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RESUMO 

Esta é uma pesquisa que tem como objetivo responder ao seguinte questionamento: 
De que forma o contexto social influencia a prática pedagógica do professor de 
química? Para responder a essa pergunta nos baseamos em observações e registros 
de aulas de um professor de química que atua em duas escolas que pertencem a 
contextos sociais diferentes, sob uma abordagem de pesquisa qualitativa.  Temos 
como objetivo principal investigar de que modo a influência do contexto social se 
manifesta sobre a prática pedagógica de um professor de Química, observando e 
comparando as suas práticas em uma escola pública e uma escola privada. Para isso 
buscamos: 1) verificar o grau de exigência conceitual que este professor desenvolve 
em sua prática pedagógica nas duas escolas; 2) analisar e comparar como as 
condições criadas pelas escolhas do professor, durante a abordagem e avaliação dos 
conteúdos, podem potencialmente favorecer uma abordagem do conhecimento da 
química num elevado grau de exigência conceitual. Para realizar essa análise 
estamos utilizando como referencial a teoria sobre o discurso pedagógico de Basil 
Bernstein, pois a mesma possui um grande potencial descritivo levando os 
pesquisadores a analisar diferente facetas das situações pedagógicas. Utilizamos 
também trabalhos do grupo ESSA (Estudos Sociológicos de Sala de Aula), e alguns 
instrumentos desenvolvidos por este grupo para caracterizar a prática pedagógica 
do professor. Os modelos utilizados para a nossa análise buscam atender às 
relações sociológicas presentes no contexto de ensino-aprendizagem, assim a 
prática pedagógica do professor nas respectivas escolas foi definida e caracterizada 
em termos de poder e de controle, isto é, em termos de classificação (C) e de 
enquadramento (E). A exigência conceitual foi analisada considerando à relação 
entre os sujeitos ao nível da diferença no enquadramento e entre os discursos ao 
nível da diferença na classificação, e também a forma como o professor trabalha a 
complexidade e o nível de abstração em suas aulas. Com base nos resultados que 
obtivemos por meio da análise dos indicadores utilizados podemos considerar que 
os níveis de exigência conceitual desse professor apresentam pequenas oscilações e 
diferenças que nos dão uma ideia sobre a influência do contexto social em sua 
prática pedagógica, e que o nível de exigência conceitual e as competências 
complexas que o professor desenvolve em suas aulas tendenciam para um nível 
mais elevado quando trabalha na escola privada. Ainda foi possível verificar que 
não só o contexto social influencia a prática pedagógica modificando a exigência 
conceitual do professor, consideramos que a forma como o professor trabalha pode 
estar relacionadas às suas expectativas e concepções com relação às turmas, o tempo 
de aula em cada escola, e ainda com a complexidade dos conteúdos, que foram 
diferentes. Outros fatores como, por exemplo, experiências profissionais e 
avaliações externas, em que as escolas são submetidas, também incidem grandes 
influencias na forma de trabalho do professor.  
 
Palavras-chave: Contexto social. Ensino de química. Exigência conceitual. Prática 
pedagógica.  

 



8 
 

ABSTRACT 

 

This inquiry aims to respond the question: how does the social context influence the 

pedagogical practice of a chemistry teacher? To answer this question we based on 

observations and field notes of lessons of a chemistry teacher who teaches in two 

schools that belong to different social contexts, following a qualitative approach of 

research. We had as main goal to investigate how the influence of the social context 

manifests in the pedagogical practice of a chemistry teacher, by observing and 

comparing his practices in a private school and in a public school. To this we 

searched: 1) To verify the degree of conceptual demand this teacher develops in his 

pedagogical practice in both schools; 2) to analyze and to compare the conditions 

created by the teacher's choices during transmission and evaluation of the contents 

that can potentially favor an approaching to chemistry knowledge in a high degree 

of conceptual demand. For this study we are using the theory of pedagogic 

discourse of Basil Bernstein, since it has a great descriptive potential and can allow 

researchers to examine different facets of pedagogical situations. We also based on 

papers of ESSA research group (Sociological Studies of Classroom), and some tools 

developed by this group to characterize the teacher's pedagogical practice. The 

models we used to analyze searched to answer the sociological relationships we 

found in the context of teaching and learning, then the pedagogical practice of the 

teacher in both schools was defined and characterized in terms of power and 

control, that is, in terms of classification (C) and framing (E). The conceptual 

demand was analyzed considering the relationship between the subjects by the 

level of framing and between the speeches by the level of classification, and also the 

way the teacher develops complexity and the level of abstraction in his teaching. 

Based on the results of the analysis we can consider that the levels of conceptual 

demand of this teacher show small variations and differences that give us an idea of 

the influence of the social context in their practice, and that the level of demand 

conceptual and complex skills that the teacher develops in his classes have a trendy 

to a higher level when he teaches in the private school. Yet we found that not only 

the social context influences the pedagogical practice modifying the conceptual 

demand of the teacher, but also that the way the teacher works can be related to 

their expectations with respect to students, the time he has in each school to teach, 

and with the complexity of the contents, which were different. Other factors such 

as, for example, professional external evaluations and prior experiences, also 

influences in the way this teacher works. 

 

Key words: Social context. Conceptual exigency. Pedagogical practice. Chemistry 
teaching.  
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RESUMEN 
 

Esta é una investigación que tuvo como objetivo responder al siguiente 
cuestionamiento: ¿De qué forma el contexto social influye en la práctica pedagógica 
del profesor de química? Para responder a esa pregunta nos basamos en 
observaciones y registros de clases de un profesor de química que actúa en dos 
escuelas que pertenecen a contextos sociales diferentes, bajo un abordaje de 
investigación cualitativa. Tuvimos como objetivo principal investigar de qué modo 
la influencia del contexto social se manifiesta sobre la práctica pedagógica de un 
profesor de Química, observando y comparando sus prácticas en una escuela 
pública y una escuela privada. Para eso, buscamos: 1) verificar el grado de exigencia 
conceptual que este profesor desarrolla en su práctica pedagógica en las dos 
escuelas; 2) analizar y comparar las condiciones creadas por las decisiones del 
profesor durante la transmisión y la evaluación de los contenidos potencialmente 
podría favorecer un conocimiento enfoque de la química en un alto grado de 
exigencia conceptual. Para realizar ese análisis, utilizamos como referencial la teoría 
sobre discurso pedagógico de Basil Bernstein, pues esta teoría tiene un gran 
potencial descriptivo llevando a los investigadores a analizar diferentes facetas de 
situaciones pedagógicas. Utilizamos también trabajos del grupo ESSA (Estudos 
Sociológicos de Sala de Aula), y algunas herramientas desarrollados por este grupo 
para caracterizar la práctica pedagógica del profesor. Los modelos utilizados para 
nuestro análisis buscaron atender a las relaciones sociológicas presentes en el 
contexto de enseñanza-aprendizaje, así la práctica pedagógica del profesor en las 
respectivas escuelas fue definida y caracterizada en términos de poder y de control, 
esto es, en términos de clasificación (C) y de encuadramiento (E). La demanda 
conceptual fue analizada cuanta la relación entre los sujetos a nivel de la diferencia 
en el encuadramiento y entre los discursos a nivel de la diferencia en la 
clasificación, y también cómo la complejidad y el nivel de abstracción en sus clases 
trabaja el profesor. Con base en los resultados se obtuvo a través del análisis de los 
indicadores que podemos considerar que los niveles conceptuales de la demanda 
que el maestro tienen pequeñas variaciones y diferencias que nos dan una idea de la 
influencia del contexto social en su práctica, y que el nivel de la demanda 
habilidades conceptuales y complejos que el profesor desarrolla en sus clases tienen 
una tendencia a un nivel más alto cuando se trabaja en la escuela privada. Sin 
embargo, encontramos que no sólo el contexto social influye en la práctica 
pedagógica modificando la demanda conceptual del profesor, consideramos cómo 
las obras de maestros se pueden relacionar con sus expectativas y puntos de vista 
con respecto a las clases, el tiempo de clase en cada escuela, y con la complejidad de 
los contenidos, los cuales eran diferentes. Otros factores, como, por ejemplo, 
evaluaciones y experiencias externas profesionales, en el que las escuelas están 
sometidos, se centran también grandes influencias en la forma de trabajo de los 
profesores. 

Palabras clave: Contexto social. Enseñanza de química. Exigencia conceptual. 

Práctica pedagógica.  
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos vem crescendo o número de pesquisas sobre as relações 

entre as interações e a formação de conceitos (LEMKE, 1997; MACHADO, 2000; 

MORTIMER, 2010), especialmente no ensino de ciências. Esses estudos estão 

intimamente ligados a outros que abordam a prática pedagógica do professor como 

forma de obter conhecimento a respeito do êxito na aquisição e aprendizagem de 

conceitos científicos pelos alunos (DRIVER et al., 1999; LEMKE, 1997; MORAIS, 

1992), e ressaltam que o sucesso nesse processo está relacionado com a linguagem 

empregada em sala de aula. Porém, em muitos estudos envolvendo a relação entre 

o aproveitamento dos alunos, a origem social e a escola, é raro explorar 

sistematicamente a variável crucial que é a prática pedagógica do professor 

(MORAIS, 1992).  

Em uma pesquisa realizada por Souza et al. (2013), na qual foi feito um 

levantamento sobre teses e dissertações no banco de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, que têm como linha de 

pesquisa o estudo da linguagem no ensino de ciências, observamos que os alunos 

constituem os sujeitos mais investigados nas pesquisas. O foco temático mais 

pesquisado nos trabalhos são os recursos didáticos utilizados pelos professores em 

sala de aula, embora apareçam outros focos temáticos que incluem o estudo da 

linguagem como uma característica dos alunos, ou característica dos professores ou 

de ambos, obtendo maior destaque o foco temático característica dos alunos. Os 

principais referenciais teóricos utilizados nessas pesquisas foram os baseados na 

teoria Sociocultural de Lev Vygotsky e na Semiótica de Mikhail Bakhtin, o que se 

reflete no fato de que as interações discursivas sejam o tipo de linguagem mais 

investigado, especialmente as interações entre professor e alunos. Porém não foi 

possível observar se e como o contexto social está sendo levado em consideração 

como uma variável importante nessas pesquisas.   

