorando cada vez mais

sua comunicação ao decorrer dos meses. Pela vivência do proponente na escola,

contato com os estudantes em diversas aulas no decorrer do ano, havia conhecimento

que no momento da aplicação da pesquisa havia alguns estudantes que ainda não

possuíam familiaridade com o inglês em consequência do pouco tempo que estavam na

escola; para alguns estudantes é comum rotatividade de escolas durante a trajetória

escolar, devido ao trabalho e profissão de seus pais. Por este motivo, é comum

observar estudantes que precisam retornar ao seu país de origem, e dependendo de

sua nacionalidade e da frequência dessas mudanças, este pode ser um empecilho ao

desenvolvimento do idioma, assim como o progresso no currículo escolar britânico.

4.2 As aulas e os professores

A aula que contempla essa pesquisa foi selecionada pelo proponente como parte

desse estudo no início do semestre, ao conhecer o programa curricular da turma do 9ª

ano, optou-se pela aula de reatividade de metais uma aula prática que possibilitaria a

metodologia de aula investigativa. As aulas foram ministradas por dois professores de

ciências, cada professor ministrou uma aula, sendo um deles o proponente deste

trabalho, esse identificado neste trabalho como professor A, é brasileiro e licenciado em

Química pela Universidade de São Paulo em 2015. O segundo professor, identificado

como professor B é de nacionalidade inglesa, formado em Ciências Biomédicas pela

Universidade de Lincoln, Inglaterra, em 2014. No momento da aplicação da pesquisa,

os dois jovens professores A e B, com 28 e 26 anos de idade respectivamente, estavam

com aproximadamente três e quatro anos de experiência em sala de aula como

professor de ciências. Ressalta-se que enquanto o professor A tem o inglês como

segunda língua, esta é a língua materna do professor B. Faz-se necessário enfatizar

também a diferença em relação à trajetória escolar e à formação inicial de cada

professor. O professor A frequentou escolas e universidades brasileiras e o professor B
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teve toda formação em instituições britânicas.
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Sendo o proponente da pesquisa, tanto o objeto da análise como também

detentor de vivências anteriores ao ambiente da pesquisa, a escola, houve um bom

enriquecimento das análises dos discursos, uma vez que este fator trouxe elementos

que completavam as gravações transcritas. A abordagem comunicativa em sala de aula

por vezes é influenciada pelas características dos estudantes, pelos conteúdos da aula

e aprendizagens anteriores (outras aulas ou outros anos escolares), pelas diretrizes da

escola, pelo hábito do comportamento escolar, entre outros aspectos. A compreensão

de todos esses fatores devido a docência na escola trouxe muitas contribuições para as

análises. Para André (2005), este tipo de pesquisa qualitativa no decorrer da mesma

visa-se à própria reflexão da prática docente. Fato este notado e declarado do

proponente neste trabalho.

4.3 A coleta de dados

As aulas investigativas foram gravadas, transcritas e analisadas tendo a

permissão dos responsáveis pelos estudantes, da direção da escola, e a pesquisa

aprovada pelo comitê de ética pelo parecer 3.619.015 (os termos e autorizações estão

em presentes nos anexos 1, 2 e 3 deste trabalho). A transcrição de episódios seguiu as

regras e critérios estabelecidos por Manzini (2006), tendo os devidos recortes que

evidenciam a presença das classes abordagem comunicativa descrita por Mortimer e

Scott (2002), bem como a categorização de perguntas proposta por Mehan (1979).

Pretendeu-se manter os transcritos no idioma em que ocorreram, com o objetivo de

conservar a fidelidade das manifestações verbais de alunos e professores, portanto,

sendo que algumas foram feitas para a língua portuguesa durante a discussão dos
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resultados. As transcrições mantiveram a fidelidade das falas dos alunos, mantendo-se

os erros de linguagem e as pausas nos discursos dos participantes. A identidade dos

alunos foi preservada ao longo das transcrições, utilizando-se as iniciais dos sujeitos

participantes das atividades e retirando quaisquer indícios que permitam sua

identificação.

A análise das transcrições esteve concentrada nos recortes, divididos em três

episódios, nos quais é descrita e analisada a fala dos alunos e professores.

4.4 As aulas, o tempo, a metodologia e as turmas

As duas aulas ministradas nas turmas do 9º ano (para esse trabalho turma A e

B) ocorreram no final do primeiro quadrimestre do ano letivo de 2019-2020, de forma

presencial antes da pandemia da Covid-19. As aulas tiveram uma duração de uma hora

e vinte minutos, ocorrendo em duas semanas consecutivas, ministradas por um

professor para cada turma. Para as duas turmas, as aulas foram realizadas no mesmo

período escolar, bimestre, sendo apenas em semanas diferentes.

Com um planejamento em comum acordo, os professores utilizaram a mesma

apresentação com a ferramenta de powerpoint e seguiram o mesmo roteiro

pré-estabelecido para as atividades experimentais. Apesar da aula ter uma estrutura

estabelecida previamente pelos professores, cada um deles conduziu a aula à sua

maneira, com liberdade de perguntas e interações com os estudantes e ampla

autonomia do docente no processo de ensino.

As aulas foram realizadas no laboratório de ciências, local equipado com projetor

e lousa interativa, onde comumente acontecem as aulas regulares de ciências da

escola. As aulas foram acompanhadas pelos estudantes e estes produziram anotações

em caderno no decorrer destas. Os estudantes também têm acesso a um laptop

individual com acesso a internet, entregue no início do período letivo, no qual estes

podem realizar atividades com o uso da ferramenta google docs.
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As turmas eram compostas por nove e dez alunos para a turma A e B

respectivamente e todos estavam presentes nas aulas dessa pesquisa. Os alunos são

originários do Brasil, Argentina, Espanha, França, Japão e Coreia do Sul. Não houve

ambientação com o uso do gravador em aulas anteriores, no entanto como os dois

celulares são equipamentos de pequena dimensão, de uso comum e posicionados em

lugares estratégicos, aparentemente os estudantes não se sentiram incomodados com

a gravação das aulas e nem mesmo estiveram tímidos em participar das discussões.

Comparando com a rotina das aulas ministradas nessas turmas, não houve alteração

no comportamento dos estudantes pelo uso do gravador (celular), posicionado

discretamente em sala de aula.

4.5 Descrição das aulas investigativas de Química ministradas no 9º ano

As aulas aplicadas aos nonos anos do ensino fundamental, foram tituladas como

"Série de reatividade de metais" e visaram estudar as reações químicas e a

classificação dos metais em ordem decrescente de reatividade. A escolha dessa

unidade de estudo justifica-se pois envolve atividades experimentais de investigação e

fomenta a presença das interações discursivas importantes para esse estudo. Os

momentos analisados foram divididos em três episódios, os quais são semelhantes

para as duas aulas. O primeiro episódio contempla a introdução do tema e

apresentação em projetor, de quatro slides, contendo a introdução do tema da aula e

dos objetivos (slide 1), apresentação de situações-problema (slides 2 e 3) e conclusão

sobre as diferentes reatividades dos metais (slide 4), como pode ser visualizado na

figura 2. No primeiro episódio das aulas de cada professor, o tema de reatividade de

metais é apresentado e comparando a imagem de barras de ouro e de um carro

enferrujado e, em seguida, duas bicicletas com estágios diferentes de oxidação

(ferrugem). As imagens nortearam as perguntas do professor ao longo do episódio e

direcionaram a atenção dos alunos para o tema.
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Figura 2: Slides utilizados no episódio I

Fonte: próprio autor (2021)

No segundo episódio, com o uso de três slides (figura 3), ambos professores

apresentaram os experimentos (slide 5), discutiram as variáveis experimentais (slide 6)

e apresentaram a tabela para organização dos resultados (slide 7).
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Figura 3. Slides utilizados no episódio II

Fonte: próprio autor (2021)

Após o segundo episódio, os estudantes, em duplas escolhidas pelos

professores, receberam três amostras de metais na forma de aparas (cobre, zinco,

magnésio) e uma amostra de metal na forma de prego (ferro) para realizar as reações

químicas no aparato experimental (figura 4) preparado pelo professor anteriormente.

De acordo com o roteiro experimental para cada metal os alunos realizaram três

experimentos:

- Reação com oxigênio do ar com utilização de bico de Bunsen;

- Reação com ácido clorídrico;

- Reação com água em banho-maria.
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Figura 4. Reação de metais com água em banho-maria, ácido clorídrico e oxigênio.

Fonte: próprio autor (2021)

Os experimentos duraram aproximadamente 40 minutos. Nesse momento, as

explicações dos professores foram fornecidas individualmente às duplas, quando

solicitadas pelos estudantes. Os professores aproximavam-se dos estudantes na

bancada, questionavam e realizavam os esclarecimentos apontando e/ou mostrando os

reagentes e produtos das reações químicas. Esta parte não foi transcrita.

Logo após o experimento, no terceiro episódio, cada professor discutiu os

resultados com a turma toda empregando os slides 8, 9, 10 e 11 (figura 5) que

correspondem a discussão dos resultados, tabela de reatividade de metais, questões

sobre as conclusões e a aplicação do novo conhecimento respectivamente.
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Figura 5. Slides utilizados no episódio III

Fonte: próprio autor (2021)

4.6 Episódios de aula

A seguir encontram-se os três episódios que contemplam momentos de

interação entre professor e alunos para cada professor nas duas turmas do 9° ano.

Considerou-se pertinente realizar os recortes para as análises, tendo em vista que

nestas aulas esperamos acompanhar o desenvolvimento da estória científica,

caminhando da apresentação do assunto até a discussão dos resultados. Os momentos

em que os alunos conversavam entre si e de conversa individualizada do professor não

foram transcritos e analisados, devido a falta de clareza no entendimento dos diálogos

simultâneos.

Ao longo dos turnos, visando à proteção da identidade dos participantes, as falas
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dos professores foram assinaladas com a letra A e B, e as dos alunos com as iniciais

dos nomes ou sobrenomes.

Foram realizadas as transcrições e análises dos três episódios de aula para cada

professor. Como já mencionado anteriormente. As duas aulas trataram do mesmo

conteúdo e o estudo visa a comparação da abordagem comunicativa existente em cada

uma delas, relacionando-as com os padrões de interação e os tipos de pergunta.

A hipótese inicial do estudo foi que partindo da mesma estrutura da aula não

necessariamente deve acontecer os mesmos padrões de interações uma vez que

vivências dos estudantes e dos professores e, tratando-se de um estudo em

segunda-língua, deve-se considerar a habilidade sócio-comunicativa e bagagem cultural

dos estudantes e professores. O proponente deste trabalho, com experiência na escola,

aponta que a maioria dos estudantes de uma das duas turmas possui maior confiança

com a língua inglesa, e portanto esse aspecto podem ser refletido sobre as

intervenções e o professor dessa turma empregar perguntas de processo e

metaprocesso com mais frequência ao longo dos episódios.

Para a turma com menor prática comunicativa oral em inglês era esperada a

predominância de perguntas tipo escolha e produto, que por sua vez demandam

respostas menos elaboradas dos alunos.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados e as análises respectivas foram organizados em quatro tópicos. Três

correspondem aos discursos dos professores com a turma no contexto da aula sendo

os episódios I, II e III, e o quarto tópico uma breve análise quantitativa dos discursos

dos professores.

A aula foi dividida em quatro momentos, sendo:

- a apresentação da aula, episódio I;

- a discussão pré-experimental, episódio II;

- o experimento;

- e a discussão do experimento, episódio III.

O período do experimento não foi descrito em nossa análise porque o diálogo era

individualizado para cada dupla, ocorrendo conversas simultâneas de difícil

compreensão e a gravação não foi suficientemente audível para plena compreensão.

5.1 Episódio I

O episódio I compreende a apresentação da aula sobre reatividade de metais.

Nesse episódio os professores apresentam como será desenvolvida a aula e também

os conceitos essenciais. Usam uma sequência de slides (powerpoint) e os estudantes

acompanham e fazem anotações em seus cadernos.

O primeiro slide exibe um banco de palavras que os estudantes podem utilizar ao

longo da aula, dando suporte às suas respostas nas discussões. Dentre estas,

observa-se termos vistos em aulas anteriores, como "reativo", "não-reativo" e

"ferrugem", e outros ainda não conhecidos, como "corrosão" e "oxidação".
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5.1.1 Episódio I - Análise do discurso do Professor A com a turma do 9˚ano A

O professor introduz a aula apresentando seu título - série de reatividade - e os

objetivos a serem alcançados. Entre eles, utilizar a série de reatividade de metais para

fazer previsões sobre reações químicas. Entre esses, compreender como a série de

reatividade dos metais foi elaborada e como pode ser empregada na previsão de

reações químicas.

O professor inicia a discussão, turno I, buscando a opinião dos alunos sobre o

objeto mais antigo do slide apresentado que mostra um carro antigo e enferrujado e

barras de ouro. Os alunos J e N respondem (we don't know) a esta pergunta

argumentando que não conseguem indícios para a resposta. O professor busca

compreender a dificuldade dos alunos para a resposta ("Why can't we know?").

Nos turnos 7, o aluno J responde com palavras jogadas e uma argumentação

confusa, ainda que fazendo uso de uma série de termos científicos. Com uma

habilidade de compreensão é possível entender que ele desejava relacionar a

possibilidade do ouro ser menos reativo e que não teria ficado em espaços abertos, em

contato com o ar. A aluna C complementa a fala do aluno J prevendo a reação do metal

com o oxigênio.

7. J.: Because the gold make it has less reaction to… to air, to gold or
something to get rusty and as well gold is being maintained, and the gold is not
being let on open spaces, and…
8. C.: Yeah, gold is not reactive to oxygen.

O professor prossegue a conversa e sem realizar julgamento, repete a ideia do

aluno J de que o ouro é mantido sem contato ao oxigênio, e portanto não enferruja ("So

gold can be kept from air…ok?"). No turno 11, para buscar outras opiniões, o professor

refaz a pergunta do primeiro turno ("Can you tell me which one is the older one?"). O

aluno M tenta formular uma resposta, expressando que a barra ouro já
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tinha sido fabricado enquanto esperava que o carro fosse inventado.

12. M.: We can`t know from taking it from the first degree this because the car
because the car is older the time to like… to rust, but if you look at the second
degree, like, the gold might be much older, the gold must have been in the
ground (inaudível) waiting for the car was invented.

A aluna C concorda com a fala do aluno M no turno 12 e o professor realiza um

feedback reforçando a fala do aluno de que o ouro já existia antes do carro. Desta vez,

o aluno M utiliza um outro termo ("formed") ao se referir que a barra existia antes do

carro.

Nesse momento percebe que os estudantes não dão a resposta científica

esperada pelo professor, a fundamentação da aula, a reatividade do ouro. No entanto,

trazem outro aspecto do conhecimento, a extração do outro nos leitos dos rios e o

processo simples de obtenção de barras comparado com o desenvolvimento carro, a

relação de conversão de energia, processos físico-químicos atrelados a história que

propicia boa interação da turma e aprendizagem. Sem se atentar a esse fato o

professor prossegue a conversa, fazendo a mesma pergunta mais uma vez, realizando

uma avaliação implícita da resposta do aluno.

Percebe-se algumas vezes no mesmo turno a presença da avaliação final do

professor como a iniciação de uma nova interação, neste caso uma avaliação explícita.

Por exemplo, no turno 17, o professor avalia a fala do aluno M sobre a barra de ouro ter

sido fabricada antes do automóvel e dentro do mesmo turno, pede que outro aluno diga

o que pensa a respeito desse fenômeno:

17. Professor A.: Ok, it was formed, it was made before the car… D (chamando
aluno), what do you think?

No turno 18, o aluno D arquiteta uma resposta que utiliza o conceito científico de

oxidação, relacionando a possibilidade de que o carro tenha sido exposto a uma alta

quantidade de oxigênio, concluindo que a ferrugem "vem bastante rápida" (tradução

nossa - ("...so rust comes really fast..."), e que a barra de ouro também esteve exposta,
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mas leva muito tempo para enferrujar. Aqui o aluno mistura dois conceitos quanto a

transformação química: a quantidade de reagente e a cinética.

No turno 19, o professor tenta normalizar as condições das transformações

químicas , propondo que tanto a barra de ouro quanto o carro estiveram expostos ao

oxigênio ao mesmo tempo e quantidade e pede novas respostas baseadas nessa

concepção. O aluno N considera a aparência de ambos os objetos, o carro é mais

antigo pois este leva mais tempo para enferrujar e o professor repete esta resposta para

que toda a classe entendesse e pede ao aluno N justificar, o qual alega que devido a

ferrugem presente, o carro é mais antigo.

O professor realiza uma pergunta de processo endereçada à aluna C, com o

objetivo de compartilhar com a classe o que pensa sobre o problema.

Interessantemente, aluna parte do princípio que os objetos são formados por diferentes

materiais e que estes possuem não possuem a mesma reatividade frente ao oxigênio:

24. C.: But yeah, you said that both were exposed to the air at the same time
but because you told us that that means that the car was made of iron or maybe
zinc which is more reactant than gold because gold does not react to oxygen.

Em relação à abordagem comunicativa, até este momento do episódio - do turno

1 ao 24, o professor considerou os pontos de vista dos alunos, caracterizando o início

do episódio pelo discurso interativo-dialógico. O professor não buscava

necessariamente as respostas cientificamente corretas até então, mas os

conhecimentos prévios dos alunos para direcionar a discussão e ajustar as próximas

perguntas em relação ao nível de conhecimentos dos estudantes sobre reatividade de

metais. Este tipo de abordagem também foi encontrado no trabalho de Isidório, Silva e

Quadros (2013), que consideram o seu emprego um "convite" ao debate, pois é

permitido que os alunos emitam suas opiniões. Nesse episódio, pela interação do

professor e pelo caráter cotidiano do problema apresentado, os alunos se sentiram

significativamente à vontade em um ambiente amigável para expor espontaneamente
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suas ideias.

A partir do turno 25 até o final do episódio, o discurso passou a ser interativo - de

autoridade, pois o professor direcionou sua atenção ao conceito cientificamente correto,

mediando a busca e considerando apenas as respostas nesta direção. Ao oferecerem

respostas equivocadas, o professor as questionava, buscando dos estudantes a

reflexão para a elaboração do conceito de maneira cientificamente aceitável.

No turno 25, o professor disponibiliza a informação já concluída pelos alunos do

ouro sendo menos reativo e pergunta o motivo do carro ser aparentemente mais antigo.

Ao mesmo tempo, vários alunos fazem referência a ocorrência de reações químicas

("Because it`is reacting…"). O professor avalia esta resposta ao repeti-la e pergunta o

material da parte externa do carro. Entre os turnos 28 e 38, diversos alunos citam

alguns elementos, como ferro, alumínio, zinco, magnésio, carbono e a liga de aço.

Neste ponto, os alunos entenderam que materiais diferentes do ouro deveriam ser

citados, por serem mais reativos que o ouro. O professor avalia as respostas de

maneira positiva, afirmando que estes materiais são possivelmente mais reativos que o

ouro.

O professor realiza uma tentativa dos alunos empregarem novo vocabulário

solicitando um sinônimo para a palavra "ferrugem" (rust). O aluno N pronuncia o termo

iron oxide, e em seguida o aluno J utiliza o termo "oxidação". O professor avalia e

aprova as respostas e pede um novo outro sinônimo para estas palavras. Os alunos Di

e N citam "corrosão" e o professor aprova novamente ao parafraseá-la. Ao fazer estas

perguntas, o professor desejou verificar a atenção e compreensão e a atenção dos

alunos, uma vez que estes termos estavam disponíveis desde o começo da aula no

banco de palavras, no slide inicial.

O professor pergunta o significado da palavra corrosion no turno 49. O aluno N

usando a língua materna (espanhol) responde desgastado e depois o aluno L: "wasted"

e "destroyed". O professor complementa as respostas com o termo "damaged", no

turno 55 e em seguida, o aluno N, agora no idioma da escola - o inglês,
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descreveu o significado desejado ("eroded").

O professor disponibiliza o termo usado pelo aluno para toda a classe,

transferindo o significado do plano individual para o plano social. A utilização da língua

materna na construção do conhecimento científico em uma língua estrangeira é

explorada por Vygotsky (2001), ao afirmar que a língua materna é utilizada como base

para a fundamentação do ensino de uma língua estrangeira.

A criança aprende a língua estrangeira já dominando o sistema de significados
na língua materna e transferindo-o para a esfera da outra língua. Mas o
contrário também acontece: o aprendizado da língua estrangeira abre caminho
ao domínio das formas superiores da língua materna. (VYGOTSKY, 2001,
p.354)

Neste episódio, ao utilizar a língua materna, o aluno foi capaz de organizar seu

raciocínio no idioma nativo de forma a utilizar em seguida uma palavra no idioma

estrangeiro que já fazia parte de seu vocabulário ("eroded").

No turno 59, o professor apresenta um novo problema ao mostrar as imagens de

duas bicicletas que foram hipoteticamente adquiridas no mesmo período e usadas

igualmente pelo personagem designado como Paul. As imagens mostram diferença

pela quantidade de ferrugem das bicicletas. O professor profere uma pergunta de

processo para que os alunos expliquem as razões das diferentes aparências.

59. Professor A.: Yeah, now we have this another example here, these bikes
were built five year ago, both of them. Paul bought them brand new but now they
look like this (mostra a foto das bicicletas no powerpoint). Why do those bikes
look so different now?

Nas interações iniciadas nos turnos 48 e 59, houve perguntas de processo, que

em tese é o tipo de pergunta cuja resposta demanda maior elaboração e que gera

padrões de interação triádicos I-R-A., conforme pode ser visto no Quadro 3. Nesses

turnos, essas perguntas de processo geraram maior interação entre alunos com
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feedback do professor.

Nos três turnos seguintes, os alunos oferecem respostas que se relacionam com

o problema anterior (barras de ouro e carro), dentre elas, o fato de uma das bicicletas

pudesse ter sido recoberta com cobre e a outra não e o efeito da exposição a luz solar

por um período prolongado ("Because it was paint with copper and iron and the other

didn`t.", aluna C; "Yeah, one has a substance like protecting it when the other might not

have.", aluno M) "So because maybe he left it in the sun and the other one he didn`t.",

aluno J).

O professor seleciona a resposta dada pela aluna C, e complementa sua fala ao

mencionar o contato de uma das bicicletas com a água. O professor realiza então uma

pergunta de produto questionando os alunos o que a água pode causar em contato com

o metal e vários alunos respondem com a palavra "rust". O professor pede mais

explicações sobre a ocorrência deste fenômeno e o aluno D indica que graças a

presença de hidrogênio e oxigênio há ferrugem. O professor finaliza esta interação

não-triádica ao avaliar a resposta de forma afirmativa e adiciona a informação de que

as bicicletas são compostas por metais diferentes, ferro e alumínio.

Nesse caso o aluno D fez uma correspondência da fórmula da água, “presença

de hidrogênio e oxigênio”. Essa resposta é equivocada considerando que o potencial de

redução da água em pH = 7 (Eº = -0,44V) é muito próximo do potencial de redução do

ferro (Eº= -0,42V) e a tendência do ferro ser oxidado pela água é muito pequena em

ambientes livres de oxigênio. A oxidação do ferro ocorre com o ar úmido uma vez que é

necessário tanto da água quanto do oxigênio, cuja reação de redução tem o potencial

de +1,23 V (ATKINS; JONES, 2001, p.615). Conceitualmente, o professor pode ter se

equivocado ao avaliar de forma positiva a resposta do aluno, sem afirmar que precisa

das duas substâncias, água e do oxigênio, porém para aquele momento, nível de

ensino - ensino fundamental, o objetivo era a compreensão da reatividade dos metais e

não a compreensão detalhada do processo de oxiredução.

