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Introdução 

Durante o ano de 2016, o PIBID Química 

desenvolveu diversas atividades, dentre elas um 

estudo sobre oficinas temáticas de acordo com 

Marcondes et al. (2007), seguido da elaboração e 

aplicação de uma oficina temática sobre 

combustíveis. O trabalho foi realizado por um grupo 

de bolsistas com a colaboração de uma pós-

graduanda. As oficinas foram oferecidas para os 

alunos do Ensino Médio na universidade em um 

período de três horas. O planejamento, em síntese, 

envolveu a elaboração das atividades de ensino; a 

aplicação piloto em uma escola parceira; a análise 

da aplicação por meio de filmagens; reelaboração 

da oficina e novas intervenções com alunos do 

Ensino Médio. Também foi necessário o estudo dos 

conceitos químicos de termoquímica e questões a 

respeito do desenvolvimento de atividades que 

possibilitassem a promoção das capacidades do 

pensamento crítico (PC) de acordo com Vieira e 

Vieira (2005). Considerando que é importante que 

os futuros professores vivenciem espaços para 

discussões e reflexões acerca do ato de planejar 

(CARVALHO e GIZ-PÉREZ, 2001), buscamos nesse 

trabalho, identificar reflexões sobre o processo de 

elaboração da oficina por meio da análise qualitativa 

de seis diários (registros reflexivos das atividades 

realizadas diariamente) de bolsistas envolvidos com 

a oficina de combustíveis.  

Resultados e Discussão 

No decorrer da elaboração da oficina, uma das 

dificuldades encontradas pelos bolsistas foi planejar 

uma sequência de atividades sobre o tema para ser 

aplicada no tempo máximo de três horas sem perder 

a coerência e a não fragmentação. A análise dos 

diários reflexivos revelou que os bolsistas 

consideram importantes os processos de 

planejamento e intervenção, destacando como 

pontos principais o estudo do conteúdo químico, a 

organização e a mediação de atividades que 

proporcionem ao aluno um conhecimento químico 

mais próximo de sua realidade. Outro ponto 

importante foi relacionado ao processo de reflexão a 

respeito dos objetivos pretendidos em cada questão, 

utilizando-se dos pressupostos teóricos de PC, 

como destacado por B1: “[...]entender os objetivos 

que podemos alcançar com cada questão feita, as 

habilidades e capacidades que podemos 

desenvolver nos alunos através das questões. [...] é 

a etapa mais significativa, porque uma palavra faz 

toda a diferença na questão proposta, podendo 

mudar até o sentido da questão.”. Desta forma, é 

possível perceber que o momento de reflexão 

acerca dos objetivos das questões, se tornou 

importante pra que os bolsistas pudessem perceber 

o potencial que uma questão pode apresentar, e 

assim, ao realizar o planejamento de atividades, 

aliar o PC as questões a serem elaboradas. É 

possível destacar também, a importância para a 

formação dos bolsistas sobre o processo de 

discussão e aplicação piloto da oficina, para os 

demais integrantes do grupo, como destacado por 

B2: “Este processo de apresentação para o grupo é 

importante para que possamos discutir juntos 

aspectos que podem ser melhorados para a oficina, 

o que pode ser retirado e o que pode ser incluído, 

isso torna nosso o processo de aprendizagem muito 

mais efetivo”. 

Conclusões 

O processo de elaboração da oficina foi importante 

para os bolsistas, no sentido de oportunizar a 

reflexão por meio da análise crítica da filmagem da 

aplicação piloto, momento em que se percebeu a 

importância do planejamento e a necessidade de se 

refletir sobre a prática no processo de elaboração de 

atividades de ensino, que ao final levou a uma 

reelaboração da oficina. 
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