Souza et al. (2013, p. 7) consideram, segundo o trabalho realizado, que “[...] a 

relação da pesquisa sobre linguagem e discurso parece ser problemática com os 

contextos sociais”. E ressaltam, com base em Morais (2002), que:  
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Embora não seja popular entre os pesquisadores da educação em Ciências 
como a perspectiva socioconstrutivista de Vygotsky, a teoria sobre o 
discurso pedagógico de Basil Bernstein também fornece conceitos que 
definem a aprendizagem em contextos sociais e pode ajudar a 
compreender melhor a relação entre as dimensões psicológica e sociológica 

nas pesquisas desta natureza (SOUZA et al., 2013, p. 7).       

 Os autores deste trabalho se depararam com outra característica 

preocupante: o número reduzido de pesquisas sobre a temática realizada nas 

regiões Norte e Nordeste, uma vez que os trabalhos encontrados estão 

predominantemente na região Sudeste. Isso evidencia a necessidade de pesquisas 

sobre linguagem e o ensino de Ciências nessas regiões a fim de se obter resultados 

mais completos sobre o território nacional, uma vez que, sendo o Brasil um país 

continental e com grande diversidade cultural, é de suma importância “incorporar 

mais cenários como campo empírico para esta agenda de pesquisa” (SOUZA et al., 

2013, p. 8).  

Partindo do pressuposto que incompreensões presentes na comunicação em 

determinados contextos podem gerar conflitos e alguns prejuízos, essas situações 

ficam mais evidentes quando o contexto exige uma linguagem específica, como é o 

caso da linguagem científica nas aulas de Ciências. No contexto escolar o discurso 

em sala de aula de Ciências/Química é caracterizado por regras que promovem o 

uso apropriado da linguagem científica. Essa linguagem e, em consequência, o seu 

ensino são construídos através de processos linguísticos e sociais. Portanto, 

investigações que levem em consideração o contexto sociocultural do ambiente 

escolar para o ensino e aprendizagem em Ciências tornam-se importantes. 

Essa dissertação de mestrado integra um estudo mais amplo intitulado 

“Ensino de Química: interações discursivas nas definições de tarefas em diferentes 

contextos sociais”. Este é um dos projetos do Grupo de Estudos e Pesquisa Ensino de 

Química e Sociedade (GEPEQS)1, vinculado ao Programa de Pós-Graduação stricto 

sensu em Educação Científica e Formação de Professores da Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia (UESB). 

                                                           
1 O link do grupo de pesquisa no diretório do CNPq. 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/2997479991348735 
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A pesquisa que dá origem a essa dissertação, bem como outros trabalhos 

desenvolvidos no GEPEQS, assumem que os marcos teóricos incorporados pelas 

investigações desenvolvidas no Brasil sobre a linguagem e o discurso nas interações 

em sala de aula de Química e de Ciências podem ser insuficientes para as definições 

e caracterizações rigorosas do contexto social e da compreensão da relação entre as 

dimensões sociológicas e psicológicas envolvidas nestes processos. Assim, esse 

estudo incorpora a teoria sociolinguística de Basil Bernstein e os trabalhos do grupo 

de Estudos Sociológicos em Sala de Aula (ESSA)2, que buscam relacionar o contexto 

escolar com o contexto social. 

A teoria de Basil Bernstein contém elementos que possibilitam compreender 

as relações existentes entre o microcontexto da sala de aula e os contextos sociais 

mais amplos no macrocontexto, pois esta possui um grande potencial descritivo, 

levando os pesquisadores a analisar diferentes facetas das situações pedagógicas. 

O nível micro se refere às relações dentro de, ou relações de interação, e está 

relacionado com as regras que situam o texto dentro dos discursos pedagógicos da 

escola, por exemplo, a relação dentro de um curso, dentro de um currículo. São 

essas regras que vão regular as relações entre agentes e contexto e isso vai depender 

do que estiver sendo tomado como representação. O nível macro se refere às relações 

entre, ou relações institucionais e está relacionado com as regras que regulam a 

construção de discursos que são derivados do texto privilegiante, ou seja, as 

posições dentro dos campos de recontextualização pedagógicas relevantes e o 

controle direto ou indireto do Estado (BERNSTEIN, 1998). 

A ideia de “texto” na teoria de Bernstein se refere tanto a um sentido literal 

como a um sentido mais amplo: “Pode se referir ao currículo dominante, à prática 

dominante, mas também a qualquer representação pedagógica falada, escrita, 

visual, postural ou de vestimenta” (BERNSTEIN, 1998, p. 21, tradução nossa). O 

                                                           
2 ESTUDOS SOCIOLÓGICOS DA SALA DE AULA constitui um grupo de investigação integrado no 
Instituto de Educação e no Centro de Investigação em Educação da Universidade de Lisboa e 
pretende valorizar a perspectiva sociológica na análise da educação. É coordenado pelas professoras 
Ana Maria Morais e Isabel Pestana Neves e as principais áreas de investigação são: Análise do 
sistema educativo; Estudo da escola/sala de aula; Análise da interação família/comunidade/escola; 
Análise e intervenção ao nível da formação de professores; Intervenção ao nível do desenvolvimento 
curricular e da prática pedagógica. Mais informações em http://essa.ie.ulisboa.pt/. 
 

http://essa.ie.ulisboa.pt/
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texto privilegiante vai incluir características especiais privilegiantes e também 

regras mediante as quais o contexto material é criado. 

As obras de Bernstein constituem na verdade uma evolução do seu 

pensamento, sempre buscando suprir deficiências anteriores ou ampliando a sua 

teoria para analisar aspectos que não foram levados em consideração em seus 

primeiros trabalhos. Ou ainda, melhorando as definições dos seus principais 

conceitos, que muitas vezes foram mal compreendidos (MORAIS, 2007). Aqui 

vamos nos deter ao estudo contido em três obras (1996, 1988, 2001) em que 

Bernstein procura demonstrar como os diferentes discursos das ciências sociais 

permeiam o campo educacional, criando diferentes modalidades de práticas 

pedagógicas e, em nossa análise, damos atenção especial ao contexto comunicativo 

onde estão inseridas as turmas e suas respectivas escolas observadas para este 

trabalho.  

Os trabalhos do grupo ESSA têm como foco estudos relacionados ao ensino e 

à aprendizagem de Ciências e constituem um grande suporte para nossa pesquisa. 

As investigações realizadas por este grupo analisam, entre outros temas, textos 

curriculares (programas e manuais escolares) e práticas pedagógicas sob um 

enfoque teórico-metodológico baseado na teoria de Basil Bernstein. De acordo com 

Morais (1992), nos anos de 1980 e 1990, os currículos de Ciências sofreram algumas 

mudanças a fim de tornar as Ciências nas escolas mais significativas e com o 

objetivo de desenvolver competências importantes nos alunos. Isso fez com que o 

nível de exigência conceitual, bem como o nível das capacidades a serem 

desenvolvidas no ensino de ciências fossem elevados. Este fato “ocorreu em todos 

os países onde o novo ensino de ciências foi implementado” (MORAIS, 1992, p. 4), 

incluindo também o Brasil.  

A exigência conceitual está relacionada com o aproveitamento em Ciências e 

em como o professor trabalha com baixos e altos níveis de abstração em suas aulas. 

De acordo com Morais (1992), a exigência conceitual pode ser influenciada pela 

regulação invisível do contexto social, o qual age seletivamente sobre o foco 

conceitual do professor e sobre a capacidade deste para levar os alunos a atingir os 

níveis exigidos. 
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Conforme destaca o grupo ESSA, o contexto sociocultural tem um grande 

potencial de influência em relação ao nível da exigência conceitual dos professores 

e, sendo o Brasil um país com uma grande diversidade cultural, social e econômica, 

torna-se importante compreender como esses diferentes contextos influenciam a 

prática pedagógica dos professores. Tal diversidade observada no cenário social 

brasileiro origina uma peculiaridade nacional, pois muitos professores exercem a 

docência em escolas públicas e privadas simultaneamente. 

Refletindo sobre esses fatores e levando em consideração a realidade de 

muitos professores da nossa região em particular, a pesquisa apresentada nesta 

dissertação busca responder ao seguinte questionamento: De que forma o contexto 

social influencia a prática pedagógica do professor de química?  

 O objetivo principal desta pesquisa é: investigar a influência do contexto social 

sobre a prática pedagógica de um professor de Química, observando e comparando a sua 

prática em salas de aula de uma escola pública e de uma escola privada. Estamos 

interessados em compreender como o professor se comporta trabalhando, 

simultaneamente, com alunos de segmentos sociais diferentes e que, muitas vezes, 

têm perspectivas distintas em relação à conclusão da etapa escolar em suas vidas. 

Para alcançar esse objetivo principal estabelecemos dois objetivos específicos, os 

quais são: 1) verificar o grau de exigência conceitual que este professor desenvolve em sua 

prática pedagógica nas duas escolas investigadas; 2) analisar e comparar como as condições 

criadas pelas escolhas do professor, durante a abordagem e avaliação dos conteúdos, podem 

potencialmente favorecer uma abordagem do conhecimento da química num elevado grau de 

exigência conceitual. 

A prática pedagógica do professor nas respectivas escolas foi definida e 

caracterizada em termos de poder e de controle, isto é, em termos de Classificação 

(C) e de Enquadramento (E), conforme definidos com base na teoria de Basil 

Bernstein, e a exigência conceitual foi analisada considerando-se as mudanças que 

ocorrem nos graus de classificação e de enquadramento entre as escolas, juntamente 

com os níveis de complexidade e abstração que o professor desenvolve em cada 

indicador analisado. O nosso segundo objetivo foi desenvolvido considerando-se a 

forma como o professor desenvolve as avaliações para seus alunos nas diferentes 
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escolas e, para isso, buscamos verificar o grau de complexidade presente nas 

questões e exercícios que o professor solicitava que seus alunos resolvessem. 