O professor então inicia uma nova interação ao perguntar qual metal seria mais
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reativo em questão, ferro ou alumínio. O aluno D responde que o ferro é mais reativo

que o alumínio, e o professor concorda com a resposta dada, conceitualmente um ato

falho do professor, possivelmente devido a pressão de ter uma resposta rápida.

Escutar, avaliar a resposta do estudante e movimentar seus saberes disciplinares para

delinear a resposta correta é uma reconstrução que leva mais reflexão e portanto mais

tempo. A partir de nossa experiência didática em sala de aula, assinalamos que

equívocos conceituais dos professores geralmente não acontecem no discurso quando

o professor faz a exposição do conteúdo com a fala centrada somente em tua pessoa,

no entanto geralmente ocorrem no debate entre professor e estudantes em padrão de

pergunta-resposta-avaliação, uma vez que os estudantes trazem situações novas,

inesperadas e o professor se sente pressionado a responder rapidamente e

espontaneamente algumas imprecisões podem acontecer.

Não havendo nenhuma outra interação comunicativa entre o professor e os

estudantes a respeito da discussão do conteúdo, a finalização dessa parte ocorre com

a solicitação do professor para seus alunos fazerem anotações (escrita livre) nos

cadernos sobre o assunto discutido. Nenhum aluno questionou a atividade, mostrando

que não houve dúvida sobre a atividade a ser realizada e nem mesmo do conteúdo. E

o professor, para auxiliar a ignição da escrita, solta uma fala de autoridade da

conclusão feita pela turma de que diferentes metais possuem diferentes graus de

reatividade. A atividade proposta pelo professor é relevante para a aprendizagem,

considerando que o desenvolvimento da escrita é um processo cognitivo em que há

uma construção efetiva dos princípios organizadores das experiências externas, da

discussão da aula, momento em que o estudante registra e transforma os

conhecimentos e assim assimila os conceitos, especialmente em uma segunda língua,

por que há tempo de raciocínio permear entre a linguagem e os conceitos científicos.

No episódio de introdução da aula podemos verificar a existência de bastante

interação entre professor e alunos e estes se mostraram interessados. Nota-se que as

perguntas tipo escolha acontecem no início e fechamento do episódio, enquanto que as
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perguntas de produto e processo estão no desenvolvimento do episódio. Quanto às

perguntas ao longo dos episódios, nosso resultado assemelha-se ao trabalho de Vieira

(2018), sobre análise de discurso de uma aula de Biologia em uma escola brasileira,

com a presença de perguntas de produto no início, seguida por perguntas de processo

e escolha.

Esse episódio teve cinco padrões triádicos, I-R-A e não triádicos de interação

mais longa, variando o número de respostas e feedback dados pelo professor até a

avaliação final. O quadro 3 apresenta as características dos padrões de interação e as

iniciações do episódio I da aula do professor A. Na ocorrência de respostas seguidas

dos alunos, estas estão indicadas na forma Rn, sendo n o número de respostas na

sequência por alunos diferentes sem haver interrupção do professor.

No episódio descrito, os padrões não-triádicos são frequentemente observados

quando perguntas de escolha e de produto são utilizadas na iniciação, ocorrendo

discussão longa entre alunos e professor. Uma vez que essas perguntas requerem

respostas mais diretas e curtas, o debate contrariou nossa expectativa. A longa

interação pode ter ocorrido em razão dos alunos não estarem confiantes nas respostas

e buscarem mais esclarecimentos por meio do feedback do professor. Este fato é

também relatado no trabalho de Vieira (2018) em uma aula de Biologia, que constatou

que perguntas de escolha e produto estavam associadas às sequências de interação

mais extensas.

Destacamos a variedade de tipos de interação ocorridos no episódio, quais

ocorreram com interações professor - aluno e/ou professor-aluno-aluno-professor. Os

alunos foram capazes de discutir o tema e buscar respostas para as perguntas do

professor, o qual atuou como mediador facilitando e provendo feedback de forma que

esses conseguissem reelaborar suas explicações.

Através da utilização da estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002), podemos

categorizar a abordagem comunicativa do episódio e verificar a forma como se inicia o

desenvolvimento da estória científica em sala de aula. Nas perguntas iniciais, o
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professor tem a intenção de introduzir um problema e engajar os alunos rumo à

construção da estória científica, bem como explorar as ideias dos alunos sobre o

problema em questão, no caso discutir qual dos dois objetos é o mais antigo e a causa.

Adicionalmente, ao avaliar, repetir e reorganizar as respostas dos alunos o professor

disponibiliza as ideias científicas para o plano social (turnos 25, 41, 70 e 85).

O conteúdo das interações é marcado por descrições de objetos ou fenômenos

observados de maneira empírica e em termos de seus constituintes, denominado como

descritivo - empírico, como observado no quadro 2, visto que os alunos executaram

suas falas baseadas em características visíveis dos objetos estudados (corrosão,

ferrugem). Eles discutiram os objetos baseados nos materiais que os compõem, por

exemplo, o carro é feito de metal, no caso o ferro que sofre corrosão na presença de

oxigênio e/ou água, enquanto que a barra é de ouro que não é reativo.

O professor, visando marcar ideias-chave, faz intervenções, selecionando e

parafraseando as falas de alunos que coincidem com o discurso científico,

disponibilizando a ideia para toda a classe; a depender da entonação da voz,

aumentando seu volume ou ressaltando em termos específicos mencionados, torna

válida a resposta dada ou possibilita uma nova reflexão. O quadro 2 apresenta os

aspectos da estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) em relação ao episódio I

ministrado pelo professor A.

Quadro 2: Estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) - Episódio I - Professor A

Aspectos
metodológicos

Evidências dos aspectos no episódio

Intenções do professor Introduzir um problema, explorar a visão dos estudantes e
desenvolver a estória científica.

Conteúdo das
interações

Descritivo - Empírico

Abordagem
comunicativa

Turnos 1 - 24: Interativa - dialógica
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Turnos 25 - 85 (final): Interativa - de autoridade

Padrões de interação 5 triádicos e 9 não-triádicos

Intervenções do
professor

Modelagem, seleção e marcação de ideias-chave.
Compartilhamento de ideias.

Fonte: próprio autor (2021)

O quadro 3 abaixo apresenta a sequência de padrões de interação, seus

formatos, e os tipos de iniciação no episódio I ministrado pelo professor A.

Quadro 3: Padrões de interação e tipos de iniciação - Episódio I - Professor A

Número do padrão Padrão Turnos Formato Iniciação

1 Não-triádico 1-9 I-R2-F-R-F-R2-A Escolha

2 Não-triádico 11-17 I-R3-F-R-A Processo

3 Não-triádico 17-23 I-R-F-R-F-R-A Escolha

4 Triádico 23-25 I-R-A Processo

5 Triádico 25-27 I-R-A Processo

6 Não-triádico 27-32 I-R-F-R2-A Produto

7 Não-triádico 32-41 I-R2-F-R3-F-R-A Produto

8 Triádico 41-43 I-R-A Produto

9 Triádico 43-46 I-R2-A Produto

10 Triádico 46-48 I-R-A Produto

11 Não-triádico 48-59 I-R4-F-R-F-R-F-R-A Processo

12 Não-triádico 59-66 I-R3-F-R-A Processo

13 Não-triádico 66-70 I-R-F-R-A Produto

14 Não-triádico 70-85 I-R-F-R-F-R4-F-R-F-R4-A Escolha

(I = Iniciação, R = Resposta, F = Feedback, A = Avaliação; Fonte: próprio autor (2021))
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5.1.2 Episódio I - Análise do discurso do Professor B com a turma do 9˚ ano B

De maneira similar ao professor A, o professor B inicia a aula apresentando o

tema que será discutido e o objetivo, bem como o banco de palavras que os estudantes

poderão utilizar ao longo da aula. Os alunos utilizaram desse momento para anotarem

o título e objetivo no caderno, não havendo interações discursivas com o professor.

A partir das imagens da barra de ouro e do automóvel enferrujado (figura 2) o

professor faz uma pergunta de escolha referente ao objeto mais antigo. Antes que os

alunos verbalizem a resposta, o professor pede para que os estudantes debatam em

pares (colega ao lado) por alguns segundos com o objetivo de compartilharem as ideias

espontâneas entre si. A gravação em áudio não permitiu identificar as múltiplas

conversas, entretanto ouve-se a palavra "rusty" sendo pronunciada pelos alunos. Em

seguida, o professor retoma a discussão e pede para que os alunos que achavam que o

mais antigo era o carro levantassem a mão em um primeiro momento e aqueles que

considerassem o ouro levantassem a mão em momento posterior. Todos levantaram a

mão no primeiro momento, caracterizando o carro mais antigo.

Nota-se que aqui o professor utiliza de uma linguagem não verbal, o gesto, uma

característica cultural e consensual em diversos países; o levantar a mão ao concordar

ou votar a favor de algo. Talvez tenha usado esse recurso para ter a visibilidade da

concordância das respostas entre os alunos. No entanto, em sala de aula,

especialmente nessa faixa etária, as crianças e adolescentes são sensíveis aos sinais

corporais dos outros, muitas vezes interpretam e seguem espontaneamente a turma,

inibidos ou tímidos de ter um movimento ou opinião isolada. Todas as mãos erguidas

não garantem ou confirmam que todos estavam confiantes na resposta.

O professor indaga o aluno E sobre o que o levou a chegar nesta conclusão, ao

chamá-lo pelo seu nome. Ao pedir uma justificativa do gesto do aluno, o professor

pretendeu causar uma intersecção entre o pensamento do aluno e a utilização da

linguagem, ocorrendo a linguagem verbal, esta que por sua vez é mediada através das
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palavras a fim de que este criasse um raciocínio mais sofisticado (LABURÚ;

ZOMPERO; BARROS, 2013, p.11). Souza, Campos e Benite (2014, p.160) defendem a

necessidade de se analisar as interações verbais e não verbais para que se entenda a

construção dos sentidos na sala de aula. No turno 3, o aluno responde que o carro se

apresentava enferrujado, trazendo a ideia de que a ferrugem1 surge somente em

metais:

3. E.: Well, for one the car is extremely rusty or, rusting, and rust only appears
when something, when a metal, I think it is a metal.

A seguir, a aluna Z complementa a resposta anterior relacionando a ferrugem ao

fato do objeto ser antigo ("Gets old…") e o aluno E continua construir seu raciocínio

com palavras desconexas, fazendo referência a erosão ("Gets old, and not moving for a

while, not moving, just nothing happening, erode"). O professor pede à turma o

significado do termo utilizado pelo aluno E, de modo que o próprio justifica o uso da

palavra uma vez que já tinha empregado na aula sobre chuva ácida. No turno 11, este

aluno define erode como um termo relacionado à deformação, sem fornecer detalhes. O

professor encerra esta interação avaliando a resposta ao concordar com o aluno ("Ok,

nice idea..."). Em seguida ele pergunta para a classe o que significa a ferrugem e a

razão de ter sido causada. A aluna Z responde que esta é causada pela água ou

oxigênio e o professor avalia a resposta como correta ao repeti-la.

O professor, sem chamar a atenção que todos estavam errados ao levantar a

mão para a resposta do carro, encerra a interação concluindo que a barra de ouro é o

objeto mais antigo. Para assegurar que os alunos compreendem o significado das

palavras antigo/velho e novo, em tom humorado utiliza uma analogia como facilitador do

entendimento destes termos, ao pronunciar a palavra antigo (old) e aponta para si

1 Apesar de tratarem sobre a mesma classe de reação química, os termos "ferrugem'' e "oxidação"
possuem significados diferentes. Enquanto a oxidação é uma reação que envolve a formação de óxidos
de metais em geral e outras substâncias, a ferrugem é o resultado da oxidação do ferro. No contexto da
discussão da aula, ambos os termos são utilizados intercambiavelmente.
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próprio e a palavra novo (young) ao aluno L. Nessa analogia o professor reforça a ideia

de tempo de vida e a diferença na aparência, mas essa linearidade não é direta para os

objetos da aula; carro enferrujado e barra de ouro reluzente devido a nobreza e falta de

reatividade do ouro.

O professor salienta que até o final da aula os alunos devem compreender o

motivo do ouro ser considerado o material mais antigo. A aluna M realiza uma hipótese

de que os dois materiais são compostos por metais diferentes. O professor concorda e

complementa com o fato do ouro não ser enferrujado e pedindo que ela continue a

repetir a fala alterando o tom de voz para um questionamento (''Doesn`t get rusty?"). A

aluna afirma que o ouro esteve de alguma forma protegido ("With age… because gold is

inside a place. That is, that gold is inside somewhere").

No turno 24, a aluna G conclui que a reatividade é maior no carro e o professor

repete essa fala querendo mais informações. A aluna G retoma a fala afirmando que a

reatividade é maior no metal, e não no carro (turno 28), ressaltando que o carro todo é

feito de diversos materiais. Nessa fala ela faz uso de um termo disponível no banco de

palavras. O professor diz que a aluna está correta, mas a fala ficou equivocada e pede

que repense ("Ok, what you are saying is correct, how you are saying it is incorrect.

Have a think… "). No turno 38, a aluna concluiu que o metal, e não o carro, é reativo, e

agora o professor aprova a resposta.

No turno 39, o professor apresenta o problema das bicicletas e questiona sobre

os motivos que levaram às diferenças de aparência. Novamente, o professor utiliza a

estratégia utilizada no início do episódio, oferecendo aos estudantes alguns instantes

para que discutam em duplas. Entre as respostas dos alunos, tem desta vez a

expressão cientificamente correta ("reactive"). As respostas geraram padrões não

triádicos de interação, pois os alunos afirmavam que a bicicleta seria reativa, conforme

o trecho a seguir:
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45. E.: The bike on the left (inaudível) unreactive and the other one is highly
reactive.
46. Professor B.: So this one… highly reactive. What is the difference
between your two phrases, then?
47. M.: I said non-highly reactive.
48. Professor B.: No, you said the bike is highly reactive.
49. M.: And what`s that?
50. Z.: (inaudível) not all bikes are reactive.

O professor finaliza esta discussão no turno 52, corrigindo a fala geral dos alunos

ao dizer que o metal que compõe a bicicleta é reativo. O professor ressalta a

necessidade de atenção na comunicação, enfatiza que é fundamental entender a

diferença entre metal que compõe a bike e a bike (essa é composta de vários

materiais), um erro assim levaria a perder pontos na avaliação. E indica a possibilidade

que as bicicletas são de diferentes metais, e portanto conferia aparências diferentes.

52. Professor B.: And it is not the bike, it is the metal., ok… the metal is highly
reactive. And those little differences will gain or lose you marks in your exam.
So, which metal is highly reactive in those two images, the one on the left or the
one on the right? Right hand up if you think right, left hand up if you think left.
Which metal is highly reactive?

No turno 56, foi realizada uma pergunta de metaprocesso, a qual é caracterizada

em que a resposta necessita de uma reflexão sobre as informações anteriores. Para a

pergunta do turno 56 (como você sabe que o metal é reativo?), a aluna L não conseguiu

fazer a análise e não obteve sucesso na resposta, conforme visto no turno 57.

No episódio de introdução da aula do professor B, podemos verificar que ocorreu

uma considerável interação entre professor e alunos. Houve a presença dos dois tipos

de padrão de interação, sendo um triádico e cinco não-triádicos. Pode-se verificar

entroncamento de sequências de interação, ou seja, presença de avaliação (A) e

iniciação de um novo padrão (I) no mesmo turno, conforme mostrado no quadro 5 que

apresenta as características dos padrões de interação e as iniciações do episódio I da

aula do professor B.
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As perguntas de processo levaram a longas sequências de interação como é

característica desse tipo de pergunta, com respostas dos alunos e feedback do

professor, seguida por novas respostas. Um exemplo foi a pergunta de processo sobre

os aspectos considerados para determinar o objeto mais antigo que durou 23 turnos.

Para o professor B, as perguntas de escolha também levaram a longas interações,

incomum para esse tipo de pergunta considerando que as alternativas já são

fornecidas.

Neste episódio, o professor inicia as sequências de interação utilizando maneiras

diferentes de fazer a mesma pergunta, com o objetivo de que todos os alunos tenham

maior compreensão do perguntado. Foi observado na transcrição o hábito do professor

permitir um período de silêncio por alguns instantes após a pergunta, com o intuito de

levar a reflexão sobre a questão. A partir de então, o professor abre espaço para que os

alunos verbalizem e compartilhem suas respostas e argumentos com o restante da

turma.

Com base nas perguntas e no transcorrer das interações, é perceptível que a

intenção do professor foi considerar somente o discurso cientificamente correto e não

todas as ideias dos alunos, isso foi bem marcante no feedback dado aos alunos. O

professor selecionava as respostas corretas e desconsiderava as respostas

equivocadas, de modo que o feedback tinha por objetivo fazer com que os alunos

descartem as alternativas anteriores e se aproximem do discurso aceito pela

comunidade científica. Este fato foi verificado por exemplo quando o professor forneceu

o feedback ao dizer que a ideia estava certa mas a comunicação e o termo usado

estavam equivocados no turno 29. No turno 52, novamente o professor enfatiza que a

bicicleta não é reativa e sim o metal que a compõe. Com base nestas evidências,

consideramos a abordagem comunicativa deste episódio como interativa - de

autoridade, sendo composta pela participação de professor e alunos na discussão, com

somente um ponto de vista a ser considerado, sem interanimação de ideia.

O episódio é majoritariamente composto por padrões não-triádicos, pois os
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alunos concediam respostas incorretas e quando estas respostas eram aceitas, era

necessária a utilização de termos corretos, de modo a serem necessárias mais

informações e feedback do professor. Entre os turnos 16 e 39 (maior sequência de

interação do episódio), o professor fornece uma sequência de feedback até atingir a

resposta desejada (o metal que compõe o carro é altamente reativo). O quadro 4

apresenta os principais aspectos presentes no episódio de aula do professor B

presentes na metodologia de Mortimer e Scott (2002).

Quadro 4: Estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) - Episódio I - Professor B

Aspectos metodológicos Evidências dos aspectos no episódio

Intenções do professor Introduzir um problema e desenvolver a
estória científica

Conteúdo das interações Descritivo - Empírico

Abordagem comunicativa Interativa - de autoridade

Padrões de interação 1 triádico e 5 não-triádicos

Intervenções do professor Modelagem de ideias, marcação e
seleção de ideias-chave.

Fonte: próprio autor (2021)

O quadro 5 apresenta a sequência de padrões de interação, seus formatos, e os

tipos de iniciação no episódio I ministrado pelo professor B.
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Quadro 5: Padrões de interação e tipos de iniciação - Episódio I - Professor B

Número do padrão Padrão Turnos Formato Iniciação

1 Não-triádico 2-14 I-R3-F-R-F-R3-F-R-A Escolha

2 Triádico 14-16 I-R-A Produto

3 Triádico 16-39 I-R-F-R-F-R-F-R-F-R-
F-R-F-R-F-R-F-R-F-R
-A

Processo

4 Triádico 39-46 I-R-F-R-F-R-A Processo

5 Triádico 46-52 I-R-F-R3-A Metaprocesso

6 Triádico 52-60 I-R-F-R-F-R-F-R-A Escolha (I) /
Metaprocesso (F)

(I = Iniciação, R = Resposta, F = Feedback, A = Avaliação; Fonte: próprio autor (2021))
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5.2 Episódio II

O segundo episódio contempla a discussão pré-experimento, que tinha o objetivo

de classificar os tipos de variáveis dos experimentos que foram realizados

posteriormente. Os alunos puderam classificar oralmente, com o auxílio do professor, as

variáveis dependente, independente e o controle das reações químicas do metal com o

oxigênio, ácido clorídrico e água. Essa classificação foi pautada nas características e

nos significados dados a estas variáveis ao longo da unidade de reações químicas.

No ano letivo anterior, 8º ano, as duas turmas realizaram um experimento sobre

a ação das forças de atrito em diferentes superfícies. Nesse momento, os significados

de variável independente e dependente foram apresentados às duas turmas, como

aquela que é alterada ao longo do experimento e aquela que é medida (variável

controle) – respectivamente.

5.2.1 Episódio II - Análise do discurso do Professor A com a turma do 9˚ ano A

O professor começa o episódio pedindo para que os alunos tomem notas em

seus cadernos sobre os principais pontos da discussão prestes a ser iniciada. No turno

1, antes de entrar em detalhes sobre as variáveis de cada experimento, o professor faz

uma pergunta de processo em relação ao significado do termo variável independente.

Em seguida, o aluno M fornece uma resposta incorreta ("Oh, the one that doesn't

change…"). O professor avalia a resposta dada, indicando de forma implícita que esta

estava incorreta ao refazer a pergunta no turno 5.

Ainda sem sucesso de resposta em relação à primeira pergunta feita, o professor

espontaneamente opta por uma pergunta de escolha oferecendo opções de resposta no

turno 8 ("What does independent variable mean? Is that the variable that you change or

that you measure?"), de forma a facilitar e direcionar o entendimento da situação,
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obtendo a resposta esperada, embora curta pelo aluno D no turno seguinte ("Change").

No turno 9, o aluno D faz menção a resposta da pergunta feita pelo professor, que se

encontra na apresentação de powerpoint da aula (''Mr, it is there''). Possivelmente, o

professor havia se esquecido que a resposta de sua pergunta estava já disponível,

entretanto, os alunos puderam articular a fala do professor com a informação presente

na projeção. Em tom humorado, no turno 13 o professor comenta que certificar que eles

estavam atentos e portanto perguntou o que estava sendo apresentado no slide. Neste

episódio, o professor considerou somente as respostas cientificamente corretas.

Depois da breve discussão sobre os significados de cada variável, e partindo da

convicção de que os alunos tinham o entendimento destas, o professor utiliza os

significados de cada uma delas para questionar os estudantes sobre quais são as

variáveis de cada experimento, o que se verifica nos turno 13 em relação a variável

independente,

13. Professor A. "yeah, the answer is there, just to make sure you are paying
attention. Now, what are you changning in this practical?"

No turno 17, em relação a variável dependente:

17. Professor A. "What are you measuring?"

E no turno 23, sobre as variáveis de controle:

23. Professor A. "What are we keeping the same in this practical?"

Os trechos destacados acima desencadearam três interações triádicas, sendo

duas do tipo I-R-A e uma do tipo I-R2-A. Os alunos C, M e L obtiveram as respostas

corretas com relativa facilidade para cada uma destas perguntas (o metal; a reatividade

apresentada; a quantidade de ácido, oxigênio disponível e a temperatura de cada grupo

de experimentos, respectivamente). Para cada uma destas interações, o professor

finaliza ao avaliar as respostas dos alunos, parafraseando as respostas dadas com
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ênfase na entonação ao elevar o tom de voz, de modo que estas estivessem claras e

disponíveis para toda a classe. A mudança de entonação como um marcador no

discurso do professor foi observada no trabalho de Aguiar Jr. e Mortimer (2005) que foi

executada com o objetivo de que os alunos revissem e reelaborassem a solução ao

problema proposto, aqui, neste episódio a alteração na entonação é usada com outro

propósito, o professor emprega um tom mais alto para ratificar as respostas dos alunos.