Em nossa revisão da literatura encontramos alguns trabalhos que têm como 

foco a exigência conceitual e se assemelham à nossa pesquisa, porém não 

encontramos trabalhos específicos sobre o ensino de Química no Ensino Médio. A 

seguir reunimos trabalhos encontrados por nós, que investigam o nível da exigência 

conceitual considerando vários aspectos. Os resultados desse levantamento 

bibliográfico também nos incentivaram a realizar nossa pesquisa, já que, como 

afirmamos, nenhum trabalho abordou o ensino de Química.  

Os primeiros trabalhos de Morais (1992: 1993), intitulados Socialização 

Primaria e Práticas Pedagógicas volumes I e II, têm como principal objetivo destacar 

a influência das práticas pedagógicas da escola no aproveitamento de crianças 

socialmente diferentes. Os principais resultados desses trabalhos apontam que a 

diferença de aproveitamento em Ciências está relacionada com as múltiplas 

interações que ocorrem em sala de aula, mas a maior influência, direta ou indireta, 

se relaciona com a hierarquia da classe social. Esses trabalhos buscavam investigar a 

prática pedagógica de diferentes professores em diferentes escolas, localizadas nos 

grandes centros e em pequenas cidades de Portugal. Na maioria das escolas estão 

presentes alunos tanto da classe trabalhadora como da classe média, e a análise de 

como a exigência conceitual favorece ou não a aprendizagem dos alunos é medida 

pelo aproveitamento desses na disciplina de Ciências. Os estudos analisam ainda a 

influência da socialização primária (família e comunidade) na aprendizagem dos 

alunos e na aquisição do nível elevado de abstração dos conteúdos disciplinares.  

No decorrer dos anos, o grupo ESSA aprimorou e expandiu as pesquisas na 

área educacional, e novos trabalhos surgiram envolvendo a análise do nível de 

exigência conceitual. Esses trabalhos abarcam não somente as práticas pedagógicas, 

mas se estendem aos currículos, aos exames nacionais, aos processos que envolvem 

a recontextualização do ensino de Ciências nos exames, e aos livros didáticos. 

Vejamos a seguir os principais trabalhos que envolvem a análise da exigência 

conceitual.  
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Miranda (1993) e Miranda e Morais (1994), realizaram trabalhos em que 

estudaram o contexto social na relação entre a exigência conceitual dos professores 

e o desenvolvimento científico de seus alunos. O trabalho foi realizado em duas 

escolas, uma na capital e outra no interior do país, e buscavam comparar as 

populações dessas escolas e a influência do contexto social sobre a prática 

pedagógica de dois professores, nas respectivas escolas. Os dados obtidos para o 

estudo eram referentes aos textos produzidos pelos professores e pelos alunos na 

avaliação da unidade didática. Os resultados mostraram que o professor da escola 

situada na cidade do interior, com maior predominância de alunos da classe 

trabalhadora, apresentava um menor nível de exigência conceitual, o que 

correspondia a um menor desenvolvimento científico dos alunos. As autoras 

atribuem este resultado ao fato de que o professor, ao perceber uma maior 

dificuldade na aprendizagem desses alunos, procurava diminuir o nível de 

exigência conceitual com a finalidade de promover o sucesso dos alunos. 

Afonso e Neves (2000) realizaram um trabalho em que buscavam analisar a 

influência de duas práticas pedagógicas distintas na mudança conceitual de alunos 

sociologicamente diferenciados (classe social, gênero). As práticas pedagógicas 

foram classificadas em termos de níveis de exigência conceitual, levando em 

consideração a forma como os professores deixavam explícitos os critérios que 

permitiam aos alunos distinguir um texto legítimo de um texto ilegítimo. O 

desenvolvimento da pesquisa se deu com o planejamento de duas práticas, pelas 

pesquisadoras, a serem realizadas por duas professoras em diferentes turmas. A 

pesquisa foi realizada em dois momentos: no primeiro momento as professoras 

participaram de um curso de formação em que se procurou discutir os perfis 

teóricos das práticas pedagógicas pretendidas e, no segundo momento, 

implementou-se uma unidade de ensino-piloto, segundo um dos dois modelos de 

prática pedagógica.  

Ao final do trabalho, as pesquisadoras sugerem que modalidades 

sociologicamente distintas de prática pedagógica não influenciam do mesmo modo 

as concepções e a mudança conceitual, sendo essa influência mediada pelo grupo 

social dos alunos e pela natureza do conceito envolvido na aprendizagem. Mas 
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também sugerem que a prática pedagógica que procura deixar explícitos critérios 

para que os alunos possam desenvolver seus trabalhos parece ser particularmente 

favorável à mudança conceitual das crianças dos grupos sociais mais 

desfavorecidos, especialmente quando a compreensão se revela mais complexa.  

O trabalho de Saldanha (2003, p. 5) procura analisar, entre outras coisas, “em 

que medida o nível de exigência conceptual promovido nas práticas pedagógicas 

dos professores pode influenciar os resultados nos exames nacionais (currículo 

atingido) de alunos socialmente diferenciados?”. Para isso, a pesquisadora analisa 

testes de avaliação das mesmas disciplinas/anos de professores de diferentes 

escolas, a prova de exame nacional de Biologia de 2000/2001, e realiza entrevistas 

com os professores. Os resultados do estudo sugerem que “a existência de 

inconsistências relativamente à tipologia de competências que é sugerida nos 

programas e aquela que é avaliada no exame nacional” (SALDANHA, 2003, p. 5), 

ou seja, os exames possuem um nível de exigência conceitual muito menor do que o 

exigido nos programas. Isso pode influenciar o professor a diminuir a qualidade de 

ensino que promove. 

Em outro trabalho, Calado (2007) buscou analisar a mensagem sociológica do 

discurso pedagógico veiculado nos documentos curriculares e em manuais 

escolares da atual reorganização curricular portuguesa. Para isso, ela considera 

quatro características pedagógicas específicas: processo de construção da ciência, 

intradisciplinaridade, nível de exigência conceptual e critérios de avaliação. A 

exigência conceitual é avaliada no processo de recontextualização dos 

conhecimentos científicos presentes no discurso pedagógico dos documentos 

curriculares e traduzido no discurso pedagógico expresso em manuais escolares. As 

análises demonstram que há um decréscimo da expressão e do grau da exigência 

conceitual quando o texto é transferido de um contexto para outro. 

Ferreira e Morais (2013), em um trabalho mais recente, estudaram o nível de 

complexidade do trabalho prático na avaliação externa das Ciências do ensino 

secundário português - esta avaliação é equivalente ao Enem (Exame Nacional do 

Ensino Médio) aqui no Brasil. O nível de complexidade foi avaliado através do nível 

de exigência conceitual e incluiu a complexidade dos conhecimentos científicos e 
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das capacidades cognitivas e o grau de relação entre teoria e prática. O estudo 

analisou ainda a relação entre o currículo e os exames, para estudar processos de 

recontextualização ocorridos na construção dos exames e concluiu que o processo 

de recontextualização ocorre com um decréscimo no nível de exigência conceitual. 

Outros trabalhos do grupo, como artigos que abordam investigações 

envolvendo a análise da exigência conceitual, são derivados dessas teses de 

mestrado e doutorado, por isso estamos abordando estes como os principais 

trabalhos com enfoque nessa temática. Outro ponto importante a ser destacado aqui 

é que praticamente todas as investigações foram realizadas no ensino básico até o 

nono ano, e envolvem as disciplinas de Ciências e Biologia. Apenas os trabalhos de 

Saldanha (2003) e de Ferreira e Morais (2013) têm sua investigação direcionada para 

o ensino secundário, sendo o primeiro realizado na área da Biologia e o segundo 

realiza uma análise mais ampla, englobando todas as questões da avaliação, e 

envolve todas as disciplinas. Mas estas investigações focavam apenas a avaliação e 

não a prática pedagógica do professor. 

No Brasil encontramos, até o momento, apenas um trabalho que investiga o 

nível de exigência conceitual. O trabalho é oriundo de uma pesquisa de doutorado 

de Galian, realizada em 2009, em que ela buscou investigar as transformações que 

ocorrem no discurso pedagógico oficial, principalmente ao nível de exigência 

conceitual, do conhecimento escolar em Ciências. Para isso, ela analisa os 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais do quarto ciclo do ensino 

fundamental, um livro didático de Ciências, e as aulas de uma professora em uma 

escola pública. Como conclusão, a pesquisadora percebe que ocorre um 

empobrecimento no nível de exigência conceitual no processo de recontextualização 

dos PCN na sala de aula. 

Todos os trabalhos citados realizaram a análise do nível de exigência 

conceitual, considerando os graus de classificação e de enquadramento, segundo a 

teoria de Bernstein, embora não tenham analisado necessariamente os mesmos 

quesitos, mas sempre buscaram analisar o contexto instrucional ao nível das regras 

discursivas. 
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Em nossa pesquisa, diferentemente daquelas desenvolvidas pelo grupo 

ESSA, não estamos interessados em conhecer como o aproveitamento e a 

aprendizagem dos alunos podem ser melhoradas com determinadas práticas 

pedagógicas. Estamos investigando a prática pedagógica de um mesmo professor, 

em duas escolas que atendem diferentes segmentos sociais, diferentes segmentos 

administrativos, uma escola da rede pública e uma escola privada, que versam 

objetivos finais diferentes para seus alunos, assim, estamos estudando a influência 

do contexto sobre a prática. Acreditamos que essa investigação, devido a seu 

desenho metodológico e a suas unidades de análise, nos permitiu averiguar a 

influência do contexto social sobre a prática pedagógica, sob uma mirada diferente 

daquela que tem sido desenvolvida pelos estudos do grupo ESSA, contribuindo 

para a compreensão da relação entre o contexto e o ensino na realidade brasileira da 

educação em Ciências. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos e mais as considerações 

finais. No primeiro capítulo, buscamos fazer um breve histórico sobre o contexto 

social e a educação em Ciências no Brasil, em que procuramos mostrar as principais 

mudanças que ocorreram no ensino de Ciências nos séculos XX e XXI, vinculadas às 

mudanças que ocorreram no contexto social mais amplo, situando o leitor para as 

especificidades que existem no contexto social brasileiro, o qual é muito diferente 

do contexto português, por exemplo, onde são desenvolvidos os trabalhos do grupo 

ESSA.  

No segundo capítulo, apresentamos a teoria de Basil Bernstein e a relação 

que ele estabelece entre códigos e relações de classe, e como esses códigos podem 

influenciar a aprendizagem dos alunos. Ainda nesse capítulo vamos abordar a 

prática pedagógica na concepção de Bernstein e também a exigência conceitual 

abordada por Morais. Finalizamos o capítulo discutindo a importância de se 

considerar as especificidades da linguagem científica e a exigência conceitual do 

professor na aprendizagem de conceitos em Ciências/Química.  

No terceiro capítulo, abordamos os aspectos metodológicos da pesquisa, 

apresentando os instrumentos de construção dos dados e como estes foram 

analisados. No quarto capítulo, apresentamos os resultados e as discussões 
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relacionados com a prática pedagógica do professor nas duas escolas, por meio das 

quais abordamos as diferenças e semelhanças no seu nível da exigência conceitual, 

tomando como base a análise das aulas observadas e das atividades avaliativas que 

o professor realizou em cada turma. 

 No decorrer dessas discussões, buscamos fazer uso dos dados obtidos nas 

entrevistas que realizamos com o professor, de forma a comparar suas concepções 

com a prática que observamos. Acreditamos que isso fornecerá um suporte para 

compreendermos melhor a sua prática pedagógica. E, por fim, apresentamos 

algumas considerações sobre o trabalho realizado. 
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1- CONTEXTO SOCIAL E EDUCAÇÃO EM 

CIÊNCIAS/QUÍMICA NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRIO 

A educação no Brasil, como obrigação do Estado a todo cidadão, só veio a se 

concretizar a partir da Constituição de 1988. Anterior a esse momento a educação 

era essencialmente privilégio das elites sociais e econômicas. Com base em 

recenseamentos gerais da população realizados em 1872 e 1890, Fausto (2012) relata 

que os primeiros dados gerais sobre a instrução mostram enormes carências. 

Segundo o autor; 

Em 1872, entre os escravos, o índice de analfabetos atingia 99,9% e entre a 
população livre aproximadamente 80%, subindo para 86% quando 
consideramos as mulheres. Mesmo desconsiderando-se o fato de que os 
percentuais se referem à população total, sem excluir crianças nos 
primeiros anos de vida, eles são bastante elevados. Apurou-se ainda que 
somente 16,85% da população entre seis e quinze anos frequentavam 
escolas. Havia apenas 12 mil alunos matriculados em colégios secundários. 
Entretanto, calcula-se que chegue a 8 mil o número de pessoas com 
educação superior no país. Um abismo separava, pois, a elite letrada da 
grande massa de analfabetos e gente com educação rudimentar 
(FAUSTO, 2012, p. 202). 

Para Arroyo (2012), uma das grandes diferenças que existe entre o nosso 

sistema educacional o da França e o de outras sociedades republicanas e 

democráticas, reside no fato que nessas últimas as reformas foram frutos da 

república, enquanto que aqui no Brasil “a república se arrastou até mais de um 

século sem que o povo fosse reconhecido cidadão e tivesse condições de acesso à 

escola” (p. 33). Para se ter uma ideia, as tentativas de uma reforma no ensino por 

iniciativas do Estado só tiveram início a partir de 1920, e estas por sua vez tinham 

como propósito combater o analfabetismo e realizar a integração dos imigrantes. A 

partir de 1930 foram empregadas medidas para a criação de um sistema educativo 

que promovesse a educação da população, porém, “seu objetivo principal era o de 

formar uma elite mais ampla, intelectualmente mais bem preparada” (FAUSTO, 

2012, p. 287).  

Segundo Fausto, além do governo assumir uma postura autoritária, as 

medidas tomadas para o sistema educativo pouco favoreciam a grande massa da 

população, uma vez que:  
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O Estado tratou de organizar a educação de cima para baixo, mas sem 
envolver uma grande mobilização da sociedade; sem promover também 
uma formação escolar totalitária que abrangesse todos os aspectos do 
universo cultural (FAUSTO, 2012, p. 288).   

 Ainda assim, no período de 1920 a 1940, essas medidas fizeram com que 

houvesse uma queda no analfabetismo, embora o seu índice continuasse muito 

elevado. Em 1920 o índice de analfabetismo era de 69,9% da população, e estimava-

se o percentual de meninos e meninas entre cinco a dezenove anos que 

frequentavam a escola primária nesse período em cerca de 9%. Em 1940 o índice de 

analfabetos cai para 56,2% da população, e o número de alunos matriculados em 

escolas chegou a 21%, algo em torno de 4,8 milhões de alunos. No ensino superior 

nesse período o número de alunos matriculados chegava a 21.234 (FAUSTO, 2012). 

Ao considerarmos nesse cenário o ensino de Ciências, podemos afirmar que 

este foi amplamente negligenciado. Segundo Schnetzler (2010), essa negligência 

existiu desde o descobrimento até meados do século XX. De 1879 a 1930, oito 

reformas educacionais ocorreram, mas em todas elas pouca importância foi 

atribuída ao ensino de Ciências. Essa situação só foi modificada a partir das 

reformas educacionais de Francisco Campos em 1931, e a de Gustavo Capanema em 

1942, ainda que a carga horária dos estudos científicos fosse ainda muito reduzida 

com relação às disciplinas de Humanas.  Foi a partir de 1931 que a Química 

começou a ser ministrada como disciplina regular no ensino secundário. Anterior a 

esse período foi criada no Rio de Janeiro o Instituto de Química, e em São Paulo a 

Escola Politécnica, ambas destinadas a formar profissionais para a indústria 

química (MACEDO; LOPES, 2002). Logo esse ensino era restrito a uma pequena 

parte da população que chegava ao ensino superior. 

Em 1961 é criada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 4.024, 

que vigora até 1970. Em 1971 é criada a Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692, que 

vigorou até 1995. Atualmente a educação está sob a vigência da Lei de Diretrizes e 

Bases nº 9.394/96. Em relação ao ensino de Química, Schnetzler (2010) destaca que, 

desde a reforma Francisco Campos, são propostos os mesmos objetivos: “promover 

a aprendizagem dos princípios gerais da ciência Química, enfatizar o seu caráter 

experimental e suas relações com a vida cotidiana dos alunos” (2010, p. 56). Para a 
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autora, esses objetivos permaneceram por dar um caráter de obrigatoriedade àquele 

ensino. 

Na realidade, nas primeiras reformas educacionais, os programas oficiais de 

Ciências estavam profundamente impregnados pela literatura didática europeia e 

norte-americana que acabavam por influenciar os materiais e livros usados na 

educação brasileira e, em muitos casos, eram tão somente traduções e seus 

conteúdos não contemplavam a realidade dos nossos alunos. Os objetivos desses 

materiais eram na verdade o “produto da ciência” e não se discutia a relação da 

ciência com o contexto econômico, social e político (KRASILCHIK, 1987).  

Após a Segunda Guerra mundial a ciência se transforma e neste período os 

currículos das disciplinas Física, Química, Biologia e Ciências sofrem grandes 

mudanças, impulsionadas especialmente pela corrida espacial e pela certeza de que, 

tanto a Ciência como a tecnologia eram essenciais para desenvolvimento 

econômico, cultural e social do país (KRASILCHIK, 2000; SANTOS, 2013). No 

entanto, essas mudanças e inclusões do que havia de mais moderno na ciência 

foram implementadas para melhorar apenas uma parte do ensino: 

 O ensino ministrado a estudantes que ingressariam nas Universidades 
tornara-se urgente, pois possibilitaria a formação de profissionais capazes 
de contribuir para o desenvolvimento industrial científico e tecnológico. A 
finalidade básica da renovação era, portanto, formar uma elite que deveria 
ser melhor instruída a partir dos primeiros passos de sua escolaridade 
(KRASILCHIK, 1987, p. 7). 

Esse tipo de acontecimento é muito bem traduzido por Lopes (2007, p. 196) 

quando ela diz que “o conhecimento escolar é produzido socialmente para 

finalidades específicas, expressando um conjunto de interesses e de relações de 

poder, em dado momento histórico”. A expansão do conhecimento científico só 

veio ocorrer significativamente na esfera social a partir da década de 1960, quando o 

Brasil se tornou um estado desenvolvimentista que colocava a educação a serviço 

do desenvolvimento (CHARLOT, 2013). As grandes modificações políticas e sociais 

que ocorreram nesse período incidiram também sobre a estrutura do currículo do 

ensino de Ciências (KRASILCHIK, 1987). Segundo Charlot (2013), a educação nas 

décadas de 1960 e 1970 era pensada em uma lógica econômica em que a geração de 

novos empregos exigia uma qualificação proporcionada por uma escolaridade mais 
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longa: “Essa política encontra um amplo consenso social, por satisfazer as classes 

médias e despertar esperanças nas classes populares” (CHARLOT, 2013, p. 39). 

Nesse cenário de intenso otimismo desenvolvimentista, recomendava-se que 

a gestão da ciência e da tecnologia deveria ficar a cargo dos próprios cientistas e 

especialistas. Entretanto, no âmbito educacional, “os grandes projetos passaram a 

incorporar mais um objetivo: incorporar a vivência do método científico como 

necessário à formação do cidadão” (KRASILCHIK, 1987, p. 9). Porém, devido ao 

contexto político da época, o papel da escola segue um novo rumo ao deixar de 

enfatizar a cidadania e passar a buscar a formação do trabalhador, que se torna peça 

importante para o desenvolvimento econômico do país (KRASILCHIK, 2000). Para 

a autora, 

Essa postura marca uma diferença fundamental em relação as etapas 
anteriores e começava-se a pensar na democratização do ensino destinado 
ao homem comum, que tinha que conviver com o produto da Ciência e da 
Tecnologia e do qual se requeria conhecimento, não apenas como 
especialista, mas também como profissional liberal, operário, cidadão 
enfim (KRASILCHIK, 1987, p. 10).     