Complementar a fala, a entonação de voz, os gestos e as posturas são aspectos que

influenciam na aprendizagem de conceitos. Em trabalho sobre o ensino de ciências

para alunos que apresentam o transtorno do espectro autista, Ferreira e Compiani

(2015) analisam que o significado de conceitos nem sempre é construído somente

através da fala, mas entre a associação entre o que é dito e as "observações, gestos e

entonação de voz do interlocutor" (FERREIRA; COMPIANI, 2015, p. 6).

Entre os turnos 23 e 37, observou-se uma discussão iniciada pelo

questionamento do professor sobre as variáveis de controle, o que levou a uma

sequência de padrões triádicos, pois as respostas dos alunos eram geralmente curtas e

corretas. Entre as respostas, podemos verificar o uso das palavras temperature, time,

acid, water, substances, quantity, sendo esta última substituída pelo professor com o

termo volume, no turno 34. O professor, ao solicitar mais informações sobre quais

quantidades os alunos se referiam, recebeu as respostas de alguns alunos para sua

pergunta de produto "Of water..." e do aluno N "and acid also''. Eles não respondem a

quantidade, mas nomes dos compostos relacionados a essas quantidades, mas o

professor compreende. Neste trecho, o professor poderia ter utilizado o conhecimento

dos alunos sobre estas variáveis para realizar uma discussão mais profunda sobre as

consequências da falta de controle dessas variáveis como a coleta de dados incorretos

e questionar a possibilidade de inconsistências entre os resultados das duplas.

Nesses turnos sobre as variáveis dependentes e independentes, foi notável o

fato de os alunos se sentirem confortáveis ao realizar classificações de variáveis

experimentais, pois este era assunto com o qual eles já possuíam certa proximidade,
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uma vez que este tema foi desenvolvido no ano anterior. Ao refletir sobre o ato de

classificar, Luria (1988) afirma que o pensamento classificatório não é somente um

reflexo da experiência individual do aluno, mas um resultado da experiência

compartilhada que a sociedade pode comunicar através de seu sistema linguístico

(LURIA, 1988). Segundo o autor, os adolescentes estabelecem um sistema conceitual

hierárquico, isolando atributos diferentes a diferentes objetos.

No turno 42, o professor realiza uma pergunta de processo, buscando entender

como os alunos abordariam o problema da medição da reatividade das reações. Todas

as respostas atribuem a utilização dos órgãos dos sentidos de maneira qualitativa,

ainda que implícita, para verificação da reatividade tais como audição, olfato e visão

(watching, listening, smelling) como pode ser observado no trecho abaixo:

42. Professor A. "The reactivity, well done H. How can we measure the
reactivity?"
43. H. "By… watching… by….listening."
44. Professor A. "By watching, listening, what else?"
45. H. "Smelling."
46. Professor A. "Smelling. All right, and (inauvidel) reaction with oxygen?"

Podemos considerar que na interação acima, os alunos utilizaram conceitos

espontâneos e cotidianos ao relacionarem o uso de órgãos sensoriais com o objetivo de

dar suporte para a construção dos conceitos científicos relacionados à ocorrência das

reações químicas. Ao explorarem a química dos sentidos como método de

contextualização, Vidal e Melo (2013) concluem que a aprendizagem e a motivação dos

alunos são promovidas quando as práticas pedagógicas no ensino de química

envolvem a utilização dos órgãos sensoriais, visto que segundo os autores, podemos

perceber o ambiente a nossa volta através dos sentidos. Os sentidos podem ser

considerados como instrumentos mediadores da relação entre o sujeito e o mundo

(OLIVEIRA, 1993).

No turno 46 representado acima, o professor indaga aos alunos sobre como

poderia ser possível medir a reatividade do metal ao reagir com o oxigênio. No turno
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seguinte, o aluno D indica através da temperatura e o professor avalia a resposta de

forma positiva ao repeti-la, porém ainda deseja mais informações. O aluno N

complementa ao responder "Yeah, the time also", em uma possível referência ao tempo

em que se levaria para que fosse observada uma mudança visual na reação. O

professor não pede para que o aluno dê mais clareza a sua resposta e subentende-se

que a resposta dada pelo aluno N foi aceita pelo professor, pois este realiza uma nova

pergunta sobre quanto tempo o metal deveria ser exposto na chama do bico de bunsen

no turno 52 ("How long should we leave?"). Esta pergunta não foi feita de maneira

completa, o que pode ter dificultado o entendimento de todos os alunos, entretanto os

alunos L e N sugerem os tempos três minutos e trinta segundos, respectivamente, e o

professor concorda com a segunda resposta.

No turno 73, o professor pergunta se seria possível utilizar ácidos de diferentes

concentrações. A interação é reproduzida a seguir:

73. Professor A. "HCl, it needs to be HCl. And can we use different concentrations
of acids?"
74. D. "No."
75. Professor A. "Why not? "
76. N. "Because it can affect…"
77. Professor A. "How will that affect the reaction?"
78. M. ("inaudivel) fair test."
79. N. "It can have a stronger reaction (inaudivel) more concentrated or the
opposite thing. "
80. Professor A. "Yeah, we can have a stronger reaction or a more vigorous
reaction. And then it is not going to be a fair test. Does that make sense?"

Esta pergunta de escolha gerou uma interação não-triádica, considerando que

uma resposta simples necessitou de uma justificativa adicional por parte dos alunos. A

interação não-triádica teve a estrutura I-R-F-R-F-R2-A. Como a resposta do aluno D no

turno 74 foi um simples "não", o professor solicitou que ele apresentasse uma razão

que desse suporte a sua resposta. Entretanto, a aluna N afirmou que o uso de ácidos

de concentrações diferentes afetaria o processo. O professor oferece pistas no turno 77
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para direcionar a resposta e o aluno M menciona a expressão "fair test" em referência a

reprodutibilidade do experimento. Em seguida, a aluna N afirma que ocorreria uma

reação mais "forte" caso um ácido mais concentrado fosse utilizado. No turno final, o

professor procede com a avaliação da resposta ao confirmá-la e complementa ao

concluir que a reação seria mais vigorosa, parafraseando a expressão fair test utilizada

pelo aluno M em referência a inconsistência dos resultados experimentais empregando

essa condição.

Ao longo do episódio II, o professor questionou os estudantes e ofereceu-lhes

feedback para que os alunos reformulassem suas respostas. Neste recorte da aula,

foram observados 18 padrões triádicos e três não-triádicos, o que evidenciou que os

alunos obtinham respostas corretas para as perguntas feitas com prontidão na maioria

das oportunidades e que os alunos tinham considerável domínio do vocabulário, pois as

intervenções feitas as respostas dos alunos pelo professor visando a busca dos termos

científicos foram raras, o que também revelou que os estudantes possuíam significativo

conhecimento prévio sobre o tema da discussão. Os padrões não-triádicos foram

verificados quando havia respostas incorretas apresentando a necessidade de dispor

de mais informações por parte do professor. Ao longo do episódio II, o discurso do

professor A é caracterizado como interativo - de autoridade, o qual permitiu a

participação dos alunos, verificando o conhecimento dos estudantes em relação às

variáveis presentes no experimento.

O conteúdo das interações foi caracterizado como descritivo, conforme exposto

no na estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) presente no quadro 6 a seguir, pois

o professor esteve interessado em encontrar descrições corretas sobre as variáveis em

detrimento das justificativas que as levavam a serem classificadas de tal forma, e

empírico, pois as descrições eram feitas baseadas em características observáveis dos

objetos.

O quadro 6 traz os principais aspectos metodológicos da estrutura de Mortimer e

Scott (2002) presentes no episódio II ministrado pelo professor A.
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Quadro 6: Estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) - Episódio II - Professor A

Aspectos metodológicos Evidências dos aspectos no episódio

Intenções do professor Sustentar o desenvolvimento da estória
científica ao suscitar uma solução para o
problema proposto (experimento) e guiar
o trabalho com uso das ideias científicas

Conteúdo das interações Descritivo - Empírico

Abordagem comunicativa Interativa - de autoridade

Padrões de interação 18 triádicos e 3 não-triádicos

Intervenções do professor Selecionar ideias, Marcação de
ideias-chave e compartilhamento
de ideias

Fonte: próprio autor (2021)

O quadro 7 abaixo apresenta os padrões de interação, os tipos de perguntas que

iniciam cada interação, os turnos em que se encontram e o formato das interações para

o episódio II do professor B.

Quadro 7: Padrões de interação e tipos de iniciação - Episódio II - Professor A

Número do padrão Padrão Turnos Formato Iniciação

1 Triádico 1-3 I-R-A Processo

2 Não-triádico 8-13 I-R2-F-R-A Escolha

3 Triádico 13-15 I-R-A Produto

4 Triádico 17-20 I-R2-A Produto

5 Triádico 21-23 I-R-A Produto

6 Triádico 23-25 I-R-A Produto

7 Triádico 31-33 I-R-A Processo

8 Triádico 34-36 I-R-A Produto
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9 Triádico 38-40 I-R-A Produto

10 Triádico 40-42 I-R-A Produto

11 Triádico 42-44 I-R-A Processo

12 Triádico 44-46 I-R-A Processo

13 Triádico 46-48 I-R-A Produto

14 Triádico 50-52 I-R-A Produto

15 Triádico 53-55 I-R-A Produto

16 Triádico 56-58 I-R-A Produto

17 Não-triádico 58-66 I-R3-F-R3-A Produto

18 Triádico 66-68 I-R-A Produto

19 Triádico 69-71 I-R-A Escolha

20 Triádico 71-73 I-R-A Produto

21 Não-triádico 73-80 I-R-F-R-F-R-A Escolha

(I = Iniciação, R = Resposta, F = Feedback, A = Avaliação; Fonte: próprio autor (2021))

5.2.2 Episódio II - Análise do discurso do Professor B com a turma do 9˚ ano B

No início do episódio II, o professor B faz uma explicação no turno 1 sobre o

experimento que será realizado, caracterizando um discurso não - interativo de

autoridade. O professor faz referência a um experimento entre ácido e magnésio, parte

do conteúdo da unidade de ácidos e bases, do oitavo ano:

1. Professor B: "So there are three practicals that you are going to be doing. I
am gonna give you four different metals, ok? And you are going to react them
with water, with oxygen and with acids. Now this one (apontando para o
magnésio), you should have done in a previous life, your year 8 life, when you
learned about acids and alkalis, ok?)

No turno 3, o professor solicita que os estudantes, organizados em dupla,

refletissem, dialogassem com os colegas e escrevessem no caderno quais as variáveis

independentes, dependentes e o controle dos experimentos propostos pelo professor:
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3. Professor B. "That will be the challenge for you to start with. I am gonna give
you a worksheet today. You have got a procedure, a very small procedure. And
you have got a space to write the independent, the dependent and the control
variables for each of the three practicals. It is a discussion, so here there is
some help. Independent variable, you change, dependent variable, you
measure, and control, the one that stays the same. Ok, so try and work together
to identify the variables in these practicals."

No trecho acima, diferentemente do professor A, o professor B utiliza uma

estratégia conhecida como Think-Pair-Share (Pense - Pareie - Compartilhe – tradução

livre), elaborada por Lyman (1981). Esta é uma estratégia de interação muito comum

nas escolas britânicas, que parte da cultura da escola. Com esta técnica, o professor

faz uma pergunta para a classe com o objetivo de que os alunos pensem e reflitam

mentalmente sobre a resposta, logo em seguida, o professor pede para que os alunos

discutam em voz baixa com seu colega do lado. Esta conversação entre os estudantes

costuma durar cerca de trinta segundos a um minuto. Após este período, o professor

solicita que os alunos compartilhem para toda a classe o que foi discutido nas

conversas em dupla. Este método tem como objetivo permitir que os alunos interajam

entre si e com o professor e fomentar um ambiente de cooperação e democrático em

sala de aula. O tempo dado pelo professor para que os alunos analisem antes de

responder em voz alta favorece o processamento da informação (LYMAN, 1981).

Dentro da experiência em sala de aula, percebe-se que esta técnica pode facilitar

o entendimento dos alunos que possuem maior dificuldade e o treino na comunicação

para aqueles com maior domínio do assunto, uma vez que é dado tempo para que

possam tratar mais sobre o assunto com outro do mesmo nível, estudante a estudante.

Os diálogos dos estudantes no trabalho em dupla, entre os turnos 3 e 4, tiveram

duração de cerca de três minutos e não foram transcritos pois ocorriam

simultaneamente e também pois as interações que nos interessavam eram entre alunos

e professor. Após este período de conversas entre os alunos, o professor B, com o

intuito de verificar o entendimento dos estudantes sobre as variáveis do experimento de
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reatividade de metais, retoma sua discussão com a turma e pergunta quais conclusões

formularam a respeito das variáveis. Durante o episódio II (pré-experimento) ministrado

pelo professor B, o discurso é caracterizado majoritariamente como interativo - de

autoridade, havendo participação dos estudantes a partir das perguntas colocadas pelo

professor. O professor enfatizou somente as respostas cientificamente corretas dos

estudantes, não abrindo espaço para pontos de vista fora dos conceitos científicos,

característica do discurso de autoridade. Nota-se que os estudantes do professor B

ainda que participam da discussão, suas respostas são predominantemente mais curtas

quando comparadas com as intervenções do professor A. Além de respostas mais

curtas, o número de participações dos estudantes do professor B também é menor do

que as obtidas pelo professor A. Este fato pode ser atribuído à diferença de

conhecimento, pré-requisito das turmas, ou seja, maior bagagem de conceitos

científicos dos estudantes do professor A, bem como uma maior facilidade de

comunicação com o idioma inglês por parte dos estudantes. Não atribuímos que o

menor número de participações e respostas mais curtas sejam resultados da pergunta

inicial do professor, uma vez que elas possuem o mesmo tipo que o professor A e níveis

de dificuldade similares. No entanto, esse fato leva o professor B a oferecer feedback

aos estudantes com maior frequência para que cheguem às respostas corretas, como

verificado pelo maior número de padrões não-triádicos (7 do professor A versus 3 do

professor B). Apesar do discurso interativo - de autoridade ao longo deste episódio, em

turnos específicos, o discurso pode ser considerado como não interativo - de autoridade

uma vez que o professor realiza perguntas às quais ele mesmo oferece as respostas

com o objetivo de facilitar a compreensão de conceitos, por ele compreendido ser de

desconhecimento dos alunos. Por exemplo, durante o turno 38, o professor ilustra uma

possível evidência de transformação do metal quando este se encontra na presença de

chama ao emitir luz:
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38. Professor B: "The reactivity, and how do we know it`s reacted? Well, it might
give off a white bright light, it might spark, it will do something... And if we just
look at the last one, place the metal in a test tube, with acid, and observe the
reaction. (inaudivel) our independent variable…"

Também ao longo do turno 48, no qual o professor pergunta sobre qual seria o

tipo de variável relacionada à intensidade da chama do bico de bunsen – dependente,

independente ou controle - e ele próprio, o professor, responde: temperatura. No

prosseguimento de sua fala, ele faz um resumo sobre as três variáveis de controle

presentes nos experimentos até então e finaliza realizando uma pergunta de produto

sobre as variáveis de controle do experimento de metais com oxigênio.

48. Professor B. "Good. So, what's that gonna indicate? The temperature. Ok,
so three control variables, the quantity of water, the quantity of phenolphthalein
and the temperature which we heat it up to. If you read your procedure, you
should be able to identify all of that in the procedure. Next, reaction with oxygen,
pick up a small piece of metal with a forceps and place it directly on the bunsen
flame. What things should we keep the same?"

Como resposta a pergunta feita, a aluna G faz menção a chama do bico de

bunsen ("the bunsen flame"). Apesar de sua resposta correta, validada pelo professor

no turno 50 ("The bunsen flame again''. Ok, keeping that the same is good".), a aluna

não explicita a característica da chama a que se refere. Aqui, o professor poderia ter

complementado a resposta com os termos "altura" ou "intensidade" da chama. Também

não foram discutidas as justificativas para que esta variável fosse um controle, podendo

ter aberto espaço para uma discussão sobre temperatura e velocidade de reação. No

entanto, no turno 57 o professor explica as razões de cuidadosamente manter os

reagentes à mesma distância da chama do bico de bunsen, para que a condição

experimental (temperatura) de todos os metais se mantivesse constante:



80

57. Professor B. "So let's keep it the same. Let's keep distance the same in
order to allow the temperature to be the same. And let's go to the last one,
reactions with acids. Place the metal in a test tube with acid and observe the
reaction. What are we keeping the same?"

No mesmo trecho registrado acima, o professor questiona os alunos sobre as

variáveis de controle do experimento entre metais e ácido. Como resposta, os alunos

fornecem termos que fazem parte de seu cotidiano com os quais já possuem certa

familiaridade, como "quantidade" (quantity) pelo aluno E. Também é citado o sinônimo

amount pela aluna G, entre os turnos 58 a 61:

58. G. Acid? The quantity of the acid.
59. Professor B. Quantity of the acid. Anything else?
60. E. The amount of metal (inaudivel).
61. Professor B. The amount of metal, good. It's funny that you brought that
one now because shortly that's gonna be important.

Na interação triádica representada acima, o professor confirma as respostas dos

alunos ao repeti-las. Houve a oportunidade para que fosse utilizado vocabulário mais

científico para estas respostas como "volume" e "massa", por exemplo, ao se referir às

quantidades de ácido e metal, uma vez que estes termos já foram apresentados aos

alunos em aulas anteriores.

Entre os turnos 63-86, ocorre uma longa sequência de falas dentro de um padrão

não-triádico no qual o professor B busca que seus alunos utilizem o termo

“concentração” para designar uma variável de controle da reação de metais com ácidos,

no caso a concentração do ácido clorídrico:

63. Professor B. For all of them. Yeah, if then you decide to use a big piece of
metal and a small piece of metal and in the next test, it's not gonna be fair
(inaudivel), so constant metal. What else about the acid should we keep the
same?
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Curiosamente, o professor elaborou esta pergunta sem utilizar a expressão

"variável de controle", de maneira mais simplificada (O que mais sobre o ácido nós

devemos manter o mesmo? - tradução livre). Alterar o modo ou utilizar outras palavras

pode facilitar a compreensão de alguns alunos que talvez ainda não possuam

familiaridade com o termo que havia sido apresentado no slide (powerpoint) e na tabela

de variáveis de controle que estava no caderno do aluno. Também é importante

destacar o uso da palavra fair (justo - tradução livre) para descrever as condições que

tornam o experimento reprodutível, quando são estabelecidas as variáveis de controle,

independente e dependente. Esta expressão em inglês é comumente utilizada nas

aulas de ciências dessa escola desde os anos iniciais do ensino fundamental e é

frequentemente utilizada pelos alunos. Em relação a pergunta feita, ao constatar a

dificuldade dos estudantes em lembrarem e usarem o termo esperado "concentração",

o professor oferecia progressivamente mais informações para que os alunos utilizassem

o vocabulário desejado. A enunciação da palavra “concentração” pelos alunos poderia

fornecer um indício da apropriação e domínio do conceito atrelado a definição do

termo. Nesse intuito, dentre as pistas utilizadas, no turno 80, o professor compara dois

supostos ácidos com etiquetas de concentrações diferentes para que os alunos

recuperassem o conceito de quantidade de matéria por volume e utilizassem a palavra

“concentração” na comparação entre os dois ácidos imaginários:

80. Professor B. So if I have two different acids, ok, if I give you a one molar
acid, and a ten molar acid, which one is more… dangerous?

Ao utilizar a ilustração sobre etiquetas de ácidos, o professor fornece pistas

(MONTEIRO; TEIXEIRA, 2004), oferecendo elementos que sustentem o raciocínio por

meio de um evento palpável. No turno 84, a aluna Z pronuncia o início do termo

desejado ("conc…") e em seguida o professor a auxilia completando o restante da

palavra. Apesar dos alunos não terem lembrança do termo "concentração”, isto não

impediu de compreenderem o fato de que substâncias com etiquetas de concentrações
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diferentes possuem características diferentes – neste caso relacionado com o grau de

periculosidade da substância. Neste episódio, os alunos realizaram uma generalização

com base em suas impressões imediatas (LURIA, 1988). Mortimer e Scott recomendam

que ao longo de uma sequência de ensino, ocorra uma mudança no raciocínio dos

alunos, indo da visão cotidiana, que no caso deste episódio esteve ligada a ideia de

substâncias mais ou menos diluídas, para a visão científica, como por exemplo o

emprego do termo "concentração, independentemente do contexto, de forma

generalizada (MORTIMER; SCOTT, 2002).

No final do episódio, o professor problematiza o uso de diferentes ácidos e as

condições de reprodutibilidade do experimento ao fazer uma pergunta de escolha no

turno 89:

89. Professor B. "What about if I give you hydrochloric acid in one test and then
sulphuric acid in another test? That's fine?"

De forma implícita, esta interação segue com a conclusão pela aluna Z de que o

tipo de ácido é uma variável de controle, no turno 94 ("No because, (inaudível) the

same chemicals that you use"). O professor avalia a resposta dada positivamente no

turno seguinte, porém sem fornecer maiores detalhes sobre as razões pelas quais este

deve ser um controle. Aqui o professor poderia fazer uma breve discussão sobre

velocidade de reação de a partir da utilização de ácidos diferentes e os produtos

esperados, bem como possíveis diferenças macroscópicas das reações. O professor

termina a discussão ao avisar seus alunos que é então chegado o momento de iniciar

os experimentos.

Este episódio foi composto por onze padrões de interação triádicos e sete

não-triádicos, sendo a pergunta de produto empregada com maior frequência. Ao

realizar este tipo de pergunta, o professor desejava obter de seus alunos as

características macroscópicas dos experimentos, principalmente em relação às

variáveis e equipamentos utilizados, de modo que os resultados fossem obtidos de
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maneira reprodutível. É importante ressaltar que o professor teve um papel de

desenvolvedor da estória científica ao propor uma possível solução (a realização de

experimentos) para o problema apresentado no início da aula (o motivo pelo qual

alguns metais enferrujam mais rapidamente que outros), conforme descrito na estrutura

analítica Mortimer e Scott (2002) no quadro 8 a seguir. Como também observado no

trabalho de Nery, Malheiro e Teixeira (2020), houve neste neste episódio uma transição

entre o discurso interativo e não - interativo. Podemos considerar que o emprego da

abordagem não - interativa de autoridade em turnos específicos foi bem-vinda pois

possibilitou que o professor disponibilizasse as ideias científicas do plano individual

para o plano social da sala de aula, ou seja, das idéias científicas individuais para a

exibição pública, uma vez que os alunos possuíam um entendimento do assunto tratado

mas apresentavam certo grau de dificuldade em expressar as ideias científicas de

maneira correta, devido à barreira linguística existente em relação à fala (speaking), o

que não ocorria em relação a compreensão da língua falada (listening). Mortimer e

Scott (2002) recomendam que haja esta variação de abordagem com o objetivo de

"preencher possíveis "lacunas existentes entre as visões cotidiana e científica

relacionadas ao mesmo fenômeno". Ao descrever as diferenças entre os

conhecimentos científicos e cotidianos, tratados como espontâneos, Vygotsky (2001)

afirma que a criança utiliza os conceitos cotidianos, mas não tem consciência do seu

pensamento. Em compensação, o autor sugere que os conceitos científicos são

apresentados de forma não-espontânea e que a criança é estimulada a operar com o

próprio conceito, que no caso deste episódio contempla o controle das variáveis

experimentais pelos alunos que requer certo grau de consciência por parte dos

estudantes, o segundo Vygotsky, não ocorre com os conhecimentos espontâneos.