Com esse objetivo a escolaridade obrigatória é prolongada e, assim, o então 

ensino secundário tem uma abertura ampla o que acaba gerando “uma massificação 

da escola, com efeitos de reprodução social, mas também de democratização” 

(CHARLOT, 2013, p. 40). Porém, países em desenvolvimento como o Brasil ainda 

não tinham proporcionado a escola fundamental para todos, surgindo ainda novos 

problemas materiais e financeiros difíceis de serem superados (CHARLOT, 2013). 

Para o autor, esse fato faz surgir novos problemas pedagógicos, pois outros tipos de 

alunos ingressam na escola, uma vez que essa passa a ser vista como um elemento 

para a ascensão social. Surge assim um dado novo nas tramas entre movimentos 

sociais e a educação, como enfatiza Arroyo (2012). Segundo ele, essa inserção 

representa também as lutas do movimento operário contra a exploração do trabalho 

e pela busca de seus direitos. Porém, a escola não estava preparada para esses 

novos alunos, tal como considera Charlot: 

As novas camadas sociais que ingressam na escola, em particular no 
último segmento do ensino fundamental, importam para o universo 
escolar comportamentos, atitudes, relações com a escola e com o que nela 
se estuda que não combinam com a tradição e até com a função da escola. 
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Esses “novos alunos” encontram dificuldades para atender às exigências 
da escola no que diz respeito às aprendizagens e à disciplina (2013, p. 97). 

Assim, a relação pedagógica professor-aluno tende a sofrer algumas 

modificações, e também os métodos de ensino e os próprios livros didáticos vão 

mudando aos poucos, porém o tempo e o espaço da sala de aula, a forma como os 

alunos são distribuídos em séries conforme a idade, e os processos do ato de ensino-

aprendizagem não acompanharam tais mudanças, permanecendo a escola tal como 

na década de 1950 (CHARLOT, 2013). Esses fatos geraram ainda problemas mais 

complexos e que assombram a educação até os dias de hoje: 

Tomando-se as regiões mais desenvolvidas, calculava-se que mais de 95% 
de cada geração chega a matricular-se no sistema de ensino de 1º grau. 
Esse dado é aparentemente positivo, mas acontece que as taxas de 
repetição e, em menor grau, de abandono são muito elevadas. A 
inadequação da escola às camadas pobres da população e a pressão das 
necessidades sociais levam essas camadas quando muito a completar o 1º 
grau (FAUSTO, 2012, p. 461). 

Como é exposto por Arroyo (1988, p. 5), “desde as reformas dos anos vinte o 

sistema de instrução pública era orientado, em sua totalidade, para a formação da 

cidadania das elites dirigentes”. Entretanto as transformações que ocorriam no 

sistema educacional estavam muito centradas em duas faces do currículo: A face 

ciência-técnica e a face cultura-política, ou seja, o departamento de Ciências Exatas e 

o departamento de Ciências Humanas, representando assim uma disputa para a 

formação do cidadão ou do profissional de determinada área.   “As reformas de 68 e 

71 tentaram administrar a união dessas duas funções no próprio sistema 

educacional” (ARROYO, 1988, p. 5). 

No período de 1970 a 1980, muitos projetos para a escola primária e 

secundária foram elaborados, especialmente após a promulgação da Lei 5. 692/71: 

“A crise social determinou também a preparação de projetos específicos para as 

minorias, como alunos carentes e de diferentes etnias” (KRASILCHIK, 1987, p. 17). 

Neste período o índice de analfabetismo encontrava-se em 34,9% em relação aos 

homens e 35,2% em relação às mulheres, “segundo dados do PNAD3 de 1987, a 

                                                           
3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio. 
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população escolarizável era naquele ano de 74,3 milhões, estando matriculados 34,4 

milhões de alunos (FAUSTO, 2012, p. 461). 

A Lei 5. 692/71 supostamente orientada de acordo com uma filosofia voltada 

para a vida, na verdade orienta a escola para a industrialização, em que o 

trabalhador era a peça essencial para o desenvolvimento econômico do país, 

formando, no curso secundário, mão de obra especializada. Segundo Krasilchik 

(1987; 2000), apesar do texto da lei valorizar as disciplinas científicas, essas foram 

drasticamente afetadas passando a ter um caráter profissionalizante, o que causou a 

fragmentação e, em alguns casos, até a extinção das disciplinas científicas. Isso fez 

com que o curso secundário perdesse sua identidade, conturbando o sistema 

educacional, e a escola pública acabou caindo em uma desvalorização frente às 

instituições privadas, pois estas “resistiram às mudanças mantendo as 

características propedêuticas” (KRASILCHIK, 1987, p. 18). Essas instituições 

privadas continuaram preparando seus alunos para o curso superior, “mantendo 

suas características de escola preocupada apenas com a transmissão de informação 

e reforçando o ensino para a entrada nas universidades” (KRASILCHIK, 1987, p. 

18). 

Nas décadas de 1980 e 1990, o Estado Desenvolvimentista é substituído pelo 

Estado Regulador. Com a reestruturação do sistema capitalista surgem novas 

lógicas sociais e educacionais, e essas mudanças recaem sobre a escola, seja ela 

pública ou privada (CHARLOT, 2013). As lógicas desse novo Estado levam à 

necessidade tanto de trabalhadores como de consumidores mais formados e 

qualificados e, para isso, é necessário o aumento do nível da educação básica da 

população, e o ensino médio passa a ser “o nível desejável de formação popular em 

um país que ambicionava enfrentar a concorrência internacional e a abrir as portas 

do ensino superior a uma maior parte da juventude” (CHARLOT, 2013, p. 98-99). 

Segundo Gurgel (2000), nesse período ocorre a busca de melhorias da 

qualidade no que diz respeito ao ensino de Ciências, ao mesmo tempo em que se 

reconhece a importância social deste, tanto para responder aos anseios da nova 

sociedade envolvida pela cultura tecnológica, como no âmbito do sujeito que 

necessita compreender o seu cotidiano, componentes naturais e histórico-culturais, 
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já que é nesse período que se discute os impactos dos produtos das ciências  no 

meio ambiente, considerando a interação homem-natureza em suas várias 

dimensões. A Ciência passa a ser compreendida como uma atividade humana, 

representando uma construção social e admitindo-se a correlação dos aspectos das 

Ciências com aspectos políticos, econômicos e culturais (GURGEL, 2000; 

KRASILCHIK, 2000; NASCIMENTO et al., 2010).  

A escola agora prioriza que os alunos estudem conteúdos científicos 

relevantes para sua vida, no sentido de identificar os problemas e buscar soluções 

para os mesmos, focalizando não só a escola, mas os espaços fora dela que são 

importantes para a educação (GURGEL, 2000; MACEDO, 2004). Os valores 

intrínsecos ao racionalismo e implícitos à atividade científica que eram transmitidos 

no ensino de Ciências deixaram de ser considerados uma vez que a ciência não é 

mais vista como uma atividade objetiva e socialmente neutra (NASCIMENTO et al., 

2010).  

Passou-se a reconhecer que as explicações científicas apresentavam-se 
perpassadas por ideologias, valores e crenças, pois eram construídas a 
partir do pensamento e da ação dos cientistas durante os processos de 
investigação (NASCIMENTO et al., 2010, p. 07). 

Em meados da década de 1980 e durante os anos 1990, o ensino de Ciências 

buscou relacionar-se com a formação de um cidadão mais crítico, consciente e 

participativo nas mudanças que ocorriam em sociedade. Contudo, mesmo com toda 

a expansão do ensino no início da década de 1990, “cerca de 10% das crianças entre 

sete e catorze anos encontravam-se fora da escola, percentual duas ou três vezes 

maior nas regiões Norte e Nordeste, entre os mais pobres e entre os negros” 

(FAUSTO, 2012, p. 503). Ao iniciar o governo Fernando Henrique Cardoso, políticas 

para a educação foram criadas com a intenção de ampliar, mais uma vez a 

escolarização, especialmente dos mais pobres, que ainda apresentavam percentuais 

inferiores ao restante da sociedade quanto à escolarização. Foi criado, então, o 

Fundef - Fundo de Manutenção do Ensino Fundamental e Valorização do 

Magistério -, beneficiando assim o ensino fundamental. 
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A aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 9.394 de 1996, 

marca profundamente o processo de universalização da educação básica (ZANON: 

MALDANER, 2010). A partir dessa lei foi instaurado: 

O conceito de educação básica como direito da cidadania e dever do 
Estado cobrindo três etapas sequenciais da escolarização: a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E os recursos vinculados 
devem ser voltados para a manutenção e o desenvolvimento da educação 
(CURY, 2002, p. 174-175). 

 Na nova LDB, o ensino médio passa ser considerado a “etapa final da educação 

básica” (Art.36), identidade que já era conferida a este nível de ensino desde a 

Constituição de 1988 quando, no inciso II do Art. 208, garantia como dever do 

Estado “a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”. 

O que muda na Emenda constitucional de 1996 é a redação em que se inscreve “a 

progressiva universalização do ensino médio gratuito” (BRASIL, 2000). O ensino 

médio agora apresenta como função principal a consolidação dos conhecimentos e a 

preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania, permitindo, ao mesmo 

tempo, a continuação da aprendizagem. 

As escolas, por sua vez, deveriam fornecer aos estudantes uma formação 

geral de qualidade, em que estes fossem capazes de dominar a leitura, a escrita, o 

cálculo, sendo ainda capazes de desenvolver habilidades de pesquisa e buscar 

informações que os auxiliassem a compreender o ambiente natural e social, 

deixando para trás os exercícios de memorização (NASCIMENTO et al., 2010; 

KRASILCHIK, 2000).  Em relação à formação científica e tecnológica dos jovens, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, deixam claro a importância geral dos 

conhecimentos científicos para a formação dos cidadãos, bem como os conteúdos e 

competências específicas que os estudantes deveriam adquirir ao longo de sua 

educação (SCHWARTZMAN; CHRISTOPHE, 2009).  