O conteúdo das falas dos alunos foi predominantemente descritivo em relação

aos componentes dos experimentos. Abaixo, encontra-se o quadro 8 que apresenta a

análise do episódio de acordo com a estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002).
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Quadro 8: Estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) - Episódio II - Professor B

Aspectos metodológicos Evidências dos aspectos no episódio

Intenções do professor Sustentar o desenvolvimento da estória
científica

Conteúdo das interações Descritivo - Empírico - Generalização

Abordagem comunicativa Interativa - de autoridade
predominantemente e não-interativa de
autoridade (turnos 38 e 48)

Padrões de interação 11 triádicos e 7 não-triádicos

Intervenções do professor Modelagem de ideias, Marcação de
ideias-chave e compartilhamento
de ideias

Fonte: próprio autor (2021)

O quadro 9 abaixo apresenta os padrões de interação, os tipos de perguntas que

iniciam cada interação, os turnos em que se encontram e o formato das interações para

o episódio II do professor B.

Quadro 9: Padrões de interação e tipos de iniciação - Episódio II - Professor B

Número do padrão Padrão Turnos Formato Iniciação

1 Triádico 4-6 I-R-A Processo

2 Não-triádico 6-10 I-R-F-R-A Produto

3 Não-triádico 10-20 I-R-F-R-F-R-F-R-F-R-A Processo

4 Triádico 21-24 I-R2-A Produto

5 Não-triádico 24-28 I-R-F-R-A Produto

6 Não-triádico 28-34 I-R-F-R-F-R-A Produto

7 Triádico 34-36 I-R-A Produto

8 Triádico 38-40 I-R-A Processo
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9 Triádico 40-42 I-R-A Produto

10 Triádico 42-44 I-R-A Produto

11 Triádico 44-46 I-R-A Produto

12 Triádico 46-48 I-R-A Produto

13 Não-triádico 48-52 I-R-F-R-A Produto

14 Triádico 55-57 I-R-A Produto

15 Triádico 57-59 I-R-A Produto

16 Triádico 59-61 I-R-A Produto

17 Não-triádico 63-86 I-R-F-R3-F-R-F-R-F-R-F-R-F-R-F-R-
F-R2-A

Produto

18 Não-triádico 89-95 I-R-F-R-F-R-A Escolha

(I = Iniciação, R = Resposta, F = Feedback, A = Avaliação; Fonte: próprio autor (2021))
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5.3 Episódio III

O terceiro episódio analisado desta sequência contempla a discussão do

experimento que foi realizado ao final da aula. Os estudantes realizaram os

experimentos reagindo os quatro metais (magnésio, zinco, ferro e cobre) com ácido

(HCl), oxigênio e água, separadamente. Os alunos observaram a tendência que cada

metal tinha em reagir e registraram suas observações em tabelas em seus cadernos, de

forma que cada dupla pudesse discutir e concluir sobre a ordem de reatividade dos

metais.

5.3.1 Episódio III - Análise do discurso do Professor A com a turma do 9˚ ano A

Os estudantes realizaram os experimentos de maneira bastante organizada,

seguindo o roteiro pré-estabelecido e discutido no episódio II. Pôde-se notar que

gostaram dos experimentos, provavelmente devido ao seu apelo visual. Este episódio

rendeu a maior quantidade de interações da aula e traz a espontaneidade e conforto

dos alunos ao compartilhar seus resultados com a classe. No início, o professor

retomou o problema proposto de classificar os metais em relação a sua reatividade e

seguiu com a discussão dos resultados que cada dupla obteve. Os experimentos

duraram cerca de quarenta minutos e após o término, os alunos se mostraram

relativamente agitados com os aspectos experimentais. Desta forma, o professor

assegurou que seus alunos tivessem a compreensão do problema em questão e não

perdessem a concentração sobre o assunto da aula. No artigo sobre perguntas em

aulas investigativas de ciências, Machado e Sasseron (2012) argumentam que caso os

estudantes não compreendam a questão-problema do experimento, as etapas do ciclo

da construção científica se diluem e os alunos precisam reconhecer o problema para

que se engajem em sua resolução.

Logo no primeiro turno do episódio, o professor A questiona sobre o objetivo do
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experimento e para isto, utiliza de uma pergunta de processo ("Qual o objetivo de

termos feito o experimento?"), isso revela a intenção do professor de continuar o

desenvolvimento da estória científica, conforme o quadro 10 abaixo, que apresenta os

aspectos do episódio relacionados a estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002). Em

seguida, nos turnos 3 e 5, o professor realiza algumas perguntas de produto sobre os

metais estudados, com o objetivo de verificar se os alunos lembram e

concomitantemente ressaltar o nome dos metais para aqueles que ainda não sabem

(magnesium, iron, zinc and copper). Nos turnos 7, 13 e 17 o professor verifica o

entendimento dos alunos sobre o roteiro do experimento ao realizar perguntas de

processo sobre os detalhes do experimento e sobre o motivo da necessidade da fonte

de calor para a reação com o oxigênio. Estas perguntas desencadearam longas

interações, pois as respostas não se aproximavam do desejado pelo professor. O

professor então fornece mais informações, de forma que os alunos sejam conduzidos a

refletir com um pouco mais de dados, sustentando o raciocínio dos alunos, o chamado

fornecimento de pistas (Monteiro e Teixeira, 2004). Os estudantes tiveram a

oportunidade de dar novas respostas, estando ainda longe do correto, o professor

prosseguiu com novas dicas e possibilidades dos estudantes remodelarem suas

respostas. No turno 41, uma estudante (estudante C) entrega a resposta desejada pelo

professor e assim no turno seguinte, o professor faz a avaliação parafraseando a fala

da aluna, ao dizer que o uso de calor tornaria a reação mais rápida. Monteiro e Teixeira

(2004) definem este momento no qual o professor repete a fala da aluna como

reespelhamento e estes autores argumentam que ao repetir a frase de um aluno de

maneira afirmativa, o professor legitima sua fala, graças a sua autoridade dentro do

discurso. O conteúdo da resposta da aluna C não foi baseado em uma explicação

teórica, que se utilizava de modelos que suportam sua fala, como por exemplo o

modelo atômico, e sim empírica, uma vez que esta resposta foi baseada em

características visíveis, evidências da reação química.

No turno 46, o professor realiza uma pergunta de produto cuja resposta desejada
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necessita que os alunos relembrem conceitos aprendidos em anos anteriores de sua

vida escolar. Como a maioria dos alunos estão matriculados na escola há alguns anos,

o professor tem a ciência de que alguns sabem a resposta para a pergunta feita ("Qual

tipo de energia nós usamos?"). No turno seguinte, o aluno N. responde corretamente

proferindo a expressão thermal e o professor realiza uma fala avaliativa no turno

seguinte, completando a resposta com a expressão "energia térmica". Nesse turno, é

visível que o professor assume o papel de conectar os conhecimentos da aula em

questão com aulas anteriores de ciências, provocando a memória para alguns e para

outros trazendo um “novo” termo, esse não precisa de explicações porque é

intuitivamente compreendido e, portanto adicionado a bagagem de termos científicos

dos estudantes.

Durante a discussão do experimento, algumas perguntas de processo

desencadearam interações curtas, uma vez que estas perguntas estavam relacionadas

ao procedimento experimental e necessitavam de respostas diretas. No turno 50, o

professor faz uma pergunta de processo com o objetivo de recuperar os passos que

foram seguidos na atividade prática e nesta oportunidade relacionar a metodologia

usada para a reação dos metais com a água.

É importante ressaltar que ao longo da análise deste episódio, alguns turnos que

não contemplavam o modelo de interação iniciação-resposta-avaliação ou

iniciação-resposta-feedback-resposta-etc. não foram incluídos na estrutura analítica de

padrões de interação. Estes turnos referem-se a comentários dos estudantes e

professores sobre assuntos que fugiam da discussão do experimento (turnos 132-161,

165-169 e 178-187). Apesar de distante do objetivo do experimento, os alunos

trouxeram perguntas geradas pela curiosidade em relação aos materiais utilizados na

investigação, como por exemplo onde obtê-los, custos e segurança. De acordo com

Almeida e Camargo (2011), ao realizar questionamentos, o aluno gera um processo de

organização mental, voltando para si e para os conhecimentos que já possui.

Consideramos que o ato de realizar perguntas por parte do aluno demonstra interesse
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na aula, deixando de lado o papel passivo como ouvinte.

Novamente, no turno 170, o professor faz uma pergunta de produto

relacionando-a aos conceitos discutidos em uma das aulas iniciais da unidade de

reações químicas, no caso reações de combustão. O professor pergunta sobre os

componentes necessários para que uma reação de combustão ("What are the three

things you need to burn anything?"). deixando claro, dando pistas, da quantidade de

componentes. A resposta esperada (calor, oxigênio e combustível) foi obtida em uma

interação não-triádica composta por respostas dos alunos e feedback do professor. A

devolutiva consistia em completar com um verbo as expressões trazidas pelos alunos,

como exemplo, no turno 171, a aluna C. diz a expressão flame, representando a fonte

de calor, e o professor complementa a frase da aluna com "You need a flame" e assim

por diante, com as respostas dos outros componentes. Esta forma de feedback propicia

suporte para os alunos pronunciarem respostas completas futuramente, para que suas

respostas não sejam compostas somente por uma única palavra.

No turno 188, o professor inicia a discussão dos resultados pedindo aos alunos,

o metal menos reativo entre os utilizados e pontua que a resposta deve ser baseada

nas observações do experimento. Com essa questão o professor provoca que os

estudantes organizem seus resultados para chegar a uma conclusão. Para a maioria

das duplas, as mudanças causadas pelas reações químicas (liberação de bolhas, calor

e alteração na cor do metal e da solução) foram facilmente percebidas, com exceção do

cobre. Assim, no turno seguinte, rapidamente o aluno L afirma que o cobre foi o menos

reativo e em seguida, o professor repete a fala do aluno de maneira a assegurar que a

classe inteira tenha ouvido a resposta, indagando aos outros grupos se concordam.

Com a conclusão apresentada pelo aluno L. Ao perguntar sobre os resultados dos

outros alunos, o professor deseja fomentar uma discussão com toda a turma e, nesse

momento, repentinamente apareceu uma falta de consenso nos resultados, pois o aluno

N afirmou que o metal menos reativo foi o ferro. Com o prosseguimento da interação, a

aluna C afirma que "nada aconteceu" com o cobre e este argumento
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sustenta sua fala em relação a reatividade deste metal. A natureza do conhecimento

compartilhado pelos alunos é caracterizado como explicativo-empírico (MORTIMER;

SCOTT, 2002), pois eles utilizam de modelos científicos (conhecimento sobre cinética

química) ainda que de forma inconsciente baseando-se em fenômenos observados a

olho nu (ao afirmar que nenhuma mudança visual aconteceu com o cobre).

O professor prossegue a interação questionando sobre o motivo de resultados

diferentes para o metal menos reativo, e os alunos apontam algo novo na discussão; as

variáveis experimentais. Entre os turnos 210 e 216, os alunos discutem a possibilidade

de terem utilizados tempos diferentes e também as aparas de diferentes tamanhos do

metal deixadas para reagir, (quantidade de reagente) ou alturas diferentes da chama

(contato com o calor) e diferentes comprimentos do fio do metal.

Segundo Carvalho (2012), o professor deve ter consciência da importância do

erro no processo de construção de um novo conhecimento. A autora afirma que

dificilmente o aluno acerta na primeira tentativa, sendo necessário dar-lhe tempo para

que ele reflita sobre o erro e formule uma nova resposta. Ao questionar os alunos a

respeito dos resultados diferentes obtidos por um dos grupos na aula analisada, o

professor realiza estas perguntas geradoras de conflito, com o intuito de propiciar a

reflexão sobre os passos seguidos no procedimento e na busca dos erros.

O professor não forneceu uma avaliação explícita sobre a resposta dos alunos

em relação ao metal menos reativo nesta interação, apesar de ser evidente o cobre

menos reativo, já que todos os grupos, exceto o do aluno N, chegaram a este resultado.

O fato de não ter a conclusão formal do professor sobre o metal menos reativo pode ter

deixado os estudantes em dúvida. No entanto, nota-se que o professor valorizou o

processo de busca da resposta pelas observações experimentais e discussão com a

classe.

Nessa discussão, como apontamento do aluno N indicando o ferro como menos

reativo, o professor poderia ter questionado quais foram os resultados das outras

duplas com o metal ferro, pedindo para apresentarem as observações e quais eram as



91

evidências de reações observadas, criando desta forma um espaço maior de interação

para que os estudantes pudessem orgulhosamente expressar os resultados de

produção de bolhas e mudanças de coloração, possibilitando o uso dos termos técnicos

científicos em uma segunda língua e, indiretamente, afirmando que o ferro não poderia

ser o metal menos reativo.

Outro momento em que o professor discute possíveis fontes de erros

experimentais ocorre no trecho abaixo, entre os turnos 342-347:

342. Professor A: Maybe you did something wrong in this practical that we
don`t know. What could have gone wrong in this practical?
343. Aluno L: A lot of things.
344. Professor A: For example? H?
345. Aluna H: The time.
346. Aluna C: Amount.
347. Professor A: The time...maybe, the time. You had to leave the water
heating, or leave the water heating with the metal, we don`t know if you followed
the procedure, I am not telling you that you did it wrong, but that could have
happened. Another thing that could have gone wrong?

Dentre os objetivos deste episódio, o professor desejou que os alunos

organizassem e construíssem significados baseados em suas observações de acordo

com os conceitos científicos. Para que o professor alcançasse esse objetivo, ele

empregou a abordagem interativa - de autoridade, na qual o professor permite a

participação dos estudantes e suas intervenções são baseadas em perguntas para as

quais as respostas ele já tem em mente. No caso de respostas cientificamente

incorretas por parte dos alunos, estas são desconsideradas e o mesmo segue

indicando caminhos para que os estudantes cheguem às respostas esperadas

(Mortimer e Scott, 2003).

O professor realiza um questionamento sobre as evidências de uma reação e em

uma de suas devolutivas, indaga aos alunos sobre presença e identidade de um dos

produtos da reação entre os metais e ácido clorídrico, iniciado no turno 286. Os alunos

fazem menção a presença de bolhas e em seguida o professor pede mais informações
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sobre a composição química das bolhas produzidas. Este padrão não-triádico gerou

uma participação significativa dos alunos, uma vez que estes já tinham sido

apresentados a esta reação e seus produtos no ano letivo anterior, porém estes não

conseguiram encontrar a resposta desejada, no caso gás hidrogênio. O professor então

forneceu a resposta: gás hidrogênio. O professor realizou esta pergunta como forma a

testar a memória de longo prazo de seus alunos, com a finalidade de verificar o

conhecimento dos alunos sobre um tema já trabalhado, durante a unidade de reações

de ácidos com metais, ministrada no sétimo ano por ele próprio. Em revisão sobre o

estudo da memória de longo prazo no processo de aprendizagem, Mapurunga e

Carvalho (2018, p. 70) sugerem esta técnica aplicada pelo professor neste episódio no

auxílio da aprendizagem, na qual o professor retoma assuntos tratados anteriormente,

trabalhando o mesmo tópico por meio de diversas perspectivas, ao relacionar o tópico

de reações de ácidos no contexto da reatividade de metais. No turno 305, partindo da

premissa de que os metais ao reagirem produzem gás hidrogênio,o professor faz uma

nova pergunta, no caso de produto, sobre qual metal liberou a maior quantidade de gás

ao reagir e alguns alunos respondem em conjunto no turno 308; magnésio. O professor

repete a fala dos alunos de forma avaliativa e, em seguida, pede para que os alunos

concluam qual metal é o mais reativo baseado na resposta anterior. A aluna C responde

colocando os quatro metais na ordem decrescente de reatividade ("Magnesium, then

zinc, then iron, then copper."). O metal mais reativo é aquele que tem maior tendência

de perder elétrons, assim a série de reatividade ditada pela aluna estava correta.

Algumas vezes, o professor avaliava a resposta dos alunos de maneira implícita,

aceitava-as e partindo dessas fazia uma nova pergunta. Isto ocorreu no turno seguinte,

quando o professor conferiu com os estudantes qual metal era o menos reativo partindo

da resposta da aluna C. Alguns alunos responderam o cobre e, no turno seguinte, a

aluna C classificou em tom de humor como "perdedor", pois esse metal já tinha sido

classificado como menos reativo na reação com o oxigênio (interação iniciada no turno

188). Nesses episódios nota-se que o professor não utiliza do recurso de lousa, nem da
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visualização da tabela de potencial de redução para apoiar o seu discurso, e ele

poderia fazer seu uso ao trazer os símbolos dos elementos discutidos e as equações

químicas, reforçando a ideia de representação científica junto ao tópico.

No turno 364, empregando a projeção de slides o professor apresenta uma lista

de metais organizados de maneira crescente de reatividade, nomeada de série de

reatividade, organizada em forma de coluna com os metais menos reativos abaixo,

indicando o aumento da reatividade com o uso de uma seta (apontando para cima) ao

lado dos nomes dos metais, conforme apresentado na apresentação de slides da aula.

A lista contempla a ordem correta dos quatro metais investigados na prática e inclui

outros metais, como platina, ouro, prata e metais alcalinos e alcalinos-terrosos.

Em sequência, o professor pergunta sobre os metais menos reativos da lista

apresentada, os alunos, C, N e M citam a platina, o ouro e a prata, respectivamente. O

professor avalia as respostas de forma positiva ao parafraseando-as e na sequência

pede que os alunos pensem sobre uma característica comum entre os três metais

citados. O aluno M responde a pergunta feita com o adjetivo "valuable", conferindo a

qualidade de valor monetário a estes materiais. O professor solicita que o aluno repita

sua resposta, o que marca esta ideia-chave e aumenta a ênfase dada a resposta

correta do aluno.

O professor avalia a resposta adicionando a característica de serem metais

caros e pergunta como estes são utilizados, o turno 374, Alguns alunos respondem

apenas com a palavra "jewerly", fazendo referência ao emprego da fabricação de jóias.

O professor repete esta resposta priorizando a entonação para que todos entendessem

o que foi dito e questiona sobre o motivo que esses metais são preciosos. A aluna C

responde dizendo que estes metais não enferrujam ("So they doesn't get rust"). O

professor repete a fala da aluna corrigindo a gramática da resposta ("So they don't get

rust') e complementa a resposta retomando um termo do vocabulário discutido em aula

(episódio I), "corrode", mostrando que não sofrem o efeito da corrosão, característica

dos metais mais reativos. Nessa interação, foi possível observar o caráter generalizador

no argumento da aluna, que traz o conceito estudado no experimento e aplica em uma

nova situação,
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demonstrando um certo grau de confiança sobre o que foi estudado.

No final do episódio, turno 381, o professor faz uma tentativa de aplicar os

conhecimentos construídos na aula em um novo contexto do cotidiano dos estudantes,

ao relacionar as conclusões dos estudantes sobre os experimentos com o uso dos

metais na vida real. Ele ilustra uma situação do uso dos metais em sistemas elétricos

graças à propriedade condutora destes materiais (conceito ensinado no 8º ano). Afirma

que as indústrias preferem utilizar o cobre em detrimento do ferro como condutor, e

lança uma pergunta de processo indagando sobre a propriedade do material que leva a

esta preferência. No turno seguinte, a aluna C baseada em resultados encontrados na

atividade prática, responde que o cobre é utilizado pois este se encontra abaixo na série

de reatividade ("Because copper is at the bottom of the reactivity… thing"). O professor

avalia positivamente a resposta dada e completa com a palavra "series", em referência

a série de reatividade dos metais. Em seguida, a própria aluna complementa sua

resposta ao dizer que o ferro se encontra acima do cobre na série de reatividade, e

portanto esse é mais reativo. Por meio da pergunta sobre a propriedade do metal e uso

em sistemas elétricos, o professor tem a intenção de transferir a responsabilidade aos

alunos de forma que estes apliquem as ideias científicas em uma nova situação de

modo independente, facilitando o processo de internalização (MORTIMER; SCOTT

2002).

As perguntas neste episódio foram de produto seguida por processo, pois o

professor estava interessado em extrair de seus alunos respostas sobre os fatos

acontecidos ao longo do experimento, como por exemplo a ordem de reatividade dos

metais e os materiais utilizados. A considerável facilidade comunicativa dos alunos e do

professor pode ter motivado a quantidade de perguntas de processo do professor,

principalmente relativas ao desenvolvimento do experimento, fontes de erros

experimentais, bem como aplicações dos conceitos científicos em novos contextos.

Entretanto, observou-se que algumas vezes os alunos apresentavam respostas

prontas, e portanto, precisavam do papel mediador do professor no processo de busca
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de respostas corretas, conseguido por meio de feedbacks durante as interações. O

professor utilizou importantes perguntas de escolha, principalmente na estrutura "isto

ou aquilo?", para esclarecer possíveis dúvidas dos alunos sobre como caracterizar e

ordenar os metais na série de reatividade. Essas perguntas também foram empregadas

com o propósito de esclarecer e confirmar conceitos simples como por exemplo, turno

162, se a queima é um tipo de reação química (Do you think...is burning, is burning a

type of chemical reaction, yes or no?).

O episódio III ministrado pelo professor A foi composto por 22 padrões triádicos e

25 não-triádicos, totalizando 47 padrões de interação, o que conferiu um alto grau de

interação entre professor e alunos. O quadro abaixo apresenta os aspectos

metodológicos do episódio III ministrado pelo professor A segundo a estrutura analítica

de Mortimer e Scott (2002).

Quadro 10 - Estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) - Episódio III - Professor A

Aspectos metodológicos Evidências dos aspectos no episódio

Intenções do professor Prosseguir o desenvolvimento da estória
científica

Conteúdo das interações Explicativo - Empírico - Generalização

Abordagem comunicativa Interativa - de autoridade

Padrões de interação 22 Triádicos e 25 Não-triádicos

Intervenções do professor Marcação de ideias-chave,
compartilhamento de ideias, verificação
do entendimento de conceitos e revisão

Fonte: próprio autor (2021)

O quadro 11 a seguir apresenta os padrões de interação, os tipos de perguntas

que iniciam cada interação, os turnos em que se encontram e o formato das interações.
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Quadro 11: Padrões de interação e tipos de iniciação - Episódio III - Professor A

Número do padrão Padrão Turnos Formato Iniciação

1 Triádico 1-3 I-R-A Processo

2 Triádico 3-5 I-R-A Produto

3 Triádico 5-7 I-R-A Produto

4 Não-triádico 7-11 I-R-F-R-A Processo

5 Triádico 11-13 I-R-A Produto

6 Não-triádico 13-17 I-R-F-R-A Processo

7 Não-triádico 17-42 I-R-F-R-F-R-F-R7-F-R2-F-R-F-R-F-R-F-R-A Processo

8 Triádico 46-48 I-R-A Produto

9 Triádico 48-50 I-R-A Produto

10 Triádico 50-52 I-R-A Processo

11 Triádico 53-55 I-R-A Produto

12 Triádico 55-58 I-R2-A Escolha

13 Triádico 62-64 I-R-A Escolha

14 Não-triádico 64-73 I-R-F-R-F-R2-F-R-A Produto

15 Não-triádico 76-82 I-R-F-R-F-R-A Escolha

16 Não-triádico 84-100 I-R2-F-R-F-R-F-R-F-R-F-R-F-R-A Processo

17 Não-triádico 100-115 I-R-F-R2-F-R-F-R-F-R2-F-R2-A Produto

18 Triádico 115-117 I-R-A Produto

19 Não-triádico 117-131 I-R-F-R-F-R2-F-R2-F-R2-F-R-F-R-F-R-A Escolha

20 Triádico 162-164 I-R-A Escolha

21 Não-triádico 170-177 I-R-F-R-F-R2-A Produto

22 Não-triádico 188-208 I-R-F-R5-F-R6-F-R4-A Produto
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23 Não-triádico 208-216 I-R-F-R2-F-R2-A Produto

24 Não-triádico 216-221 I-R-F-R2-A Produto

25 Triádico 221-223 I-R-A Produto

26 Não-triádico 223-228 I-R-F-R2-A Produto

27 Triádico 228-230 I-R-A Processo

28 Não-triádico 230-251 I-R-F-R2-F-R-F-R-F2-R-F-R3-F-R-F-R2-A Produto

29 Triádico 252-254 I-R-A Produto

30 Não-triádico 254-260 I-R3-F-R-A Processo

31 Não-triádico 260-267 I-R2-F-R-F-R-A Produto

32 Não-triádico 267-279 I-R-F-R-F-R-F-R-F-R-F-R-A Produto

33 Não-triádico 279-286 I-R-F-R2-F-R-A Produto

34 Não-triádico 286-303 I-R-F-R-F-R-F-R-F-R2-F-R-F-R3-A Processo

35 Não-triádico 305-309 I-R-F-R-A Produto

36 Triádico 309-311 I-R-A Produto

37 Não-triádico 311-323 I-R2-F-R3-F-R2-F-R-A Produto

38 Não-triádico 325-335 I-R-F-R-F-R2-F-R2-A Produto

39 Não-triádico 336-347 I-R5-F-R-F-R2-A Produto

40 Não-triádico 347-360 I-R3-F-R-F-R3-F-R2-A Produto

41 Triádico 360-362 I-R-A Processo

42 Triádico 362-364 I-R-A Escolha

43 Triádico 366-370 I-R3-A Produto

44 Não-triádico 370-374 I-R-F-R-A Produto

45 Triádico 374-376 I-R-A Produto

46 Triádico 376-378 I-R-A Processo

47 Triádico 381-383 I-R-A Processo

(I = Iniciação, R = Resposta, F = Feedback, A = Avaliação; Fonte: próprio autor (2021))
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5.3.2 Episódio III - Análise do discurso do Professor B com a turma do 9˚ ano B

Os estudantes organizaram suas observações em forma de tabela mostrando-se

consideravelmente ativos e confiantes para a execução dos experimentos. No final dos

experimentos, os alunos estavam calmos para prosseguir com a discussão de

resultados com o professor, o qual inicia buscando com os alunos as evidências da

ocorrência de reações químicas, turno 1. De modo genérico, o aluno E oferece uma

resposta relacionada aos aspectos visuais. O professor aceita, mas não satisfeito, faz

uma pergunta de produto sobre quais mudanças visuais foram observadas. Em

seguida, a aluna G afirma que a liberação de luz seria uma evidência de reação. O

professor concorda com a aluna dando um feedback positivo com a expressão "light,

good. Yes...", e a seguir pede mais evidências. Nos turnos seguintes, os alunos Z e E

continuam oferecendo mais evidências visuais, como mudança de cor, formato e o

professor prossegue dando feedback a estas respostas. No turno 13, a aluna G alega a

mudança de temperatura como comprovação de reações químicas e o professor avalia

relacionando a resposta dada com os cinco sentidos no turno 13. "Ok, so… you could

feel something. A temperature increase. Yeah, there was examples of temperature

increases". O professor segue pedindo mais evidências,no turno 15, e a aluna M, sem

fazer referência a nenhuma reação específica, cita a produção de bolhas. No turno 18,

o professor comenta que é possível ver e ouvir as bolhas efervecerem. Em seguida, o

professor confirma que todos os grupos estão em consenso sobre o magnésio ser o

metal mais reativo, mas sem entrar em detalhes sobre quais fatos fizeram todas as

duplas chegarem a esta conclusão. Talvez tenha tido tal comportamento uma vez que

ele já tinha discutido este resultado com cada dupla ao longo do experimento. No turno

21, o professor faz menção que não existe consenso das duplas em relação aos outros

metais.

No turno 23, o professor demonstra preocupação para que os alunos

compreendam como resolver questões sobre reatividade de metais em futuras
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avaliações, afirmando que as questões não são direcionadas a memorização da ordem

de reatividade, mas que saibam como utilizá-la:

23. Professor B. Sorry? I am gonna show you another results table. In your
exam, they.... they don't expect you to know the order of reactivity, but they do
expect you to have an idea about it. What they normally do is give a results table
like you just made and you got to interpret the results from that. Now on this
table we have got magnesium, zinc and copper like we have used, ok so that will
help you organise the differences between zinc, copper and magnesium, but
also there`s calcium on there. Where would you put calcium on your reactivity
series?

Ao finalizar o turno 23, o professor pergunta sobre a posição do cálcio na série

de reatividade e alguns alunos respondem com o termo "o primeiro", fazendo alusão a

tabela apresentada pelo professor. Então o professor questiona se calcio seria o mais

reativo da lista (turno 25). O aluno E justifica a resposta dada pela classe pelo fato de

que possivelmente o metal em questão reagiria mais rápido (''The fact that (inaudível)

the fastest...''; turno 28). O conteúdo desta interação é classificado como

explicativo-empírico, pois as justificativas são dadas a partir de observações e modelos

científicos, como por exemplo a teoria cinética. O professor confere legitimidade à

resposta dada repetindo a fala do aluno e utiliza um vocabulário de entendimento mais

claro (''Yeah, it 's the most rapidly reacting'').

O professor retoma o assunto sobre qual metal seria o mais reativo no

experimento realizado, porém nesse momento, diferentemente do que aconteceu no

turno 18, já solicita as justificativas. Na interação iniciada no turno 29, a aluna V afirma

que magnésio é o metal mais reativo pois libera a maior quantidade de bolhas, sem

citar qual o segundo reagente dessa reação química (turno 32). O professor repete a

fala da aluna e questiona o inverso; qual seria o metal menos reativo? No turno 36, sem

buscar por suas anotações e sem apresentar a justificativa solicitada os alunos

respondem: o cobre. Até este momento, os alunos têm a compreensão sobre o metal

mais e o menos reativo, ainda que explicações mais detalhadas sobre os motivos que
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suportam essa conclusão não tenham sido requisitados ou fornecidos pelo professor.

O episódio III ministrado pelo professor B caracteriza-se majoritariamente pela

abordagem interativa - de autoridade, pois o professor deseja que os alunos encontrem

as respostas cientificamente aceitas por meio da participação da discussão da aula.

Entretanto, observou-se que no turno 41, o professor faz uma síntese das hipóteses de

alguns grupos, explicitando-os para toda a classe, fazendo perguntas para as quais ele

mesmo fornece a resposta:

41. Professor B. "Ok. Also, before we do, this is your reactivity series. Did
anyone get it right? Or get some of them, because on here we`ve got
magnesium, zinc and iron. So, this person guess magnesium is more reactive
than zinc. We all agree, but they also said iron is more reactive than
magnesium."

Em seguida, no mesmo turno, o professor avalia o resultado que os alunos

encontraram mencionada na sua fala anteriormente, explicando as razões para

possíveis discrepâncias nos resultados entre as duplas:

41. Professor B. "So not quite. Iron, most reactive zinc, next magnesium
really low reactivity in this two groups, over here.... Again zinc and iron higher
than magnesium which is quite low. On this one, magnesium is the highest from
the there we`ve looked at, then zinc, and iron, ok… and this is correct in terms of
where magnesium, zinc and iron are, ok, because E. Z, and M. this is the correct
order of reactivity for that practical, ok? But, (inaudivel) zinc and iron next up is
not a problem because look at the order of reactivity. Magnesium, most reactive
of out of those three… zinc and iron are similar in reactivity. So, it`s about your
interpretation of results. And that`s why we have discrepancies, you two didn`t
agree, you two didn`t agree."

A ação aplicada no professor no turno 41, de acordo com Monteiro e Teixeira

(2004), pode ser caracterizada como remodelamento. Segundo os autores, o ato do

professor apresentar os pontos de vista dos alunos que necessitam de detalhes e

preencher as lacunas conceituais dos mesmos aproxima-os da visão científica. Nesse

turno 41, a abordagem empregada pelo professor foi considerada como não-interativa -

de autoridade, uma vez que não houve participação dos alunos ao longo da
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explanação, ainda que o professor buscou as diferenças dos resultados experimentais

anotados no caderno das duplas. É considerado um discurso de autoridade, no entanto,

não fechado, pois o professor seleciona as ideias cientificamente aceitas oriundas dos

alunos. O professor considera somente o ponto de vista científico e, segundo o

professor, não houve consenso da turma sobre a ordem de reatividade entre o zinco e

ferro devido a dificuldade da observação na quantidade de bolhas produzidas na reação

do metal com o ácido clorídrico. O professor então apresenta a lista de reatividade dos

quatro metais e solicita que os alunos comparem a série de reatividade com os

resultados encontrados por cada dupla:

41. Professor B. "You`ve gotta take into consideration your thoughts as well,
ok? Now, have a look there, at the order of reactivity, you can then compare it to
what you have been said. So this is yours... Have a look at how accurate you
were...try to do a comparison…"

Após o turno 41, o professor retorna ao discurso interativo de autoridade,

permitindo que os membros de cada dupla comparem entre si os resultados

encontrados com o que era esperado. Neste momento, os alunos falaram em tom de

voz baixa e puderam refletir sobre a discussão feita até o momento. Esse tempo de

troca e diálogo entre os estudantes nas duplas é relevante ao fomentar situações de

aprendizagem. Carvalho et al (2005) ao escrever sobre o ensino de ciências no ensino

fundamental assinala que a comunicação entre os alunos não pode ser desprezada. A

autora afirma que:

(...) na sala de aula, deve haver tempo para comunicação, reflexão e
argumentação entre os alunos - fatores importantes para o desenvolvimento da
racionalidade e dos conteúdos metodológicos e atitudinais. (...) É também na
discussão com seus pares que surgem o desenvolvimento lógico e a
necessidade de se expressar coerentemente. O enfrentamento de outros
pontos de vista faz com que seja necessário coordená-los com as próprias
idéias e essa coordenação dá lugar à construção de relações, o que contribui
para o desenvolvimento de um raciocínio coerente. (CARVALHO et al, 2005,
p.31)
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Após a troca de ideias entre os membros de cada dupla, já no final da aula, no

turno 42, o professor retoma a discussão com a classe e realiza uma sequência de

nove perguntas de escolha com a intenção de verificar o entendimento dos alunos

sobre a série de reatividade de metais. As perguntas seguiam uma estrutura

semelhante, dois metais eram apresentados e o questionava o mais reativo. Os

estudantes deveriam responder de acordo com série de reatividade correta que

possuíam. Essas perguntas geraram padrões triádicos, iniciação-resposta e avaliação,

pois já haviam discutidos, era oportunidade do aluno demonstrar seus conhecimentos

com a resposta correta como mostrado abaixo:

42. Professor B. "And the final thing before we leave then, have a look at
the reactivity series, ok… I am gonna go down...I am gonna ask all of you
questions and you need to give me the answer. What is more reactive: lead or
zinc?"
43. E. "Zinc."
44. Professor B. "What is more reactive: lead or platinum?"
45. M. (inaudível). "Platinum."
46. Professor B. "What is more reactive: lead or iron?"
47. M. "Where 's iron? Ah, iron."
48. Professor B. "What is more reactive: lead or potassium?"

Esta maneira de fazer perguntas no final da aula possibilitou maior engajamento

dos alunos, obtendo a participação de cinco estudantes diferentes em um espaço de

tempo bastante curto. Verificou-se que algumas vezes, o professor fornecia a avaliação

das respostas dadas de forma não-verbal, ao balançar a cabeça fazendo sinal positivo.

Em outras oportunidades, a avaliação do professor era implícita, quando este realizava

uma pergunta diferente quando o aluno anterior fornecia a resposta correta. Ao

reconhecer as limitações no idioma dos alunos, utilizou de perguntas fechadas para

garantir que todos os alunos participassem ao menos uma vez, ainda que as respostas

fornecidas pelos alunos fossem curtas ou restritas às opções oferecidas.

O episódio III ministrado pelo professor B possui um caráter de padrão de

interação predominantemente triádico, com 17 interações triádicas e apenas duas

interações não-triádicas curtas iniciadas nos turnos 1 e 14. O professor



103

predominantemente optou por discutir o experimento com perguntas no formato de

escolha, o que pode ter sido decorrente do menor domínio do idioma da turma. As

perguntas neste formato levaram a padrões de interação curta em quase todas as

oportunidades, pois as respostas obtidas eram breves. As perguntas sobre processos

foram registradas apenas duas vezes e também levaram a interações curtas, iniciadas

nos turnos 1 e 14. Comparando o episódio II e III do professor B, esses geraram

quantidade similar de interações, sendo o III com número menor de turnos, devido a

presença de uma quantidade maior de padrões triádicos de interação. Este fato pode

ter sido devido ao frequente uso de perguntas de escolha ao final da aula que visavam

verificar a compreensão do objetivo geral da aula para o prosseguimento da estória

científica. Este e outros aspectos podem ser observados abaixo no quadro 12 que

contém os aspectos da estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) presentes neste

episódio.

Quadro 12: Estrutura analítica de Mortimer e Scott (2002) - Episódio III - Professor B

Aspectos metodológicos Evidências dos aspectos no episódio

Intenções do professor Prosseguir o desenvolvimento da estória
científica

Conteúdo das interações Explicativo - Empírico - Generalização

Abordagem comunicativa Interativa - de autoridade
predominantemente e não-interativa de
autoridade (turno 41)

Padrões de interação 17 Triádicos e 2 Não-triádicos

Intervenções do professor Marcação de ideias-chave,
compartilhamento de ideias, verificação
do entendimento de conceitos através da
utilização de uma sequência de
perguntas de escolha e revisão

Fonte: próprio autor (2021)
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O quadro 13 apresenta os padrões de interação, os tipos de perguntas que iniciam

cada interação, os turnos em que se encontram e o formato das interações.

Quadro 13: Padrões de interação e tipos de iniciação - Episódio III - Professor B

Número do
padrão

Padrão Turnos Formato Iniciação

1 Triádico 1-3 I-R-A Processo

2 Não-triádico 3-14 I-R-F-R-F-R-F-R-F-R2-A Produto

3 Triádico 14-16 I-R-A Processo

4 Triádico 16-18 I-R-A Produto

5 Triádico 23-25 I-R-A Escolha

6 Triádico 25-27 I-R-A Produto

7 Triádico 27-29 I-R-A Escolha

8 Não-triádico 29-33 I-R-F-R-A Produto

9 Triádico 33-35 I-R-A Escolha

10 Triádico 35-37 I-R-A Produto

11 Triádico 42-44 I-R-A Escolha

12 Triádico 44-46 I-R-A Escolha

13 Triádico 46-48 I-R-A Escolha

14 Triádico 48-50 I-R-A Escolha

15 Triádico 50-52 I-R-A Escolha

16 Triádico 52-54 I-R-A Escolha

17 Triádico 54-56 I-R-A Escolha

18 Triádico 56-58 I-R-A Escolha

19 Triádico 58-60 I-R-A Escolha

(I = Iniciação, R = Resposta, F = Feedback, A = Avaliação; Fonte: próprio autor (2021))
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5.4 Variações do uso da abordagem comunicativa

Utilizando a ferramenta sugerida por Mortimer e Scott para a análise das

mudanças no emprego das abordagens comunicativas ao longo das duas aulas

analisadas neste trabalho, podemos visualizar de forma mais clara como os discursos

de ambos os professores variaram. Utilizamos a espiral de ensino (MORTIMER;

SCOTT, 2002) descrita no referencial metodológico deste trabalho (Figura 1) como

inspiração para o diagrama que apresentamos na Figura 6 a seguir. Há de se

considerar que a figura foi confeccionada para uma sequência de ensino, com cada

losango representando uma aula, enquanto neste trabalho cada losango representa um

episódio da aula com três episódios em cada aula para cada professor.

Figura 6. A espiral do ensino nas aulas dos professores A e B

Fonte: próprio autor (2021)
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A partir do diagrama da figura 6 , podemos concluir que mesmo tratando-se da

mesma aula, na mesma escola e turma houve variações nos percursos dos discursos

para os dois professores e em nenhum dessas espirais do discurso ocorreu da forma

aconselhada pelos idealizadores da espiral. A espiral observada na aula do professor A

aproximou-se um pouco mais da sugestão feita por Mortimer e Scott, pois cobriu a

dimensão dialógica no primeiro episódio, o que não ocorreu em nenhum episódio da

aula do professor B. Garantir a dimensão dialógica no discurso pode contribuir para a

aprendizagem dos alunos, pois possibilita a oportunidade dos alunos trazerem suas

ideias espontâneas durante a introdução da aula. Esse fato da aula do professor A

consequentemente aumentou o engajamento da classe para a continuidade da

discussão.

Ao longo da aula do professor B, a análise da abordagem revela que ele estava

majoritariamente preocupado em fornecer as ideias científicas ao invés de abrir

espaços para os comentários dos estudantes. Em acordo com o conhecimento do perfil

dessa turma, acredita-se que é mais comum o discurso de autoridade, uma vez que a

turma apresenta maior dificuldade com o idioma e, portanto, mais introspectiva.

Podemos inferir que as espirais possivelmente teriam se desenrolado de

maneiras diferentes caso os alunos fossem nativos da língua inglesa, acontecendo mais

interações dialógicas por causa da maior bagagem de vocabulário deste grupo

hipotético. Todavia, cabe ao professor o papel de iniciar as interações e direcionar as

ações dos alunos. Ao ter conhecimento do contexto da sala de aula e do objetivo da

aprendizagem, o professor pode optar por construir esta espiral da maneira que julgar

mais apropriada.

Uma semelhança apontada entre o discurso dos professores e o trabalho de

Mortimer e Scott encontra-se no fato de que a abordagem comunicativa ao final das

aulas ou episódios é de autoridade, coerente com o discurso científico, que é de

natureza autoritária. Diferentemente do discurso cotidiano espontâneo, nesse trabalho o

termo "autoritário" denota o crédito e a legitimidade da fala científica do professor, não



107

sendo, de forma alguma, um sinônimo de opressão em sala de aula.

Devemos considerar conveniente não seguirmos rigorosamente a espiral

proposta por Mortimer e Scott (2002) em toda e qualquer sequência de ensino, uma vez

que o contexto da aula, o conteúdo, o perfil dos estudantes, as habilidade e vivências

do professor podem direcionar percursos diferentes desse modelo, de forma que outras

maneiras de realizá-la podem ser bem vindas, considerando o contexto estudantes-

conteúdo e professor. Para exemplificar esse fato, no episódio III, o professor B ao

perceber a dificuldade dos alunos em propor uma conclusão para o experimento,

utilizou a abordagem não interativa - de autoridade em um dado instante da aula, pois

julgou ser necessária.

Todas as abordagens comunicativas possuem vantagens para determinados

objetivos e turmas em sala de aula, desta forma, não há de se vilanizar uma abordagem

e exaltar outra, mas buscar uma mescla e compreender que todas as variações

possuem sua importância e função dentro de um contexto específico, este inclusive

podendo ser alterado dentro de uma mesma aula.

Acreditamos que a ferramenta empregada possui suas limitações em analisar a

comunicação realizada em sala de aula em sua totalidade, pois esta não considera os

modos não verbais de comunicação, como o gestual e imagético. Contudo, estivemos

interessados no discurso verbal do professor, o qual este instrumento se mostrou

oportuno.
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5.5 Análise quantitativa das interações discursivas

A seguir são apresentados os dados coletados das aulas dos dois professores a

partir da comparação quantitativa de cada episódio visando apontar as semelhanças e

diferenças nos discursos. A proposta aqui é apresentar um breve panorama a

complementar as análises qualitativas realizadas ao longo dos três episódios.

Ressalta-se que a parte qualitativa compõe o principal escopo do trabalho e portanto os

números tabulados, dados quantitativos apenas acrescentam informações identificando

variações e padrões para cada professor/turma.

5.5.1 Episódio I

Os gráficos 1, 2 e 3 que apresentam os dados quantitativos das interações no

episódio I para os dois professores sobre os tipos de perguntas realizadas, os padrões

de interação e o número de turnos por interação, respectivamente, foram analisados em

conjunto. Nota-se a maior frequência do uso de padrões não-triádicos para ambos

professores (gráfico 1).
Gráfico 1. Padrões de interação - Episódio I

Fonte: próprio autor (2021)
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O segundo gráfico apresenta a flutuação dos discursos triádicos e não triádicos

ao longo do episódio. Neste gráfico, os padrões triádicos são demarcados por uma linha

horizontal. Ao analisar o segundo gráfico é evidente que para o professor A há maior

alternância da fala entre o professor e os estudantes com discursos triádicos utilizados

predominantemente no meio do episódio, enquanto que na outra turma, professor B, os

discursos ocorrem com com maior número de turnos para cada padrão, assim

mantendo-se no padrão não-triádico com maior frequência. Em números, o professor A

obteve 14 padrões de interação nesse episódio, mais que o dobro do número de

padrões do que o professor B, com 6 padrões, e apesar de ambos professores terem

maior frequência do uso de padrões não-triádicos do que triádicos (gráfico 2), o

professor B obteve padrões longos. Um destes chega a ter 24 turnos, enquanto o

máximo de turnos/padrão do professor A é 16 turnos.

Gráfico 2. Turnos por padrão de interação - Episódio I

Fonte: próprio autor (2021)

Neste episódio I, apresentação do tema da aula, ambos professores iniciam e

terminam o episódio com perguntas de escolhas, que rendem longos padrões

não-triádicos. Durante o episódio, o professor A explorou o problema ao realizar
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perguntas de produto e processo com maior frequência, havendo um maior

revezamento entre sua fala e dos estudantes, o que causou um maior número de

padrões, como observado no gráfico 1. Para o professor B, que nesse episódio levou o

discurso com maior número de perguntas de processo e escolha tendo portanto,

apropriação de maior tempo de fala do professor ou para um determinado estudante,

com poucos padrões e poucas interações triádicas. É interessante notar que o

professor B utilizou uma quantidade maior de padrões não-triádicos no decorrer do

episódio do que o professor A (gráfico 2), devido ao fato de que as respostas de suas

perguntas necessitarem de maior uso do vocabulário por parte dos estudantes,

necessitando assim de feedback frequente para a elaboração mais sofisticada das

respostas e consequentemente interações mais longas. Isto pode ser atribuído em

razão da diferença dos níveis de proficiência em segunda língua entre as turmas e que

os estudantes do professor B possuírem relativa menor confiança na utilização do

idioma, de forma que o professor necessitou oferecer pistas do vocabulário por meio de

perguntas de escolha ao indicar possíveis respostas.