Segundo os PCN, as disciplinas Biologia, Física, Química e Matemática 

integram uma mesma área do conhecimento, chamada de Ciências da Natureza, 

Matemática e suas Tecnologias. Essas disciplinas “compõem a cultura científica e 

tecnológica que, como toda cultura humana, é resultado e instrumento da evolução 

social e econômica, na atualidade e ao longo da história” (BRASIL, 2002, p. 23). 
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Essas definições da área das Ciências apoiam também os objetivos educacionais que 

organizam o ensino médio e acabam por sustentar o conjunto de competências que 

é destinado a este. Estas competências seriam: “representação e comunicação; 

investigação e compreensão; e contextualização sociocultural” (BRASIL, 2002, p. 

23). 

Em relação ao ensino de Química, os PCNEM - Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio, propõem uma postura que contradiz a “velha 

ênfase na memorização de informações, nomes, fórmulas e conhecimentos como 

fragmentos desligados da realidade dos alunos” (BRASIL, 2002, p. 87), e enfatizam 

que o ensino da Química deve ser apresentado estruturado sobre o tripé: 

transformações químicas, materiais e suas propriedades e modelos explicativos. 

Segundo os PCNEM,  

A aprendizagem de química, nessa perspectiva, facilita o desenvolvimento 
de competências e habilidades e enfatiza situações problemáticas reais de 
forma crítica, permitindo ao aluno desenvolver capacidades como 
interpretar e analisar dados, argumentar, tirar conclusões, avaliar e tomar 

decisões (BRASIL, 2002, p. 88). 

 Segundo Schwartzman e Christophe (2009), existe um grande distanciamento 

entre o que preconizam os textos da LDB e a realidade da educação brasileira. 

Ainda existem problemas gravíssimos no ensino fundamental no que diz respeito à 

qualidade, e o ensino médio ainda está longe de ser universalizado. Nas avaliações 

que o Brasil realiza regularmente como o Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) e a Prova Brasil, do Ministério da Educação, como as avaliações 

internacionais como PISA, da Organização para o Desenvolvimento e Cooperação 

(OECD), os níveis de desempenho dos alunos têm sido baixos ou muito baixos. Para 

Charlot (2013), é a situação paradoxal em que o Brasil se encontra com relação à 

educação a principal responsável por este cenário. Segundo este autor, embora a 

educação brasileira esteja organizada por textos como a LDBEN 9394/96 e os PCN 

que apresentam as diretrizes educacionais oficiais, as avaliações que ocorrem 

dentro das salas de aula estão pautadas na lógica dos vestibulares e a avaliação por 

questionário de múltiplas escolhas que se revelam “péssimos norteadores das 

práticas escolares ‘reais’” (CHARLOT, 2013, p. 83).  
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Essa situação paradoxal leva a educação, e especialmente o ensino de 

Ciências/Química, a permanecer na velha ênfase da memorização de informações, 

nomes, fórmulas e conhecimentos desligados da realidade dos alunos, tão 

rechaçada pelos atuais PNC. Especificamente no caso da Química, Zanon e 

Maldaner revelam: 

Em nosso campo de estudo permanece a visão de um ensino de Química 
escolar não contextualizada e pretensamente neutra como ato pedagógico 
que é. Pouco se discute sobre relações de ensino de química com situações 
socioculturais dos estudantes; sobre diferentes objetivos atribuídos pelos 
diversificados grupos sociais à escola, por exemplo, pelas classes populares 
e pelas elites da sociedade; sobre relações entre os objetivos atribuídos e 
necessidades, limites ou potencialidades culturais inerentes a cada 
contexto histórico e social (ZANON; MALNADER, 2010, p. 105). 

Ainda segundo esses autores, apesar de o Brasil ter conquistado um grande 

avanço com a inclusão de todas as crianças na escola, os currículos não se 

adequaram a essa universalização, gerando assim a “exclusão social de quem está 

incluído, haja vista os índices de repetências, evasão escolar e progressão com 

aproveitamento escolar baixo por boa parte dos estudantes” (ZANON; 

MALNADER, 2010, p. 104). Como destaca Cury (2002, p. 169), “o aumento da 

permanência de estudantes na escola depende da realização do direito ao saber, sob 

um padrão de qualidade possível de ser incrementado”. Esse padrão só existirá 

quando for considerado e respeitado o contexto social e a cultura dos alunos e, 

dentro desses, as linguagens empregadas. 

No capítulo seguinte, faremos a introdução sobre o referencial teórico 

utilizado nessa pesquisa, que procura demonstrar como os diferentes contextos 

sociais, culturais e econômicos influenciam na forma como os alunos aprendem e na 

forma como os professores ensinam. Essas diferenças estão intimamente ligadas à 

linguagem (empregadas nos textos curriculares, nos livros, na escola, nas salas de 

aula, na comunidade). Com base neste referencial pretendemos alertar para o fato 

de que a aprendizagem em Ciências/Química está também relacionada com fatores 

sociais e não somente com capacidades cognitivas dos alunos, como supostamente é 

considerado quando os alunos se sobressaem ou fracassam nas avaliações escolares. 
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2 - ASPECTOS TEÓRICOS DA PESQUISA: PRINCIPAIS 

CONCEITOS ADOTADOS 

2.1 Compreendendo a Teoria de Basil Bernstein 

Basil Bernstein foi professor do Instituto de Educação da Universidade de 

Londres e diretor da Sociological Research Unit, situando-se entre os grandes 

sociólogos do século 20: “Sem perder a sua identidade como grande sociólogo, 

Bernstein estabeleceu constantes ligações com outras áreas do conhecimento como a 

psicologia, a linguística, a antropologia e a epistemologia” (MORAIS, 2004, p. 3). 

Segundo Morais, “a teoria de Bernstein abre caminho a novas perspectivas na 

investigação educacional, criando uma linguagem interna de descrição que permite 

um trabalho empírico frutificador e de bases seguras” (2004, p. 4).  

Apesar dessas características serem muito apreciadas por educadores em 

Ciências, já que a sua teoria assemelha-se muito com o desenvolvimento das teorias 

nas Ciências experimentais, ela sofre grande rejeição por muitos sociólogos por 

estabelecer relações com outras áreas do conhecimento (MORAIS; NEVES, 2001): 

“O poder de diagnóstico, descrição, explicação, previsão, transferência, que é parte 

da grandeza da teoria de Bernstein, pode explicar a rejeição de algo que muitos 

sociólogos não partilham” (MORAIS; NEVES, 2001, p. 3). 

Desde o início os trabalhos de Bernstein foram interpretados de forma 

errônea quando, durante a década de 1960, estes ganharam maior difusão na 

Inglaterra e nos Estados Unidos. Alguns entendiam que Bernstein, de certa forma, 

justificava que a “alta cultura” não estava disponível para a classe trabalhadora, já 

outros acreditavam que Bernstein estava travando uma acusação contra o sistema 

de classes. Porém, ambas as críticas acreditavam que o modelo base da teoria 

Bernsteiniana era a teoria do déficit, o que constituía outro equívoco. A teoria do 

déficit se refere a supostas carências presentes em uma classe social no que diz 

respeito às competências linguísticas. No entanto a teoria dos códigos 

sociolinguísticos de Bernstein se refere a diferenças nos princípios de seleção e 

integração de significados, princípios estes que remetem às relações sociais e tipos 

de prática, e não a capacidades intelectuais. Bernstein estava essencialmente 
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preocupado com o processo de transmissão que ocorre nas relações de poder e 

conhecimento no nível macro e que influenciam o discurso pedagógico de 

reprodução (BERNSTEIN, 1988). 

A teoria de Bernstein tem como um de seus princípios a relação que ele 

estabelece entre o conceito de código e relações de classe. Bernstein (1996) utiliza o 

termo Relações de classe para designar desigualdades na distribuição de poder e nos 

princípios de controle entre os diferentes grupos sociais. Ele explica que o poder 

(responsável por controlar a ordem das relações legítimas) e o controle (responsável 

por estabelecer as formas de comunicação legitimas) se traduzem como princípios 

de comunicação distribuídos de formas desiguais entre as classes sociais, 

influenciando assim os processos de reprodução social, pois “à medida que falamos 

uns com os outros e que atuamos no mundo, estamos realizando as relações de 

poder e as relações de controle” (BENSTEIN, 1988, p. 31, tradução nossa). 

 Segundo ele, são as relações de classe que “geram, distribuem, reproduzem 

e legitimam formas distintas de comunicação, as quais transmitem códigos 

dominantes e dominados” (BERNSTEIN, 1996, p. 28), e é na aquisição desses 

códigos que os sujeitos são posicionados culturalmente de acordo com a classe 

social de formas diferentes, pois o posicionamento assumido pelos sujeitos é 

diretamente constituído por sua ideologia. De forma simplificada, Bernstein define: 

Um código é um princípio regulativo, tacitamente adquirido, que seleciona 
e integra significados relevantes; formas de realização; e contextos 
evocadores. [...] O conceito de código é inseparável dos conceitos de 
comunicação legítima e ilegítima e pressupõe, assim, uma hierarquia nas 
formas de comunicação, bem como na sua demarcação e nos seus critérios 
(1996, p. 29). 

Segundo Bernstein (1988), não se pode ensinar um código a ninguém, pois 

eles são mais aprendidos que ensinados, são inferidos através da fala e adquiridos 

da mesma forma que se adquire os códigos linguísticos e gramaticais. Da mesma 

forma que se aprende as regras gramaticais, informalmente ou tacitamente se 

aprende os códigos. 

Os códigos tratam essencialmente de significados, não da linguagem [...] os 
códigos são transportados pela linguagem, mas a sua origem está fora da 
linguagem mesmo sendo esta um transmissor dos códigos (BERSNTEIN, 
1988, p. 54, tradução nossa). 
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Todos os códigos são princípios de seleção e combinação de significados 

relevantes. Em sua teoria Bernstein destaca dois tipos de modalidades de códigos: 

“restrito” e “elaborado”, que são os resultados dos diferentes processos de 

socialização que ocorrem nas diferentes classes sociais. São esses códigos que vão 

criar diversas possibilidades combinatórias das alternativas sintáticas para a 

organização dos significados (BERSNTEIN, 1988). Bernstein ressalta que “as 

diferenças nos códigos nada têm a ver com qualquer diferença de qualquer forma 

de inteligência [...] as diferenças nos códigos são culturais” (BERSNTEIN, 1988, p. 

56, tradução nossa). Esses códigos podem ser examinados considerando quatro 

aspectos: orientação; localização; distribuição; e desempenho.   

As orientações norteiam para os significados e dependem das práticas 

interativas especializadas que fazem relações locais ou mais amplas. Para o código 

restrito a tendência é que essas relações se orientem para um contexto local 

específico da vida cotidiana, por exemplo, a vida cotidiana familiar, a relação entre 

grupos de pares ou dentro da comunidade. Para Bernstein, a orientação específica 

dos códigos está diretamente relacionada com a localização específica de seus 

agentes com respeito à divisão social do trabalho. Bernstein menciona a divisão 

social do trabalho referindo-se não à divisão social de trabalho laboral, mas sim a 

função de cada indivíduo em um determinado contexto e sua relação com o 

contexto local, com o contexto externo a este e sua relação com outros indivíduos. 

Quanto mais simples a divisão social do trabalho e mais específica e local 
for a relação de um agente e sua base material, mais direta será a relação 
entre os significados e a base material específica, e maior a probabilidade 
de uma orientação de código restrito (BERNSTEIN, 2001, p. 32, tradução 
nossa). 

O código elaborado, por sua vez, tende para um conjunto maior de relações 

sociais, estabelecendo relações indiretas e menos específicas relacionadas com o 

contexto local ou experiências cotidianas e exigindo maior conhecimento e maior 

abstração por parte dos sujeitos, uma vez que permite uma maior possibilidade de 

combinação de significados. 

Quanto mais complexa for a divisão social do trabalho e menos específica e 
local for a relação de um agente e sua base material, mais indireta será a 
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relação entre os significados e uma base material específica, e maior será a 
probabilidade de uma orientação de código elaborado (BERNSTEIN, 2001, 
p. 32, tradução nossa). 

Fundamentalmente os significados são dependentes do contexto, mas suas 

relações com o contexto local podem ser diferentes, pois diferentes relações sociais 

geram diferentes ordens de significados. Dessa forma, “diferentes localizações 

geram diferentes práticas interativas, as quais realizam diferentes relações com a 

base material e, assim, orientações guiadas por diferentes códigos” (BERNSTEIN, 

1996, p. 37). Já “a distribuição das orientações de códigos depende da distribuição 

do poder criada pelos princípios que regulam a divisão social do trabalho” 

(BERNSTEIN, 2001, p. 33, tradução nossa). O último aspecto considerado, segundo 

Bernstein, chamado de regras de desempenho “referem-se ao controle da seleção da 

orientação relativamente ao significado, isto é, definem se um dado contexto exige 

uma orientação elaborado ou restrita” (BERNSTEIN, 1996, p. 139). As regras de 

desempenho estão relacionadas com as regras de reconhecimento e regras de 

realização, como veremos adiante. 

Apesar dessa distinção entre código restrito e elaborado, Bernstein não 

considera um código superior ao outro, mas, pelo contrário, no contexto onde estão 

sendo empregados eles funcionam sem exibir uma hierarquia. O código restrito é 

uma modalidade de código que gera certo tipo de relações entre as pessoas, e todos 

os indivíduos, independentemente de sua classe social, possuem o código restrito, 

pois é um código que relaciona a narrativa como o registro crucial. Esse código está 

sempre presente no contexto regulativo, onde se constituem as relações de 

autoridade dentro das quais estão as regras morais e seus diversos fundamentos, 

sendo provável que o discurso no interior deste contexto seja limitado às ordens e a 

simples declarações da regra. 

O código elaborado, porém, não é adquirido por todos os indivíduos, uma 

vez que exige a relação entre diferentes contextos, internos e externos. Este código 

“não trata simplesmente de abstração, mas afetará o estilo, as relações de gênero, a 

disposição de objetos e até mesmo a forma de criar os filhos” (BERNSTEIN, 1988, p. 

63, tradução nossa). Esse código está presente no contexto instrucional, contexto 

onde se adquire o conhecimento objetivo das coisas e das pessoas, e diferentes 
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habilidades de seleção e combinação, por exemplo, aprender a desenvolver algumas 

bases para justificar uma regra, ou ainda selecionar uma regra em função de um 

problema particular. No código elaborado, as relações de autoridade também estão 

presentes, porém o sujeito possui a possibilidade de discuti-las. É o código que 

regula as relações entre contextos e no interior dos contextos, criando marcadores 

de fronteiras, e são essas fronteiras que vão definir os significados e as realizações 

específicas de um contexto específico (BERNSTEIN, 1996). 

Em sua teoria Bernstein destaca duas regras essenciais para que o contexto 

comunicativo de uma prática pedagógica seja constituído. São elas: as regras de 

reconhecimento e as regras de realização. As regras de reconhecimento possibilitam 

ao indivíduo reconhecer quando um código é legitimo ou ilegítimo e, assim, criam 

os meios que possibilitam efetuar distinções entre os contextos e reconhecer a 

peculiaridade de um determinado contexto. Deste modo, as regras de 

reconhecimento capacitam para a escolha do significado relevante na ocasião 

relevante, ou seja, no contexto relevante.  As regras de realização, por sua vez, se 

ocupam da articulação dos significados regulando a criação e a produção de 

relações específicas internas ao contexto, ou seja, capacita o indivíduo para produzir 

a comunicação legítima e ajuda a escolher a comunicação relevante ou a prática 

relevante (BERNSTEIN, 1988). 

 “Ao nível do sujeito, diferenças no código implicam diferenças nas regras de 

reconhecimento e nas regras de realização” (BERNSTEIN, 1996, p. 30). Qualquer 

produção textual em um determinado contexto depende da aquisição da orientação 

específica de codificação para este. No contexto escolar, isto significa que os alunos 

devem adquirir as regras de reconhecimento e também as regras de realização para 

produzir o texto legítimo que a escola exige (MORAIS, 2002). Na teoria essas regras 

estão relacionadas, respectivamente, aos princípios de classificação e enquadramento. 

Esses princípios estão relacionados com a posição e função de cada indivíduo no 

meio em que vive e atua. Para Bernstein “qualquer posição numa divisão social do 

trabalho é uma função das relações entre posições” (1996, p. 139), o que significa 

que diferentes contextos produzirão diferentes códigos, que atuarão seletivamente 

sobre os significados e as realizações. 
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Os significados relevantes dizem algo sobre o que se quer significar, e isso 

remete à classificação. Segundo a teoria de Bernstein, a classificação refere-se às 

relações entre categorias. Quando falamos em categoria, estamos falando na 

verdade em um conjunto de categorias, por exemplo, dentro do contexto familiar 

podemos considerar como categorias pai, mãe, filho, irmão; na escola, podemos 

considerar como categorias o professor, os alunos, o diretor, as disciplinas, etc. 

Quanto mais especializada a função de cada categoria maior será a sua diferença 

com outras categorias e mais forte será a classificação, porque isso vai determinar o 

grau de isolamento, ou seja, quanto maior o isolamento de uma categoria maior é a 

sua especialidade (BERNSTEIN, 1988). Podemos definir também esse isolamento 

como a distância entre as categorias. 

Um exemplo de isolamento forte no contexto escolar pode ser considerado 

quando o professor de determinada disciplina, como a Química, não faz relações 

com o conhecimento de outras disciplinas, como Física ou Biologia, ou não leva em 

consideração os conhecimentos prévios dos alunos e indagações que não se ajustam 

ao que está sendo trabalho por ele em sala de aula. Com isso, o professor não 

permite aos alunos estabelecerem relações entre os conteúdos estudados em 

Química e outros conhecimentos, tanto escolar como cotidiano. 

O grau de isolamento entre as categorias pressupõe relações de poder. 

Assim, uma classificação forte representa um forte isolamento em que as posições 

têm fronteiras claras e implicam em práticas especializadas, e as relações entre as 

categorias são muito explícitas. Uma fraca classificação, por sua vez, representa um 

fraco isolamento, fronteiras pouco nítidas e uma posição menos especializada. Isso 

não significa que não há relações de poder, mas sim que estas estão implícitas: “A 

classificação estabelece ordem, e também quem é o dono da ordem, [...] na medida 

em que se aceita os princípios de classificação, se aceitam as relações de poder” 

(BERNSTEIN, 1988, p. 34, tradução nossa). Porém, quando a distribuição de poder 

muda, mudam também os princípios de classificação da divisão social do trabalho. 

O enquadramento envolve os princípios de controle sobre as regras 

comunicativas, ou seja, controla os princípios que regulam as práticas 

comunicativas das relações sociais no interior da reprodução de recursos 
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discursivos. Logo, o enquadramento regula os princípios de comunicação, ou seja, a 

seleção, a sequência e o ritmo, que seria a taxa de aquisição esperada dos 

significados, e os critérios com a base social na qual a transmissão ocorre. O 

enquadramento pode variar independentemente dos princípios classificatórios da 

divisão social do trabalho e, assim como na classificação, o enquadramento pode 

assumir diferentes valores.  Quando o transmissor de maior estatus na hierarquia 

social controla a comunicação isso significa que o enquadramento é forte e que os 

princípios de controle são explícitos, quando o adquirente tem maior controle na 

comunicação esse enquadramento é considerado fraco, pois o adquirente cria um 

espaço em que pareça que ele tem algum controle sobre os princípios de 

comunicação, ou seja, os princípios de controle estão implícitos. 