Observa-se que o professor A explorou o problema ao realizar perguntas de

produto e processo com maior frequência e o professor B realizou mais perguntas de

processo e escolha, utilizando também por uma vez na aula o tipo metaprocesso

(gráfico 3). Para o tipo de pergunta de escolha o professor já apresenta a resposta (isto

ou aquilo), demandando que o raciocínio seja direcionado ao conceito científico e não

necessitando do conhecimento do vocabulário e termos, esses já foram expostos no

momento da questão, diferentemente da pergunta de produto em que é necessário dar

uma resposta. Assim, uma diferença marcante entre os discursos das aulas dos

professores é que na turma A, o professor demanda que os alunos ofereçam respostas

com conhecimento próprio do vocabulário (produto) e mais espontâneos ou

rapidamente e na turma B, o professor oferece as respostas (escolha) e/ou permite

maior tempo e com mais informações para os estudantes refletirem e elaborarem as

respostas (processo e metaprocesso).
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Gráfico 3. Tipos de pergunta - Episódio I

Fonte: próprio autor (2021)

5.5.2 Episódio II

Para o episódio II, manteve a análise concomitantemente dos três aspectos:

quantidade de padrões triádicos e não-triádicos, quantidade de turnos/padrão e tipos de

perguntas, gráficos 4, 5 e 6, respectivamente. Nesse episódio da aula, que contemplou

a discussão pré-experimento, houve uma maior presença de padrões triádicos nas

interações, com maior número de perguntas de produto para ambos os professores

como apresentado nos gráficos 4 e 6, respectivamente. Nesse momento, os

professores buscavam encontrar respostas cientificamente corretas fornecendo e

averiguando as informações referentes à realização das práticas e as particularidades

de cada reação química, no que se referia a quantidade de reagentes e condições e

variáveis experimentais.

Considerando que a apresentação da aula com disponibilidade de conceitos e

vocabulário havia sido feita anteriormente e este segundo episódio tratou-se de

variáveis experimentais, era esperado o maior número de perguntas de produto,

visando a apropriação do procedimento experimental e segurança no desenvolvimento
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da prática, o que ocorreu para ambos os professores. Ambos obtiveram curvas de

turnos por interação bastante similares. Houve a provisão de devolutivas constantes

das respostas dos estudantes e os professores direcionaram as respostas dos

estudantes com o objetivo de chegarem aos conceitos exatos, o que corroborou com a

presença padrões mais curtos (triádicos) no meio do episódio para ambos os

professores como apresentado no gráfico 5. Para o professor A, assim como no

episódio I, ocorreu um número bem maior de turnos do que o professor B, atingindo 24

turnos no padrão não-triádico, enquanto que o maior padrão não-triádico do professor A

tem 8 turnos/padrão.

As perguntas de processo e escolha foram utilizadas no início e final do episódio

pelos dois professores. A pergunta de processo é típica de iniciar uma discussão

propondo informações, assim como é comum fechar um tópico com uma conclusão

bem pontual, ou seja, uma decisão, uma escolha, esse comportamento foi verificado

para ambos professores que utilizaram a pergunta de processo no primeiro padrão e a

pergunta de escolha no final do episódio. Nesse episódio os professores tiveram

abordagem de autoridade sendo relevante enfatizar que apesar dos professores

seguiram o percurso de discurso e tipos de perguntas semelhantes (gráficos 4, 5 e 6),

o professor A manteve-se no discurso interativo - de autoridade por todo o episódio e o

professor B alternou entre interativo - de autoridade e não interativo - de autoridade.
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Gráfico 4. Padrões de interação - Episódio II

Fonte: próprio autor (2021)

Gráfico 5. Turnos por padrão de interação - Episódio II

Fonte: próprio autor (2021)
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Gráfico 6. Tipos de pergunta - Episódio II

Fonte: próprio autor (2021)

Podemos concluir que apesar das diferenças encontradas na abordagem

comunicativa de cada professor, estes construíram seus discursos de maneira

semelhante no episódio II. Uma vez que o assunto da discussão era o mesmo para

ambas as turmas, este fator pode ter corroborado para que os professores

percorressem trajetos paralelos. Entretanto, as características de cada turma geraram

diferenças em relação a quantidade de turnos e interações, bem como a quantidade de

perguntas proferidas.

5.5.3 Episódio III

Os dados quantitativos das interações sobre a discussão pós-experimental,

episódio III foram analisados a partir dos gráficos 7, 8 e 9 para os dois professores. De

acordo com o gráfico 7, ocorreu uma diferença considerável entre padrões de interação

utilizados por cada professor no episódio III, o professor B utilizou apenas uma vez o

padrão não-triádico, sendo que este foi o padrão usado predominantemente pelo

professor A. Este foi o único episódio no qual não foi possível traçar um paralelo entre
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os professores sobre a semelhança de padrões utilizados majoritariamente. Para a

turma/professor A, devido a falta de consenso de uma das duplas sobre os resultados

experimentais e erros possíveis das variáveis na reatividade dos metais investigados

houve constante feedback do professor provocando reflexões sobre os motivos das

discrepâncias de suas conclusões e, portanto levou a maior frequência de padrões

não-triádicos. Em contrapartida, o professor B por utilizar perguntas de escolha para a

conclusão do experimento obteve uma maior sequência de padrões triádicos, como

visto no gráfico 7; muito provavelmente, este emprego do discurso não-interativo de

autoridade, ou seja, a credibilidade da fala do professor, pode ter favorecido que os

estudantes saibam exatamente a conclusão experimental e, portanto, a ordem de

reatividade dos metais estudados, sem espaços para outras dúvidas ou interpretações.

Gráfico 7. Padrões de interação - Episódio III

Fonte: próprio autor (2021)

Ao observarmos o gráfico 8 e 9, percebemos uma grande diferença de percurso

nos padrões comunicativos dos dois professores, o professor B mantém praticamente

padrões curtos, com três turnos e mais perguntas de escolha, tentando examinar o

conhecimento dos alunos sobre o uso da tabela da série de reatividade e provocar
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previsões sobre a ocorrência de reações de maneira comparativa, visando alcançar o

objetivo principal da aula. Por outro lado, o professor A tem grande variabilidade de

turnos/padrão, com números de turnos alternando entre altos, médios e baixos,

chegando ao máximo de 25 turnos/padrão e ainda que, predominantemente tenha

usado perguntas de produto, houve também alternância entre escolha e processo.

Assim, a dinâmica do professor A no fechamento da aula é diferente daquela do

professor B que retoma a discussão dos eventos ocorridos nos experimentos, para

verificar o entendimento dos estudantes sobre a ordem correta de reatividade dos

quatro metais estudados. Nesta turma, a gravação dos discursos deste episódio revela

que os estudantes tiveram dificuldades para elaborar conclusões orais sobre os

resultados alcançados nos experimentos.

Gráfico 8. Turnos por padrão de interação - Episódio III

Fonte: próprio autor (2021)
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Gráfico 9. Tipos de pergunta - Episódio III

Fonte: próprio autor (2021)

Foi possível notar que ao utilizar diferentes estratégias na comunicação, ambos

os professores obtiveram sucesso em relação aos objetivos expostos no início da aula,

fato que independe da número de padrões de interação, mostrando que os objetivos da

aula podem ser atingidos em episódios com curta duração, como visto nos episódios de

aula do professor B.

5.5.4 Considerações sobre as aulas como um todo

Ao analisarmos em conjunto os gráficos 1, 4 e 7 notamos que o professor A

manteve-se predominantemente no padrão não-triádico, obtendo 81 padrões, sendo 29

triádicos e 52 não triádicos, proporcionando maior espaço e liberdade para que os

alunos participassem da aula e desenvolvessem as ideias científicas. O professor teve

bem menos padrões e 43 padrões, sendo 27 triádicos e 16 não-triádicos, com a fala

mais voltada e permanecendo mais tempo no domínio do professor. Elencamos uma

diferença importante do emprego dos padrões não-triádicos por cada professor.

Enquanto o professor A tinha maior interesse em buscar as ideias cotidianas, os
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conceitos espontâneos dos alunos e que estes trouxessem justificativas e recordações

de conceitos já estudados em relação aos erros experimentais, o que pode ser

considerada uma discussão adicional ao objetivo principal da aula, o professor B

concentrou-se em fornecer pistas para que os estudantes chegassem nas respostas

esperadas, voltando-se ao aspecto mais conceitual, relacionado à reatividade dos

metais. O professor B obteve duas sequências mais longas durante a aula que

buscavam completar as informações oferecidas aos alunos por meio de fornecimento

de feedback.

Em relação aos tipos de pergunta dos professores para os três episódios, o

professor A realizou mais que o dobro de perguntas do professor B, 88 e 42 perguntas

respectivamente, tendo maior preferência em realizar perguntas de produto por toda a

aula (58% das perguntas do professor A são do do tipo produto) , enquanto que houve

uma grande variação entre produto (43%) escolha (40%) e processo (15%) para o

professor B. O professor A e B são cientes da capacidade de comunicação oral de seus

alunos. A turma A tinha mais facilidade com o idioma e termos científicos e o professor

optou por perguntas que necessitam de maior uso do vocabulário e para a turma B com

menor facilidade o professor já fornecia opções de respostas com uso de perguntas de

escolha. Não podemos inferir que essas escolhas ocorreram de modo consciente por

cada professor, entretanto, isto pode sinalizar sua concepção a respeito da influência do

discurso no processo de ensino, direcionando a aprendizagem da turma e assim, a

maneira como cada professor se sente mais confortável em direcionar a aula por meio

das perguntas.

Ao analisar o percurso dos padrões durante toda a aula Figura 10 nota-se que o

professor B utilizou menos tempo da aula em discursos com a turma e mais tempo para

a prática experimental. Também é perceptível que para cada momento utiliza um

padrão, solicitando maior participação e engajamento do estudante no início da aula e

depois, invertendo o padrão do discurso, mantém a fala em sua pessoa para o

desenvolvimento e fechamento do tema. Para o segundo e terceiro episódio o discurso
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mais curto do professor B pode ter sido influenciado pela pressão do tempo da aula (1

hora e 20 minutos) para o segundo episódio uma ansiedade do professor ou estudantes

de ir para a prática e para o último a necessidade de finalizar a aula no tempo exato,

fato importante a esclarecer uma vez que o discurso em sala de aula pode não ser só

direcionado conscientemente pela concepção e responsabilidade do ensinar, mas

também em alguns momentos pela necessidade de cumprir e seguir as regras da

escola e da sala de aula. Para o professor A, nota-se um padrão diferente, pois este

utilizou padrões não-triádicos curtos no início da aula motivando os estudantes,

havendo um pouco da participação dos estudantes para abordar e construir as variáveis

experimentais e um intenso debate para a conclusão do experimento e fechamento da

aula. Neste percurso nota-se que há “aquecimento processual” do interesse e

participação da turma para a aprendizagem que atinge o ponto mais alto a partir dos

resultados experimentais.

Gráfico 10. Turnos por padrão de interação - Todos os episódios

(Fonte: próprio autor)

Ressalta-se aqui que a comparação quantitativa não deve levar à conclusão de

que um determinado tipo de abordagem comunicativa pode ser a melhor ou pior para o

processo ensino e aprendizagem. A aprendizagem depende de vários fatores e tende a

ser diferente para cada estudante e/ou turma e também variável para cada disciplina e

conteúdo e seria um erro analisar a forma do discurso do professor separadamente

julgando a facilitar ou dificultar a assimilação e construção do conhecimento escolar.
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Para cada turma, professor, tipo de aula e conteúdos normalmente encontraremos

padrões discursivos diferentes.

Ter informações sobre o perfil e necessidade dos estudantes é um ponto crucial

para as relações professor-estudante no processo de ensino. Os dois professores

acompanham essa turma por aproximadamente 30 meses e conhecem esses

estudantes, de modo que a tomada de decisão sobre a estratégia a ser seguida em

relação a abordagem comunicativa, os tipos de pergunta e as interações foi de certa

forma facilitada pela experiência com a turma e com o ensino em segunda-língua.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, as interações discursivas entre professor e alunos foram

analisadas utilizando-se a estrutura analítica proposta por Mortimer e Scott (2002) e a

categorização das iniciações dos professores desenvolvida por Mehan (1979). Uma

aula experimental sobre a série de reatividade de metais que faz parte do currículo de

ciências do nono ano do ensino fundamental desta escola foi escolhida para compor

este estudo. Assim como esperado tratando-se de uma aula experimental, ao

apresentar os problemas a turma, a aula investigativa fomentou o interesse e propiciou

participação por parte dos alunos, não somente ao executar a atividade prática, mas

também ao dialogar com seus professores e seus pares após o experimento com

objetivo de encontrar uma resolução e explicações para a questão inicial. As atividades

experimentais foram o ponto alto das aulas, pois foram momentos de quebra da rotina

dos estudantes, ao serem desafiados a realizar um trabalho diferente do que estão

acostumados. Ambos professores foram enfáticos ao mostrar o motivo e objetivos do

desenvolvimento da prática experimental; eles valorizaram o caráter inspirador, lúdico e

a prática, o mão na massa,, porém sem sobrepor a realização do experimento aos

conceitos científicos, de modo que estes professores abordaram os aspectos visuais

antes a após os experimentos, bem como outras evidências de reações químicas e as

variáveis experimentais relacionando sempre com os conceitos científicos.

Consideramos que no desenvolvimento da aula, no âmbito da discussão dos

professores com a turma, houve a possibilidade para cada estudante ter a elaboração

dos conceitos científicos no plano social em direção ao plano individual de modo a

atribuir significados para si, o que está em acordo com os pressupostos de Vygotsky ao

tratar da aprendizagem de conceitos científicos (VYGOTSKY, 2001).

Na aula de cada professor, apesar de existirem diferentes percursos e

características de discursos, os professores atuaram como mediadores entre o

conhecimento e os estudantes, ao fornecerem as informações necessárias de maneira

acessível.



120

Estas informações vieram no discurso do professor junto com o uso de recursos

didáticos, que foram a apresentação em powerpoint contendo ilustrações, o aparato

experimental e também emprego de ferramentas de mediação como a própria

linguagem gestual e as expressões faciais. Pelas respostas dos estudantes é possível

prever que houve apropriação e internalização das ideias debatidas.

Considerando a aula como um todo, a partir da análise dos discursos,

verificamos que mesmo utilizando o mesmo planejamento e seguindo a mesma

sequência de slides ao trazer o problema inicial da aula, as abordagens comunicativas

empregadas pelos professores apresentaram diferenças, especialmente na frequência

dos tipos de pergunta e o uso de padrões triádicos ou não-triádicos. Há uma relação de

causa e efeito, sendo que a capacidade argumentativa de cada turma foi uma das

causas do direcionamento dos discursos dos professores neste estudo em específico.

Para o professor A e turma A, professor brasileiro com domínio de idioma e

turma com melhor habilidade de comunicação oral em inglês levaram a momentos de

autoridade e dialógico, com interanimação de ideias, interativos ou não-interativos,

permitidas pelo docente. Para o professor B e a turma B, professor britânico e turma

com menor proficiência no idioma, o discurso se manteve sempre de autoridade, às

vezes com interatividade e em outros momentos sem interação com os estudantes.

As espirais de abordagem comunicativa dos professores analisados não

ocorreram da forma proposta por Mortimer e Scott (2002), transitando da abordagem de

autoridade à dialógica. Independentemente do momento da aula, os dois professores

mantiveram o discurso de autoridade revelando que para esses professores o tipo de

abordagem não está atrelada ao momento da aula - início, meio ou fim - mas a vários

outros aspectos como identidade do professor, da turma e do conteúdo. Esses aspectos

também influenciaram o tipo de pergunta usada predominantemente. O professor A se

sentiu mais confortável em levar a discussão utilizando preferencialmente perguntas do

tipo produto e processo e o professor B perguntas do tipo escolha e produto.

Os estilos dos discursos dos professores podem ter sido desenvolvidos, não
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somente pelas características da turma, mas pela sua identidade como professor. Essa

identidade é construída ao longo de sua vida, a partir dos anos escolares, da sua

formação inicial e experiência profissional sendo continuamente repensada,

especialmente pela sua concepção sobre as metodologias pedagógicas e do processo

de ensino e aprendizagem estabelecido em sala de aula. Não podemos inferir sobre o

estilo dos professores com o recorte de uma aula apenas, de modo que a análise que

segue no próximo parágrafo refere-se somente ao comportamento do professor nessa

aula, especificamente, não trata-se de modo algum de generalização da atitude

docente do professor A e B.

Nesse sentido, o professor A mostra-se mais voltado ao processo de ensino a

partir do conhecimento que o estudante já traz, revisando seus conhecimentos

anteriores e buscando a sua participação ponto a ponto, em que incentiva o aluno pela

responsabilidade na construção da sua aprendizagem, ou seja, um discurso mais

próximo das atividades pedagógicas em que o estudante é ativo e o professor

facilitador. O professor A, em seu discurso, se coloca no mesmo patamar dos

estudantes abrindo espaço e liberdade para respostas espontâneas sem prévios

tratamentos. O discurso do professor B é direcionado mais à metodologia de

aprendizagem voltada ao uso de modelos, propor reflexão e incentivar a prática. Ele

conhece e considera a dificuldade da turma no ensino em segunda língua e, assim,

trabalha a necessidade de melhorar a habilidade comunicativa junto ao

desenvolvimento do conteúdos de química, então usa perguntas de escolhas, nas

quais oferece os exemplos de resposta e o aluno precisa pensar, optar por uma

alternativa e repetir a palavra com a resposta correta. O professor B incentiva em

vários momentos a troca de ideias entre os próprios estudantes, utiliza a técnica

“think-pair-share“, assim revela o desejo em que os estudantes pensam e discutem

entre si, e quando dão a devolutiva ao professor, a resposta de certo modo está mais

preparada e elaborada. O discurso e ação desse professor possibilita que os

estudantes construam o próprio conhecimento oferecendo informações e abrindo

espaços para compartilhar com os seus colegas, buscando e preparando uma resposta

mais sofisticada cientificamente a ser oferecida ao professor.
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Consideramos que o tanto professor B quanto o professor A têm um estilo

próprio advindo da sua concepção sobre sala de aula e das relações interpessoais -

interações professor-estudantes e estudante-estudantes que ali acontecem em prol do

processo educativo, com variações de perguntas e características diferentes de

abordagem comunicativa e ambos estimulam o raciocínio dos estudantes favorecendo

a aprendizagem centrada no estudante.

Esta pesquisa foi inspirada em trabalhos anteriores, porém com o elemento da

segunda língua dos estudantes sendo seu diferencial. Nesse sentido, foi notável que a

habilidade com o idioma tanto da turma quanto do professor interferem nas

características dos discursos e processos de aprendizagem. A aprendizagem dos

conceitos científicos e a melhora e desenvolvimento da habilidade comunicativa em

segunda língua são processos que ocorrem concomitantemente e em simbiose. Para a

faixa etária desses estudantes, entre 13 e 14 anos, os conceitos científicos foram

internalizados primeiro, e talvez somente, em segunda língua. Dessa forma,

consideramos que o raciocínio para a internalização dos conceitos científicos se passa

por um esforço intelectual cognitivo muito maior, em relação a aprendizagem em

primeira língua, assim o tempo para a reflexão e o discurso em sala de aula, tanto do

professor-estudante e quanto estudante-estudante, deve ser constantemente

incentivado e promovido, como facilitador para a apropriação do conhecimento.

Baseado nos resultados deste trabalho, apontamos que o ensino de ciências em uma

segunda língua pode contribuir para a aprendizagem de um novo idioma e o

aprendizado da língua estrangeira pode contribuir para a compreensão de ideias

científicas, de maneira a constituir uma via de mão dupla.

As análises deste estudo foram limitadas no que se refere à investigação da

comunicação e sua influência no processo de ensino dos conceitos científicos por meio

da linguagem, pois a metodologia foi enquadrada apenas a língua falada, gravação e

transcrição dos discursos orais em sala de aula. A linguagem escrita e gestual são

também relevantes no processo de ensino e, especificamente para essa aula, em que

os estudantes produziram anotações pré, durante e pós-experimento poderiam ter

contribuído para esclarecer aspectos da internalização e assimilação de conteúdos.



123

No entanto, esse complemento do estudo não foi possível uma vez que, no momento

da aula, não foram coletados registros dessas anotações para as devidas

investigações. Consideramos que a dificuldade na expressão oral não necessariamente

será a mesma dificuldade na língua escrita, ou vice-versa, sendo fundamental que os

alunos tenham a oportunidade de organizar seus pensamentos por anotações, listas,

esquemas e textos. Além da diferença na habilidade comunicativa falada e escrita, o

tempo designado e organização do pensamento para o escrito e oral é distinto, assim

reiteramos que futuros trabalhos sobre abordagem comunicativa em segunda língua

devem também considerar os registros escritos. Para ampliar as relações em sala de

aula, recomendamos que os professores verifiquem as anotações dos estudantes e

viabilizem um feedback sobre o material textual produzido pelos alunos.

Esse estudo decorreu durante o próprio processo da atuação do docente na

escola, a investigação teve parte que refere-se a pesquisa da própria prática docente, o

discurso do professor A, e outra parte que refere-se ao olhar sobre o outro, tendo a

separação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa, no caso o discurso do professor

B. Em todo o processo desse estudo, do planejamento a análise e validação dos

resultados houve forte contribuição do pesquisador que trouxe mais subsídios a

complementar aquelas obtidas no momento da coleta de dados, a gravação das aulas,

o pesquisador-professor conhece sua turma muito bem e convive com o professor B e

com a turma B. O trabalho oportunizou ao professor-pesquisador a reflexão em relação

à sua prática pedagógica e aos seus discursos em sala de aula, o qual considera que

as possibilidades de aprendizagem decorrem da participação ativa dos estudantes e

não se restringe a apenas ouvir o professor e copiar informações. O trabalho contribuiu

para a maior consciência e reflexões do proponente sobre interações discursivas em

sala de aula, possibilitando intervir a sua prática, notando uma melhoria na desenvoltura

de sua fala em sala, ainda que subjetiva. Da mesma forma, espera-se que este

progresso seja refletido na fluência e internalização dos conceitos científicos pelos

alunos.
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Ao finalizar este estudo, o proponente percebe uma mudança na sua prática, de

modo a compreender a importância da existência de momentos em que os alunos

devem expressar suas ideias, de interação entre professor e aluno e de momentos em

que o professor deve realizar intervenções de autoridade, que normalmente ocorrem no

fechamento de um tema. Isto contrapõe o estilo puramente expositivo em aulas de

ciências, ou seja, o formato "palestra" de ensinar, o qual foi modelo predominante em

sua trajetória escolar.

A partir das análises dos resultados paralelamente a revisão das referências

teóricas e metodológicas, as situações dialógicas interativas já são mais frequentes na

atuação de sala de aula do professor-pesquisador, pois compreendeu que essas

abordagens permitem que os estudantes sejam mais acolhidos, construam seu

conhecimento e pratiquem tanto o conceito científico quanto o idioma.

A partir deste trabalho, considerando que cada aula possui seus objetivos

diferentes e cada grupo de alunos possui suas particularidades, a tentativa de se

reproduzir a espiral de Mortimer e Scott não deve ser imposta em todas as aulas, mas

deve ocorrer somente após de um processo de reflexão e planejamento, cabendo ao

professor compreender e decidir qual estratégia deve ser empregada no seu discurso,

para que os objetivos iniciais sejam alcançados.

Ensinar ciências em um idioma não-materno para alunos de vários lugares do

mundo em seu próprio país é um privilégio, a troca de experiências por meio do contato

com as diversas culturas presentes em sala de aula é sem dúvida um processo

enriquecedor que contribui para a melhoria do ensino e da aprendizagem. Outras

pesquisas podem ser originadas a partir desta, avaliando outros aspectos que afetam o

discurso em sala de aula e buscando um caminho para discursos mais promissores

para a aprendizagem e interatividade com e entre todos da sala, desenvolvendo

diversas habilidades dos estudantes e do professor. Uma proposta é avaliar as

interações discursivas nas aulas de um mesmo professor com turmas diferentes do

ensino fundamental buscando-se identificar fatores do discurso do professor que
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consideram a bagagem dos conceitos científicos dos estudantes para salas

heterogêneas quanto a participação dos estudantes.

Por fim, acreditamos que este trabalho possa contribuir para uma reflexão dos

docentes que lecionam disciplinas para alunos em uma segunda língua e que este

estudo possa servir de inspiração para futuras análises de discurso em ensino de

ciências, seja em sala de aula ou novos projetos de pesquisa.
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APÊNDICE

Apêndice 1. Transcrições dos episódios analisados

Episódio I - Professor A

1. A.: Now, here you have two pictures of two objects made of metal, ok? Now, which
one do you think is the older object?

2. N.: I don`t know…

3. J.: We can`t know sir.

4. A.: J? (repetindo nome do aluno).

5. J.: We can`t know.

6. A.: Why can`t we know?

7. J.: Because the gold make it has less reaction to… to air, to gold or something to get
rusty and as well gold is being maintained, and the gold is not being let on open spaces,
and…

8. C.: Yeah, gold is not reactive to oxygen.

9. A.: So gold can be kept from air…ok?

10. M.: Sir, that, that…

11. A.: Can you tell me which one is the older one?

12. M.: We can`t know from taking it from the first degree this because the car because the
car is older the time to like… to rust, but if you look at the second degree, like, the gold might
be much older, the gold must have been in the ground (inaudível) waiting for the car was
invented.

13. C.: Yeah…

14. M.: Was created.

15. A.: Ok, so it was here before, you are telling me the gold was here before the car, on
the ground.

16. M.: Yes, I mean formed…
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17. A.: Ok, it was formed, it was made before the car… D (chamando aluno), what do
you think?

18. D.: Well, maybe, I think maybe both (inaudível) the car it`s been exposed to a high level
of oxygen, so rust comes really fast, and the gold has been there a lot of time and being
maintained, well the other way round, gold was just made and that took a lot of time to rust.

19. A.: Well ok now, let`s just say that both have been exposed to the air or to oxygen at
the same time, during the same time. What do you think?

20. N.: Considering the appearance we can say the car because it takes a long time to rust,
especially in that way it`s full of rust the car because it takes a long time. We can also consider
that gold could also have been maintained by people but seeing the appearance (inaudível) we
first think is the car.

21. A.: By the appearance you say that the car looks old. Why?

22. N.: Because of the rust.
23 . A.: Because of the rust...and C... (nome do aluno)?

24. C.: But yeah, you said that both were exposed to the air at the same time but because
you told us that that means that the car was made of iron or maybe zinc which is more reactant
than gold because gold does not react to oxygen.

25. A.: Ok so, according to we have been discussing, gold is not very reactive to oxygen so
why does the car look older than gold?

26. D2.: (Vários alunos) Because it is reacting…

27. A.: Because it is more reactive, ok, so what the car is made of?

28. L.: Iron.

29. P.: Iron?

30. J.: Aluminium?

31. C.: Is it zinc soft than iron? Because once like if you… very hard with a piece of metal
it is like car paint in there.

32. A.: So it is softer, yeah? So, now the car is made of steel and, do you know what
steel is made of?

33. M.: It`s iron and zinc.

34. J.: Copper.
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35. A.: It is iron and another substance.

36. M.: Copper.

37. J.: Magnesium

38. C.: Carbon.

39. A. What did you say?

40. C.: Carbon.

41. A.: It`s a mixture of iron and carbon, ok? So the steel is more reactive than gold
so it reacted with air the create... what was created there?

42. L.: Rust.

43. A.: Do you know another synonym for rust?

44. N.: Iron oxide.

45. J.: Oxidation.

46. A.: Oxidation, absolutely right, and there`s another keyword, is there any other synonym
for rust and oxidation?

47. Di e N.: Corrosion.

48. A.: Corrosion, can someone explain what corrosion means? Hands up for me,
what is corrosion?

49. N.: Eh, something becomes, how can I say desgastado? (palavra em espanhol).

50. L.: Wasted.

51. N.: No, no, I mean desgastado, like…

52. L.: Destroyed.

53. A.: Destroyed?

54. N.: No, but I mean like…

55. A.: Damaged?

56. N.: Yeah, with kind of like, erosion…
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57. A.: Eroded.

58. N.: Yeah.

59. A.: Yeah, now we have this another example here, these bikes were built five year ago,
both of them. Paul bought them brand new but now they look like this (mostra a foto das
bicicletas no powerpoint). Why do those bikes look so different now?

60. C.: Because it was paint with copper and iron and the other didn`t.

61. M.: Yeah, one has a substance like protecting it when the other might not have.

62. J.: So because maybe he left it in the sun and the other one he didn`t.

63. C.: (inaudível).

64. A.: So, let`s say that it has a substance that has been covered, that is covering the
iron, ok? So, what did you say C? (nome do aluno).

65. C.: That maybe one feel in the water.

66. A.: Maybe this one fell in the water, and... what can water cause to the metal?

67. Vários alunos: Rust.

68. A.: Why?

69. D.: Because it is made of (inaudível) hydrogen and oxygen.

70. A.: Because it has lots of oxygen, so… these bikes are made of different metals, one
uses aluminium the other one uses iron. So, based on that information, which metal from that list
is more reactive?

71. Vários alunos: Iron.

72. A.: Read the text again.

73. J.: Aluminium (aluno apontando para o powerpoint), the left one.

74. A.: So, aluminium is more reactive than iron.

75. Alguns alunos: No, no…

76. M.: Iron is more reactive than aluminium, because if we say that the iron one like,
lasted less that means it reacted less to the air that means iron is more reactive than
aluminium.
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77. A.: Yes…

78. C.: And otherwise if, if we… if aluminium was more reactive than iron… well,
we cook with water we would use it two times and that would throw it away.

79. C.: Yes…

80. (inaudível).

81. A.: Just a minute...now...

82. D.: Mister, I have a question, is rust iron oxide?

83. A.: The rust of iron is called iron oxide. But you can also have…

84. M.: Yeah, you can have zinc oxide…

85. A.: You can have different metals and different oxides, ok? Now you guys can take
that note in your book… so, regarding the reactivity of the metals, so… more reactive metals will
undergo more chemical reactions.

Episódio I - Professor B

1. B.: To start us off, there will be two images on the board, and that is gonna be very
simple, which item is older? Which item is older and explain to your friend why you think that.

(alunos discutem em pares e palavras como rusty são utilizadas nas falas)

2. B.: Ok, so looking at these two images then, let`s go, hands up, hands up if you believe
the gold blocks are older…(nenhum aluno levanta a mão). Gold is older? No… Ok, so hands up
if you think the car is older. Everyone believes the car is older. E (nome do aluno), what made
you say that?

3. E.: Well, for one the car is extremely rusty or, rusting, and rust only appears
when something, when a metal, I think it is a metal.

4. Z.: Gets old…

5. E.: Gets old, and not moving for a while, not moving, just nothing happening,
erode (inaudível).

6. B.: Erode, rust, does anyone know what either of those words mean? Erode or rust?

7. M.: Robe?
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8. B.: He said "erode".

9. E.: Erode is like...I remember we did this (inaudível) because of acid rain…(inaudível).

10. Z.: Yeah…

11. E.: And then erode, cause when something kind of deformed I think…

12. B.: Ok, so… deformed

13. E.: (inaudível).

14. B.: Ok, nice idea, what about rust? Does anyone know what rust is or why is it there, or
what it looks like or how it`s formed…

15. Z.: Rust is caused by the air or water.

16. B.: Air or water…ok, fine, air or water. Let`s have a look then… The older object is the
gold bricks. Ok, that is older than the car… old...young. Mr Mclean, L (nome do aluno).

Nestemomento, o professor ilustra as palavra novo e velho comparando a idade dele com a de
um aluno). Your risky car. Why? Very good question.

(alunos falando inaudível)

17. B.: Fine, that`s the challenge for today, is the idea identify something, why does car look
older than the gold bricks, that`s what I hope you be able to explain by end of the lesson. Yes....

18. M.: Because the gold is a different type of metal from the car…

19. B.: Yes.

20. M.: And then the gold, metal.. doesn`t get rusty.

21. B.: Doesn`t get rusty?

22. M.: With age… because gold is inside a place. That is, that gold is inside somewhere.

23. B.: Just protected. Ok, fine… so, it doesn`t look old because it`s not, it's been
protected. Ok, yeah.

24. G.: Because the reactivity is bigger in the car.

25. B.: The reactivity is bigger.

26. G.: The reactivity is greater.
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27. B.: Is greater.

28. G.: Yeah, on the metal (inaudível).

29. B.: Ok, what you are saying is correct, how you are saying it is incorrect. Have a
think… (aluno E fala) sorry fine, go.

30. E.: (inaudível).

31. B. It`s fine, go.

32. E.: It`s high reactive

33. B.: and where have you got that from?

34. E.: The keywords!

35. B.: So what`s highly reactive?

36. E.: The rusty car is highly reactive.

37. B.: Good, so the metal…

38. E.: Of the car…

39. B.: Of the car, is highly reactive, ok? Let's have a look at two other examples. These two
bikes have been bought five year ago, by Paul… Paul, Paul… five years ago…but now they look
like this (mostrando a foto das bicicletas). Discuss, why do these bikes, that are the same age,
look so different now.

(Neste momento, alunos discutem em voz baixa entre si utilizando termos como "highly
reactive" e "not reactive").

40. B.: So… let's bring the conversations back… why did they look so different, go (inaudível).

41. M.: Because (inaudível) that bike over there (apontando para a bicicleta que não
está enferrujada) is not highly reactive… (inaudível).

42. B.: So the bike is highly reactive.

43. M.: Wait, no… one is and one is not. Are they the same bike?

44. B.: No, E (chama o nome do aluno).

45. E.: The bike on the left (inaudível) unreactive and the other one is highly reactive.
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46. B.: So this one… highly reactive. What is the difference between your two phrases, then?

47. M.: I said non-highly reactive.

48. B.: No, you said the bike is highly reactive.

49. M.: And what`s that?

50. Z.: (inaudível) not all bikes are reactive.

51. M.: Ah…

52. B.: And it is not the bike, it is the metal., ok… the metal is highly reactive. And those little
differences will gain or lose you marks in your exam. So, which metal is highly reactive in those
two images, the one on the left or the one on the right? Right hand up if you think right, left hand
up if you think left. Which metal is highly reactive?

53. M.: That`s right, that`s left… (aluno aponta para a imagem)

54. B.: Why?

55. L.: I don`t know.

56. B.: How do you know?

57. L: I don`t know.

58. B: But looking at those images how do you know?

59. M.: Knowing…

60. B: You don`t know? Ok, this is what we are gonna be finding out.

Episódio II - Professor A

1. A. Now, we are going to discuss the variables for each of the experiments. C. stop
playing with the scissors. Now and the first reaction which is the reaction with water... I would
like you to write these notes in your book. What are, or, what is the independent variable, or
what is the meaning, what is the meaning of independent variable?

2. M. Oh, the one that doesn't change…

3. DI. Thanks for the answer, M.

4. M. Oh oh, sorry…

5. A. What does independent variable mean?
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6. M. So do we put the definition?

7. A. No.

8. A. What does independent variable mean? Is that the variable that you change or
that you measure?

9. D. Change.

10. Di. Mr, it is there.

11. A. That you change, right?

12. ALL: yeah!

13. A. yeah, the answer is there, just to make sure you are paying attention. Now, what are
you changning in this practical?

14. D. The metal.

15. A. The metal. You are changing the metal type. Dependent variable, what is the
dependent variable in this practical? Yes.

16. L. What happens to the metal? Was the reaction (inaudivel)?

17. A. What are you measuring?

18. C. The time it takes....

19. M. The reactivity.

20. A. The reactivity of the metal.

21. A. And what are the control variables?

22. L. (inaudivel).

23. A. What are we keeping the same in this practical?

24. L. The temperature, the time…

25. A. The temperature…

26. N. The water, the acid…

27. M. The substances.
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28. A. Temperature, sorry…

29. M. The substances.

30. L. (inaudivel).

31. A. What do you mean by substances?

32. M. Acid, water and oxygen.

33. L. The quantity of substances.

34. A. The quantity, ok. The quantity or volume. Quantity of what?

35. Some: of water.

36. A. Of water…

37. N. and acid also.

38. A. Now, in the reaction with oxygen, reaction of oxygen, what is the independent variable?

39. D. The metal.

40. A. Yes, we are changing the metal. What is the dependent variable? What
are we measuring?
41. H. The reactivity.

42. A. The reactivity, well done H. How can we measure the reactivity?

43. H. By… watching… by….listening.

44. A. By watching, listening, what else?

45. H. Smelling.

46. A. Smelling. All right, and (inauvidel) reaction with oxygen?

47. D. The temperature.

48. A. The temperature… what else? Are there more things?

49. C. So…

50. A. Are there more things here?
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51. N. Yeah, the time also.

52. A. How long should we leave?

53. L. Three minutes.

54. N. Thirty seconds.

55. A. Thirty seconds, right?

---

56. A. What is the independent variable in the reaction with acid? It's not there.

57. C. Metal.

58. A. The metal again. We`ll be changing the metal. What is the dependent variable?

59. D. The reactivity, and what is the control variable?

60. D. (inaudível).

61. N. Yeah the volume.

62. A. The volume of…?

63. N. Of acid.

64. Yeah, acid.

65. L. So the quantity.

66. A. The quantity of the acid. What else do we need to include as being the control variable?

67. Di. Time, we already said the time.

68. D. Time.

69. A. Can we use different types of acids? Can we use...

70. N. The same.

71. The same type of acid. For example…

72. L. Needs to be H…

73. A. HCl, it needs to be HCl. And can we use different concentrations of acids?
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74. D. No.

75. A. Why not?

76. N. Because it can affect…

77. A. How will that affect the reaction?

78. M. (inaudivel) fair test.

79. N. It can have a stronger reaction (inaudivel) more concentrated or the opposite thing.

80. A. Yeah, we can have a stronger reaction or a more vigorous reaction. And then it is
not going to be a fair test. Does that make sense?

Episódio II - Professor B

1. B. So there are three practicals that you are going to be doing. I am gonna give you four
different metals, ok? And you are going to react them with water, with oxygen and with acids.
Now this one (apontando para o magnesio), you should have done in a previous life, your year 8
life, when you learned about acids and alkalis, ok? For each of the tests though, there are
variables. Can we remember what variables mean?

2. M. Yeah.

3. B. That will be the challenge for you to start with. I am gonna give you a worksheet
today. You have got a procedure, a very small procedure. And you have got a space to write the
independent, the dependent and the control variables for each of the three practicals. It is a
discussion, so here there is some help. Independent variable, you change, dependent variable,
you measure, and control, the one that stays the same. Ok, so try and work together to identify
the variables in these practicals.

---

4. B. Let's spend thirty seconds recapping the variables. Independent variable: what
does that mean? Yes…

5. M. The variable you can change, you change, yeah.

6. B. Good, the variable that you change. In a practical, you are investigating something.
What are you investigating in all of these practicals?
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7. G. Metals.

8. B. Metals, ok, and their…

9. G. Reactions.

10. B. Reactions or reactivity, ok so independent variable is gonna be the thing we change
and in every practical you are changing the metal you are using. What is the thing that we are
measuring? Ok, that`s our dependent variable. The thing that you are observing, seeing. And in
this practical, in all of these practicals they are the same. The control variables, you should
keep them the same. Why should we keep things the same? Why not just do a practical and
change everything?

11. E. To keep it the same (inaudivel) you know… I have the explanation (inaudivel) I forgot…

12. B. I will ask the question again. Why do we need to keep things the same in a practical?
Why not just change and do something different every time?

13. E. Because if you keep (inaudivel) the same, you are making it equal and you are
making it fair, if you add too much of one thing (inaudivel).

14. B. Ok, so you are using the word ‘fair test’, which is good.

15. G. Oh… you would get different results, of like what you are doing, so for example if
you have to put 10 ml of water and you put 12 ml, it is going to change the result.

16. B. Ok, good. So the control variable enables us to get consistent results and a fair test,
fine. Yes.

17. Z. The result wouldn`t be accurate.

18.B. Good, if what?

19. Z. Everything is different.

20. B. Every single time the result won't be accurate.

21. B. Independent variable: what is the thing in this practical that we are going to be changing?

22. E. The metal.

23. M. The metals.

24. B. The metals, good, ok. We are changing the metals. You have four metals today. It looks
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like you have got copper, magnesium, iron and… zinc. So there's four different metals.
Independent variable. The thing that you are changing are the metals that you are using in this
practical. The dependent is the thing you are going to be measuring.

25. G. Water and phenolphthalein.

26. B. No, this is something that often students get confused. When you are measuring the
water, you are measuring it because it is a control variable, ok? Just because you are measuring
something, it doesn't make it a dependent variable, because like you said earlier, 10 ml of water
instead of 12, you have to measure that, don`t you?

27. G. Yeah.
28. B. Ok, so that's a control variable. The dependent variable is the thing that we are
looking at, that is going to be changed because of the independent variable.

29. M. Phenolphthalein.

30. B. So the independent variable will do something, the metal, one metal might react
more or less. This is what we are going to be looking at. And what we are going to see in the
practical is the thing we are going to be measuring. Ok? So what are we measuring?

31. M. Phenolphthalein.

32. B. The phenolphthalein will be…

33. E. The reactivity.

34. B. So we are measuring the reactivity and we will be looking at the phenolphthalein in
this case. In every practical that you are doing, your independent variable is the metals. We are
gonna change the metals. The thing you are measuring is how reactive it is. In the case of the
water practical, you are gonna be looking for bubbles, or a change of colour. They are the two
observations you will be making. So, I am gonna read the next one, because we`ve got half of
the work done already. Pick up a small, this is the oxygen test, pick up a small piece of metal
with a forceps and place it directly on the bunsen flame. What is our independent variable,
what are we changing?

35. G. The metal.

36. B. The metals, what are we measuring?

37. E. The reactivity.

38. B. The reactivity, and how do we know it`s reacted? Well, it might give off a white bright
light, it might spark, it will do something... And if we just look at the last one, place the metal in a
test tube, with acid, and observe the reaction. (inaudivel) our independent variable…

39. M. The metal.
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40. B. The metal, what`s our dependent…

41. Some. Reactivity.

42. B. The reactivity. We`re probably gonna see bubbles (inaudivel) controls. In any good
practical, you`ve got one independent variable and one dependent variable, ok… If you change
multiple things, and the independent variable, then you have got a bad practical. If you are
measuring multiple things, it becomes more challenging, ok, to collect good results. Control
variables, though, you can have as many as the practical requires to make it as we said, a fair
test. The first one, place it in water, what things do we need to control?

43. Some. The water.

44. B. The water. How much water are we going to use. What else do we need to control?

45. G. The quantity of phenolphthalein?

46. B. The quantity of phenolphthalein. Add just one drop of phenolphthalein. And one
final thing?

47. M. The bunsen burner flame.

48. B. Good. So, what's that gonna indicate? The temperature. Ok, so three control
variables, the quantity of water, the quantity of phenolphthalein and the temperature which we
heat it up to. If you read your procedure, you should be able to identify all of that in the
procedure. Next, reaction with oxygen, pick up a small piece of metal with a forceps and place it
directly on the bunsen flame. What things should we keep the same?

49. G. The bunsen flame.

50. B. The bunsen flame again. Ok, keeping that the same is good.

51. G. Oxygen?

52. B. We can`t control the oxygen, there`s 21% in the atmosphere, so (inaudivel). Imagine
that you have got a bunsen burner, ok. Here's my bunsen burner, so a really big bunsen
burner. Here's the fire, ok. Here's my metal (inaudivel) finger.

53. E. (inaudivel)

54. G. (inaudivel).

55. B. I do another one. Not a fair test anymore, is it? Cause the one was here, closer to
the flame. One is up here. Which one is gonna get hotter?

56. M. The one closer.
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57. B. So let's keep it the same. Let's keep distance the same in order to allow the
temperature to be the same. And let's go to the last one, reactions with acids. Place the metal
in a test tube with acid and observe the reaction. What are we keeping the same?

58. G. Acid? The quantity of the acid.
59. B. Quantity of the acid. Anything else?

60. E. The amount of metal (inaudivel).

61. B. The amount of metal, good. It's funny that you brought that one now because
shortly that's gonna be important.

62. E. For all of them.

63. B. For all of them. Yeah, if then you decide to use a big piece of metal and a small
piece of metal and in the next test, it's not gonna be fair (inaudivel) , so constant metal. What
else about the acid should we keep the same?

64. E. Oh the… high acidity?

65. B . Not the correct word.

66. M. Acidez (em português).

67. E. The pH.

68. M. Aci… How can I say acidez?

69. B . Not that word. C…

70. M. Hã?

71. B. C…

72. M. Oh.

73. B. Con…

74. E. (inaudivel)

75. M. Conversational.

76. B. Not conversation.

77. E. (inaudivel) condense?
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78. B. It's funny (inaudivel) science words that start with ‘con…’.

79. Z. Convection.
80. B. So if I have two different acids, ok, if I give you a one molar acid, and a ten molar
acid, which one is more… dangerous?

81. E. Ten moles.

82. B. Ten moles. What have I changed?

83. E. Wait. what did you say?

84. Z. Conc…

85. B. Concentration!

86. M. (inaudivel).

87. B. Concentration! So how concentrated the acid is.

88. M. (inaudivel).

89. B. No, concentration. Concentration of the acid, ok? Ah… What about if I give
you hydrochloric acid in one test and then sulphuric acid in another test? That's fine?

90. M. Concentration…

91. B. Is that, is that fine?

92. Z. No.

93. B. Why?

94. Z. No because, (inaudivel) the same chemicals that you use.

95. B. Good, so use the same type of acid, ok? Fine, hopefully you`ve been able to write
the variables there. Now it is time to do the practical.

Episódio III - Professor A (Discussão do experimento)

1. A. Last lesson, we did an investigation, we did a practical. What did we want to find out
in this practical? What was the point of doing that practical? H…

2. H. To know which metal was the most reactive.
3. To know which metal, yes, fantastic, to know which metal has, D, to find out which metal has
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the greatest, or the biggest reactivity. How many metals did you research, how many metals did
you investigate?

4. C. and M. Four.

5. A. Four metals? Yes? And what were these metals called, M.?

6. M. Magnesium, Iron, Zinc and Copper.

7. A. Perfect, Magnesium, Iron, Zinc and Copper. How did you carry out this investigation?
What did you do to find out, to compare different reactivities, what did you do, S.?

8. S. (inaudivel).

9. A. Louder please…

10. S. (inaudivel) acid, oxygen and water.

11. A. Great, we did three different types of reaction, reaction water, reaction with
oxygen reaction with…

12. S. Acid.

13. A. Acid, ok? How did you do the reaction with… oh... oxygen? How did you do the
reaction with oxygen, D.?

14. D. We've got the metal in front of the bunsen burner (inaudivel) with the fire
(inaudivel) a reaction.

15. A. Ok, so you just put the metal, yeah?

16. M. Yeah.

17. A. To see if it reacted or not. Why did you need to use fire? Why did you need to heat in
this practical, Di. ?

18. Di. Because fire contains oxygen and (inaudivel) speeds up the process.

19. A. According to Di, fire contains oxygen. Do you guys agree with him?

20. C. and Di. (inaudivel).

21. A. Do you agree with him?
22. C. Yes.

23. A. Does fire…
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24. C. No, no, no. It takes in oxygen.

25. M. It combusts oxygen.

26. C. But, I have, no. It combusts CO2.

27. M. No.

28. C. It releases, it releases CO2 .

29. M. But it combusts oxygen.

30. C. It combusts something else.

31. A. Now, does fire have oxygen?

32. C. No.

33. M. No.

34. A. What has oxygen?

35. M. The air around us.

36. A. The air around us, so…

37. C. But sir…

38. A. So why do we need heat..

39. C. I know…

40. A. C.

41. C. So the reaction is faster.

42. A. So the reaction takes place faster.

43. C. (inaudivel) the fire goes, the material (inaudivel) sparkles, kind of like, change…

44. A. Uhum…

45. C. So that air is going to be more present and it is going to take in more air than if you
put any other particle material.

46. A. Good, so first thing, you need energy, in what type of energy did we use?
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47. N. Thermal.

48. A. Thermal energy to make the reaction faster. Was there any other test we did last
lesson we also needed to use heat?

49. M. Water.

50. A. Water, how did you undergo this test, L.

51. L. We heated water.

52. A. We heated water, yes, for the same reason again to speed up the reaction. Ok?
Now, I want you to look at your...now talk to your partner and try to put these four metals,
Magnesium, Iron, Copper and Zinc, into this order of reactivity, from the least reactive, to the
most reactive.

---

53. A. Ok, now...uh, let's just go back to this table. Can someone tell me what happened
here, so… we took zinc and reacted zinc with oxygen, what did you observe in this reaction,
C.C.?

54. C.C. It had smell, and it changed colour.

55. A. It had smell, and it changed colour. Did that happen to anybody else?

56. C. Sir…

57. Some. (inaudivel).

58. A. Ok, it had colour change.

59. Di. Broke in half.

60. A. Broke?

61. N. That`s also what I was going to say (inaudivel).

62. A. Ok So, do you think zinc is a little bit reactive? Can zinc be reactive?
63. M. Yeah,

64. A. It can be reactive with oxygen, right? Now, Copper… If we look at copper with
oxygen, what did you see there? Hands up for me, what did you realise, that happened?

65. D. The colour changed a little bit and that was smelling also.

66. A. Colour changed and smell..

67. N. Make sound.
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68. A. Sound… did you hear any sound?

69. N (inaudivel).

70. L. In ours nothing happened.

71. A. Nothing happened? No change at all?

72. N. Smell, smell.

73. A. Smell…

74. N. (inaudivel)

75. C. (inaudivel)

76. A. If you compare zinc, these two first reactions, zinc and copper, which reaction was,
ah... stronger, or greater? With zinc or copper?

77. Some. Zinc.

78. A. How, how did you differentiate this? How do you know the reaction…

79. C. Because…

80. A… Was stronger?

81. C. Because zinc “oxidated”.

82. A. Oxidised.

83. C. Because zinc oxidation… oxidated.

84. A. How do you know that zinc reacted more?

85. D. Because zinc changes more.

86. Some. (inaudivel).

87. A. D?

88. D. It changes more from its original form (inaudivel) makes it react.

89. A. It changed more compared to the original form.

90. C. (inaudivel).
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91. A. C, please sit. C.C.

92. C.C. It had more reactions.

93. A. It had more reactions,and... Explain that.

94. C.C. For example, zinc changed that colour, smelled, it broke, and copper just
changed a little bit of colour.

95. A. Just changed a little bit of colour. So…

96. N. For me, there was also smell.

97. C. (inaudivel).

98. A. So, for the zinc you have a greater change of colour, right. Yeah?

99. D. Yeah.

100. A. Now, if you look at iron and oxygen, what happened with iron and oxygen? L?

101. L. It burned red.

102. A. It burned red? Did that happen to you as well?

103. Di. Yeah.

104. N. No.

105. A. No?
106. N. (inaudivel) darker colour.

107. A. Darker colour? So, after it turned red, it turned black, right?

108. N. I didn`t see it turning red.

109. A. So, now… so far which one do you think is the most reactive: zinc, copper or iron?

110. L. Zinc.

111. N. Magnesium.

112. A. Just these three. Forget about magnesium.

113. M. What?
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114. N. Zinc!

115. A. zinc? Now, what happened with magnesium there? Magnesium and oxygen? Hands
up, M.

116. M. Oh, very bright white light.

117. A. A very bright white light, a very shiny light. Wasn`t it?

118. M. Yeah.

119. A. Yes? Now, why did that happen?

120. L. Because it is… radioactive? Because its, its reaction with oxygen is very high?

121. A. The reaction is very high. Is that the best word to use, high?

122. C. No.

123. M. It`s very intense.

124. A. It`s very intense.

125. Some. (inaudivel).

126. Di. Mr, I have a question.

127. A. Wait a minute. C.
128. C. You know this homework, this homework?

129. A. Uhum…

130. C. Magnesium is used for fireworks because (inaudivel) bright white flame, which
means that, when you add oxygen to magnesium, what happens is, there`s heat involved as
well.

131. A. Absolutely right, and you also have the release of light.

132. L. Can you touch it, when it`s like that?

133. A. It`s not a good idea to touch that because it`s very hot.

134. Di. Mr, can you put the air-con, please?

135. A. Yes.

136. N. So that was the reaction with heat, not with oxygen, right?



154

137. C. No, that`s with oxygen, but it turns that (inaudivel) the energy releasing oxygen
turning into thermal energy.

138. Some (inaudivel).

139. A. You can say, that, actually, the energy, from the gas, the energy from the bunsen
burner, was converted into light energy.

140. N. But sir…

141. A. So we had chemical energy from the gas turning into light energy. Heat energy
turning into light energy.

142. M. Sir, where can we find magnesium apart from the flames?

143. C. (inaudivel).

144. A. Yes..

145. M. Is it like, very expensive?

146. A. Yes, you have just a little (inaudivel).

147. M. (inaudivel) cost a lot?

148. A. Yes, N?

149. N. But Magnesium react with the heat or with the oxygen?

150. A. The magnesium reacted with the oxygen because you add heat, ok? So the
reaction is between magnesium and oxygen. For that reaction to take place, you need heat,
ok? The reaction is in between magnesium and oxygen, but without heat the reaction does not
take place, ok?

151. N. Because in a firework we need heat and fire too.

152. A. Yes. Uhum, so you can have the lights.

153. N. But the reaction is with oxygen.

154. A. Yes, still reacting with the oxygen from the air.

155. M. Yes because there is oxygen air around it.

156. A. Yes. Ah.. Di, are you going to say something?

157. Di. Yeah, but copper and iron didn`t react with oxygen, because it just burned.
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158. M. Iron turned…

159. Di. They just burned.

160. A. No…

161. M. (inaudivel)

162. A. Do you think...is burning, is burning a type of chemical reaction, yes or no?

163. Some. Yeah.

164. A. Yes! If something burns, it is reacting.

165. N. But that`s not the oxygen in that case (inaudivel).

166. A. It is reacting with oxygen as well.

167. N. No, I mean, when we burn something, it is reacting with heat (inaudivel).

168. A. Now, can burn happen without oxygen?
169. ALL. No.

170. A. What are the three things you need to burn anything?

171. C. Fuel.

172. A. You need a fuel…

173. M. Oxygen.

174. A. You need oxygen…

175. N. Flame.

176. C. Spark.

177. A. You need a spark, you need the energy, right? So they are the three components of
any fire, for combustion, so, without oxygen, you cannot burn anything.

178. M. Isn`t (inaudivel) for gas?

179. C. Burn.

180. N. Yeah.
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181. M. I think, I think you can burn without oxygen (inaudivel) with another gas.

182. A. Actually, you need oxygen to do that. Another gas can be the fuel, for example, the
gas from the bunsen burner…

183. C. (inaudivel) for alcohol.

184. A. Vapour, alcohol vapour.

185. C. (inaudivel).

186. A. So, that gas is the fuel. The gas from the bunsen burner is the fuel. The oxygen that
is around you is going to be the gas, or the molecules, the particles that will react with the
metal, if that makes sense.

187. M. Yeah.

188. A. Yes, now, from what we know so far, from these first experiment, what is the
least reactive metal, L.?

189. L. It`s… copper.

190. A. Copper, do you guys agree with L.?

191. C. Yes.

192. N. I think it`s iron.

193. C. I think it's copper.

194. D. I think it's copper.

195. Some. (inaudivel).

196. A. Hands up if you think…

197. M. (inaudivel) it turned red.

198. N. that`s with heat, not with oxygen. Oxygen needs the heat.

199. C. Iron, iron, also…

200. M. Why did the other turn red as well? Because iron is more reactive…

201. N. With heat!

202. Di. They are the same! We are talking about the reaction with oxygen.
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203. A. We are just considering the oxygen.

204. C. But with copper, what happened with copper?

205. N. I don`t know.

206. C. Nothing happened.

207. N. Change colour, and burned… and burned and smelled.

208. A. Why do you think different people got different results for copper? For some
people, it didn’t change at all, for some other people, they had a colour change.

209. C.C. Because the time difference…

210. A. Because the time might have been different.

211. D. Maybe…

212. C. That's because (inaudivel)

Neste momento, alguns alunos falam ao mesmo tempo comprometendo a compreensão do
áudio por alguns segundos.

213. A. The size of the metal might have been different as well, ok? Any other thing you
can think about?

214. C. The flame (inaudivel) different amount, like…

215. L. The height that you put…

216. A. The height or the size of the flame may have affected as well. Now, what is the
second least?

217. C. Iron.

218. A. Iron? Do you guys agree with that?

219. Some. Yeah.

220. D. (inaudivel) the most reactive…

221. A. The second most reactive?

222. Some. Zinc.
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223. A. Zinc. And… the most reactive at all?

224. Some. Magnesium.

225. A. Magnesium, ok?

226. C. That`s the one used for fireworks.

227. A. Yeah.

228. Di. (inaudivel)
229. A. Now, if we look at the reactions with acid from the last column, how did you know a
metal was more reactive than another metal? How did you know the reactivities were different?
L.?

230. L. One had more bubbles than the other.

231. A. One had more bubbles than the other. According to your results, well done,
which released or produced more bubbles when reacting with acid?

232. Some. Magnesium.

233. A. Was that magnesium?

234. M. I got zinc.

235. D. Zinc.

236. A. Hands up for magnesium...hands up for zinc.

237. Di. We won. Ha.

238. A. Now, according to the previous results...

239. C.C. Mr, also (inaudivel) it also produced sound.

240. A. Sound...did you guys hold the test tube?

241. N. No.

242. A. No?

243. C. Yes.

244. N. Yeah, I think I heard sound.

245. Some. (inaudivel)
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246. A. (inaudivel) hold?

247. L. Then it makes sound and it vibrates.

248. A. If you held the test tube you could also notice another change.

249. L. Vibrate.
250. C. Heat.

251. A. Heat energy, ok?

Neste instante, alguns alunos falam ao mesmo tempo comprometendo a compreensão do áudio
por alguns segundos.

252. A. So, the temperature might have increased as well. Now, according to the previous
result from the first reaction, who should be right? Who is correct: the people who said
magnesium or the people who said iron?

253. L. Magnesium.

254. A. It should be magnesium. Now, why did some people get a different result? Hands
up… Why did some people find a different result?

255. Di. It probably, it probably depends, maybe they broke control variables, the amount
of water they put, the amount of…

256. C. Acid…

257. M. Acid…

258. A. The amount of acid, ok…

259. Di. Maybe the (inaudivel) metal.

260. A. Ok, maybe the people didn`t control, didn`t fix, didn`t control the variables...so what
were control variables in this practical? For the acid…

261. Di. Amount…

262. N. temperature, concentration…

263. A. Concentration of acid...

264. N. Volume…

265. A. Volume of acid…
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266. N. And type of acid.

267. A. Type of acid as well. Different people used different amounts of acid. Yes? Now,
according to your results once more, for the last reaction, for the reaction with acids, which metal
produced the… lowest amount of bubbles? Which metal produced the lowest amount of
bubbles?

268. M. Copper. It had no reaction at all.

269. A. No reaction at all?

270. M. Yeah (inaudivel).

271. A. So which one is the least reactive in this case?

272. Some. Copper.

273. A. The second least reactive?

274. Some. Iron.

275. A. And finally, the second most reactive?

276. Some. Zinc.

277. A. Does that match with yours?

278. C. Yeah.

279. A. Yeah? Now, question, if you have bubbles, what are you forming in that
chemical reaction?

280. M. A gas.

281. A. A gas, ok? N. Do you know what type of gas was made?

282. M. Metal oxide.

283. N. CO2.

284. A. We are going to talk about that.

285. L. It was Helium.

286. A. We are going to discuss that shortly, in a minute. Now, if you have a reaction with
water, which one, how do you know a reaction was happening?



161

287. Some. (inaudivel).
288. A. Make sure you put your hand up. how do you know a reaction was happening
between the metal and the water? L.

289. L. Bubbles.

290. A. Bubbles?

291. L. Bubbles.

292. A. In this case, what do you think the bubbles were?

293. C. Oxygen.

294. A. Oxygen?

295. C. With water…

296. L. Metal oxide.

297. A. Metal oxide?

298. C. CO2.

299. A. CO2?

300. C. Wait, no…

301. M. There`s no right… there`s no metal.

302. C. It can`t be oxygen (inaudivel)

303. A. So, in this case, in these two reactions with acid and water, bubbles are hydrogen
gas. Ok?

304. M. Of course (inaudivel).

305. A. They are hydrogen gas. Now, which metal produced the greatest amount of
hydrogen gas?

306. M. Sir…sir…

307. A. Answer my question first, which metal produced the greatest amount of hydrogen
gas when reacting with water?

308. Some. Magnesium.
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309. A. Magnesium, so which one is the most reactive?

310. C. Magnesium, then zinc, then iron, then copper.

311. A. Which one is the least reactive? Which one produced the least amount of hydrogen gas?

312. Some. Copper.

313. C. Copper is a loser.

314. A. Does that follow the same order?

315. C. Yeah.

316. Di. No… because zinc and iron aren`r the same. I think zinc and then iron.
317. M. It's just a good conductor.

318. A. Will it form the same order?

319. Di. No.

320. C. Yes.

321. A. Yes?

322. C. Yes.

323. A. Yes, ok? Now, on the board, stop talking guys, we have what we call a reactivity…

324. Di. But for me and N., for me and N., iron, zinc, copper and magnesium
because (inaudivel).

Neste momento, alguns alunos falam ao mesmo tempo comprometendo a compreensão do
áudio por alguns segundos.

325. A. So, in this, to find out the answer for this...you have to locate where the bubbles
were being made.

326. C. On the top.

327. A. Where were the bubbles being made?
328. Some (inaudivel).

329. A. Were the bubbles being made in the water or on the surface of the metal?

330. Di. In the water.
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331. C. On the surface.

332. A. On the surface of the metal. So, is that easy to see bubbles there?

333. S. Yeah…

334. C. It depends on the metal.

335. A. It depends on the metal, but it is hard to see the bubbles because they are very tiny,
they are very close to the surface of the metal. So maybe (inaudivel) at the surface of the metal
(inaudivel) because all the other groups realised.

(Alguns alunos falam ao mesmo tempo comprometendo a compreensão da gravação por alguns
segundos.)

336. A. Question, in terms of variables, what are the variables that you have to control?
What could have gone wrong in this procedure?

337. L. Explosions.

338. Di. Maybe it didn`t go wrong (inaudivel).

339. Some. (inaudivel).

340. M. And maybe not at all because he`s a chemist.

341. C. Are you?

342. A. Maybe you did something wrong in this practical that we don`t know. What could
have gone wrong in this practical?

343. L. A lot of things.

344. A. For example? H?

345. H. The time.

346. C. Amount.
347. A. The time...maybe, the time. You had to leave the water heating, or leave the water
heating with the metal, we don`t know if you followed the procedure, I am not telling you that you
did it wrong, but that could have happened. Another thing that could have gone wrong?

348. C. The time.

349. A. The time, you`ve said time.

350. C. The amount.
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351. A. Amount of water, amount of water.

352. L. The heat.

353. A. The heat… did you realise, how could the heat change in this practical?

354. C. Changing.

355. N. By the amount of (inaudivel) you`ve got from the thing…

356. C. No, by the time, you close it, close it before you put it inside.

357. A. Now, what did you have to do to put the test tube inside the water bath?

358. C. Close…

359. Di. Open it.

360. A. Open it. What happens when you open the lid?

361. C. The heat comes out.

362. A. The heat goes out and you can change the temperature, so that could affect
your results. Does that make sense?

363. Di. Yeah.

364. A. Yes? Now, here you have… let me check...so, different elements… different elements
are more reactive than others and we can use this information to predict which elements will
react with which. So here we have the reactivity series, this is a more complete reactivity series,
ok, so, the higher the element is, you have lots of types of metals…

365. Some. (inaudivel).
366. A. Let me finish the explanation...the higher the metal is in the reactivity series, the
more reactive it is...now, what are the least reactive metals from this list?

367. C. Platinum.

368. N. Platinum.

369. M. Platinum, gold and silver.

370. A. Platinum, gold and silver, now, try to think of a very specific characteristic of these
three metals, the least reactive metals, what do they have in common? Talk to the person who
is next to you…
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371. M. They are very valuable.

372. A. Ok… so what did you say? M?

373. M. They are very valuable, all of them.

374. A. M. They are very valuable, they are very expensive, what are they used for?

375. Some. Jewelry…

376. A. Jewelry, so why do you think they are used for jewelry, CC?

377. CC. So they doesn`t get rust.

378. A. So they don`t go rust, so they don`t corrode, good.

379. M. They are shiny.

380. A. They are shiny.

381. A. Now, we have a question here. Copper is known by its excellent conductivity. It
conducts electricity very well. It is mainly used in electrical systems of industries and
transportation. Iron is another very good conductor, but copper is still preferred to be used as a
conductor. People prefer to use copper instead of iron to use as wires. Why? Can C answer?

382. C. Because copper is at the bottom of the reactivity… thing.

383. A. Series…
384. C. Series, while iron is almost, like, kind of in the middle, so iron is way more reactive
than copper and most of the things.

Episódio III - Professor B

1. B. How did you know a reaction was happening? Yeah…

2. E. (inaudível) visual change….

3. B. Ok, a visual change. What visual changes did you see? Yeah…

4. G. It emits light.

5. B. Light, good. Yes…
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6. Z. Changed colour.

7. B. Colour. Yes.

8. E. Changed shape.

9. B. Maybe changed shape.

10. E. Ok.

11. B. Good. Or state.

12. E. Lost its shape.

13. G. Temperature increase…

14. B. Ok, so… you could feel something. A temperature increase.Yeah, there was examples
of temperature increases. How else did you know a reaction is happening?

15. M. Bubbles.
16. B. Bubbles. Can you hear bubbles?

17. G. Yes.

18. B. Yes, yes can...and you can see bubbles. So when the bubbles pop (inaudível) hear
the pop so we call it fizzing. Fine, as a class we have not got an agreement, two groups
have agreed...ah.. but everyone agrees that magnesium is the most reactive, right.

19. Some. Yes.

20. G. Uhum…

21. B. And you are correct, magnesium is the most reactive. We don`t have an agreement on
anything else. Ah...that`s not a problem.

22. M. (Inaudivel).

23. B. Sorry? I am gonna show you another results table. In your exam, they they don`t
expect you to know the order of reactivity, but they do expect you to have an idea about
it. What they normally do is give a results table like you just made and you got to
interpret the results from that. Now on this table we have got magnesium, zinc and
copper like we have used, ok so that will help you organise the differences between zinc,
copper and magnesium, but also there`s calcium on there. Where would you put calcium
on your reactivity series?

24. Some. The first one…
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25. B. The most reactive. Yeah?

26. G. Yeah.

27. B. What, what (inaudivel)?

28. E. The fact that (inaudivel) the fastest…

29. B. Yeah, it`s the most rapidly reacting, so calcium would get above them all... Fine. So
this is the sort of thing you need to be able to do. Another version of this could be
something like this: a diagram. Which one is reacting the most?

30. V. Magnesium.

31. B. Why?

32. V. Because it`s releasing a lot of bubbles.

33. B. A lot of bubbles! Ok, which one is next?

34. Z. X.

35. B. X, ok... And the least reactive?

36. Some. Copper.

37. B. Copper. And that goes (inaudivel), we know magnesium is reactive and copper less
reactive. Ok? So this would be our order of reactivity then.

38. E. What`s is X?

39. B. X is just an unknown, we have not told anything about it. And fine… should we have
a look at our reactivity series now?

40. E. Yes.

41. B. Ok. Also, before we do, this is your reactivity series. Did anyone get it right? Or get
some of them, because on here we`ve got magnesium, zinc and iron. So, this person
guess magnesium is more reactive than zinc. We all agree, but they also said iron is
more reactive than magnesium. So not quite. Iron, most reactive zinc, next magnesium
really low reactivity in this two groups, over here Again zinc and iron higher than
magnesium which is quite low. On this one, magnesium is the highest from the there
we`ve looked at, then zinc, and iron, ok… and this is correct in terms of where
magnesium, zinc and iron are, ok, because E. Z, and M. this is the correct order of
reactivity for that practical, ok? But, (inaudivel) zinc and iron next up is not a problem
because look at the order of reactivity. Magnesium, most reactive of out of those three…
zinc and iron are similar in reactivity. So, it`s about your interpretation of results. And
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that`s why we have discrepancies, you two didn`t agree, you two didn`t agree. And
that`s absolutely, and then we came into an agreement, but your initial reaction was ‘ah
ok this one did this, this one did this’... You`ve gotta take into consideration your
thoughts as well, ok? Now, have a look there, at the order of reactivity, you can then
compare it to what you have been said. So this is yours... Have a look at how accurate
you were...try to do a comparison…

---

42. B. And the final thing before we leave then, have a look at the reactivity series, ok… I am
gonna go down...I am gonna ask all of you questions and you need to give me the
answer. What is more reactive: lead or zinc?

43. E. Zinc.
44. B.What is more reactive: lead or platinum?

45. M. (inaudivel). Platinum.

46. B. What is more reactive: lead or iron?

47. M. Where`s iron? Ah, iron.

48. B. What is more reactive: lead or potassium?

49. V. Potassium.

50. B. Ok. E. What is more reactive: lead or tin?

51. Z. Tin.

52. E. What is more reactive: lead or silver?

53. L. Lead.

54. B. What is more reactive: lead or calcium?

55. L. The second one....Cal...Cal...Calcium.

56. B. Calcium. For all of you now: What is more reactive: lead or the metal one place above
silver?

57. G. Lead.

58. B. What is more reactive: lead or the metal two places below tin?

59. M. Lead.
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60. B. Lead again. Can you see how the reactivity series works?
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Termo de assentimento para criança e adolescente

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “Abordagem comunicativa:
análise das interações discursivas de aulas investigativas de Química em uma segunda língua”
Seus pais permitiram que você participe.
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