Considerando esses aspectos Bernstein diz que “as modalidades dos códigos 

elaborados e códigos restritos podem ser definidas de acordo com as regras de 

classificação e enquadramento de agências transmissoras” (1996, p. 142). Para 

Morais e Neves, “estas modalidades de código regulam práticas pedagógicas 

específicas, quer na escola quer na família”, e ressaltam ainda que: 

Os valores de classificação de uma determinada prática pedagógica criam 
regras de reconhecimento específicas que permitem ao aluno reconhecer a 
especificidade de um contexto particular. Quando os valores de 
classificação mudam de fortes para fracos, também mudam os contextos e 
as regras de reconhecimento. Os valores de enquadramento modelam a 
forma de comunicação num determinado contexto. Valores distintos de 
enquadramento transmitem regras diferentes para a criação de textos, quer 
esses textos sejam instrucionais ou reguladores. Tal como valores distintos 
de classificação produzem e pressupõem diferentes regras de 
reconhecimento por parte do aluno, também valores distintos de 
enquadramento, determinados pelos professores ou escolas, produzem e 
pressupõem diferentes regras de realização por parte do aluno (MORAIS: 
NEVES, 2003, p. 5). 

Quando crianças adquirem princípios de classificação diferentes e não 

conseguem traduzi-los de um contexto para o outro, elas podem cometer grandes 

equívocos. Na escola, quando a criança não consegue fazer a mudança dos 

significados do contexto familiar para o contexto escolar, ela poderá ter algumas 

dificuldades, ou seja, quando não se possui as regras de reconhecimento podem 

ocorrer muitas confusões (BERNSTEIN, 1988). 
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Na escola alguns alunos podem produzir uma conduta inapropriada, não 
porque possuam algo biologicamente defeituoso, mas sim porque sua 
cultura opera com um conjunto de regras de reconhecimento diferente das 
regras requeridas pela instituição em que se encontram (BERNSTEIN, 
1988, p. 53, tradução nossa). 

Além disso, como é destacado por Bernstein, “a criança pode possuir a regra 

de reconhecimento, pode ter alguma noção das práticas que se esperam dela, mas 

pode não possuir as regras de realização” (BERNSTEIN, 1988, p. 57, tradução 

nossa). O discurso que é promovido pela escola está situado em um código 

elaborado, já que há saberes e competências de ordem elevada para serem 

aprendidos e, apesar do dever da escola de disponibilizá-los a todos, as crianças 

oriundas das classes trabalhadoras podem estar menos familiarizadas com esse 

código e apresentar uma maior dificuldade de aprendizagem quando se deparam 

com o confronto entre os códigos no contexto escolar.  Esse confronto pode ser 

ainda maior nas aulas de Ciências, pois estas possuem uma linguagem diferente da 

linguagem cotidiana do aluno. Sobre essa diferença, Mortimer (2010) ressalta que a 

linguagem científica tem uma predominância estrutural que exige um reflexo 

consciente de seu uso, enquanto que a linguagem cotidiana é linear e apresenta uma 

ordem sequencial e automática muito mais próxima da fala, onde as pessoas não 

precisam refletir a todo o momento sobre o que vão dizer. 

Logo, o bom desempenho dos estudantes, particularmente nas aulas de 

Ciências, implica não somente a aquisição do conhecimento dos conteúdos 

disciplinares, mas também depende de um “meta-conhecimento”, o qual contribui 

para que os alunos saibam, entre outras coisas, como engajar-se e participar 

ativamente das atividades e tarefas desenvolvidas pelos professores.  

2.2  A Prática Pedagógica segundo Bernstein 

Para Bernstein “uma prática pedagógica pode ser compreendida como um 

condutor cultural: um dispositivo singularmente humano tanto para a reprodução 

quanto para a produção de cultura” (1996, p. 94). Bernstein destaca ainda que a 

educação se converte em um transmissor de relações de poder que estão fora dela e, 

dessa forma, a comunicação pedagógica na escola se converte em um “transmissor 

das relações de gênero, transmissor das relações religiosas, transmissor das relações 
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regionais” (BERNSTEIN, 1988, p. 16, tradução nossa), veiculando modelos de 

dominação externos a ela. Ele acrescenta que essa prática pedagógica pode se 

apresentar de duas maneiras: a prática pedagógica como uma forma social e a 

prática pedagógica como um conteúdo específico.  

Segundo Bernstein, a prática pedagógica como um condutor cultural é 

fornecida com um conjunto de regras: as regras regulativas, que dizem respeito às 

regras hierárquicas e que representam a regra dominante. Essas regras são 

transmitidas através do discurso regulador, que é um discurso de ordem no qual 

são traduzidos os valores dominantes da sociedade e regulam a forma como o 

conhecimento é transmitido; e as regras instrucionais ou discursivas, que dizem 

respeito às regras de sequenciamento e de critérios, que são transmitidas pelo 

discurso instrucional o qual é um discurso de competência que se refere ao que é 

transmitido. Bernstein afirma que a ordem do discurso instrucional é produzida 

pelo discurso regulativo, pois não há discurso instrucional que não seja dominado 

pelo discurso regulativo.  

As regras hierárquicas, de sequenciamento e de critérios, constituem o “como” 

da prática pedagógica, ou seja, as relações entre sujeitos.  O “como” da prática 

pedagógica determina as regras sobre “o que” da prática, ou seja, sobre “a forma do 

seu conteúdo”, e é essa forma de conteúdo que “vai determinar quem serão os 

adquirentes bem-sucedidos” (BERNSTEIN, 1996, p. 93). Para o autor, a relação 

pedagógica consiste basicamente de transmissores e adquirentes e é claramente 

uma relação assimétrica, em que o poder e o controle estão intrinsecamente com o 

transmissor, apesar de que, por vezes, essa relação possa contemplar várias 

estratégias que disfarçam essa assimetria.  

Vamos compreender melhor as três regras que constituem o como da prática 

pedagógica, e que são necessárias para que ela seja considerada um condutor 

cultural. Primeiramente as regras hierárquicas, consideradas por Bernstein como pré-

requisito de toda relação pedagógica. Conforme Bernstein (1996), para que essas 

regras sejam obedecidas o adquirente tem que aprender a ser um adquirente e o 

transmissor tem que aprender a ser um transmissor. Para que haja essa 

aprendizagem é necessária “a aquisição de regras de ordem social, de caráter e de 
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modos de comportamentos” (1996, p. 97), que vão se converter em condições para 

um comportamento adequado dentro da relação pedagógica. Podemos tomar como 

exemplos as relações de hierarquia que existem na relação médico/paciente ou 

professor/aluno, quando temos posições que exigem comportamentos específicos 

que, quando infringidos por uma das partes, geram transtornos na comunicação.  

Na relação pedagógica, as regras hierárquicas podem variar em graus, o que 

permite espaços para a negociação. Essa variação está diretamente relacionada com 

a explicitação dessas regras. Quando as regras hierárquicas são explícitas, as 

relações de poder presentes na relação social são muito claras, sendo fácil identificar 

quem é o transmissor na comunicação. Entretanto, quando essas regras são 

implícitas, o poder é mascarado ou escondido por dispositivos de comunicação, 

sendo difícil distinguir o transmissor (BERNSTEIN, 1996). 

As regras de sequenciamento são essenciais em uma transmissão, pois indicam 

uma progressão já que a transmissão não ocorre de uma só vez. As regras de 

sequenciamento na prática pedagógica estabelecerão as regras de compassamento. 

O compassamento é o tempo permitido para se cumprir as regras de 

sequenciamento: “As regras de compassamento regulam, pois, o ritmo da 

transmissão e esse ritmo varia em velocidade” (BERNSTEIN, 1996, p. 111). 

Diferentes valores de ritmo têm consequências muito distintas para crianças 

diferentes, quer dizer, portadoras de diferentes práticas pedagógicas locais.  

Em geral, quando as regas de sequenciamento são fortes acabam por “afetar 

as regras sociolinguísticas profundas da competência comunicativa de sala de aula” 

(BERNSTEIN 1996, p. 113). Normalmente isso ocorre já que “o tempo para a 

mensagem pedagógica é escasso [...] o que acaba regulando os exemplos, 

ilustrações, narrativas, número de questões a serem trabalhas em sala de aula” (p. 

114), e que muitas vezes não corresponde ao tempo de aquisição e aprendizagem 

dos alunos. Alunos que têm acesso a um segundo local de aquisição como a família, 

por exemplo, têm maior probabilidade de sucesso no contexto escolar, além de ter 

algum controle sobre o momento da aquisição do conhecimento. 

As regras de sequenciamento também podem ser explícitas ou implícitas. 

Quando explícitas essas regras vão construir o projeto temporal do sujeito e podem 
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estar inscritas em listas de conteúdos, currículos ou ainda regras de comportamento 

que, frequentemente, são marcadas por rituais de transição. No caso de regras de 

sequenciamento explícitas, o adquirente tem algum conhecimento de seu projeto 

temporal, mas quando essas regras são implícitas apenas o transmissor possui esse 

conhecimento. Compreender ou não essas regras, e conseguir responder a elas, 

implica em êxito na aprendizagem escolar.  

E por fim as regras criteriais, que são as regras que estabelecem “os critérios 

que vão permitir que o adquirente compreenda o que conta como uma 

comunicação, uma relação social ou uma posição legítima ou ilegítima” 

(BERNSTEIN, 1996, p. 97). Espera-se que o adquirente adote e aplique os critérios às 

suas próprias práticas e às dos outros. Nessa pesquisa estamos usando as regras 

criteriais relacionadas à avaliação, e as denominamos critérios de avaliação, mas 

que não está exclusivamente relacionada à avaliação escrita que o professor realiza, 

mas sim o quanto deixa explícitas as regras para qualquer atividade ou mesmo a 

sua fala durante a explicação do conteúdo ou conceitos. Para Bernstein, o critério de 

avaliação significa o quanto fica claro o que é conhecimento relevante e quais são as 

formas de realização adequadas para este conhecimento em sala de aula, por 

exemplo. Podemos avaliar esses critérios quando um professor está explicando um 

conteúdo específico ou quando solicita atividades aos seus alunos, tanto de forma 

verbal como de forma escrita.  

Quando essas regras criteriais são explícitas os alunos têm uma exposição 

clara do que o professor deseja que eles realizem, uma vez que os alunos também 

terão conhecimento dos critérios por serem muito específicos. Mas, muitas vezes, as 

regras de critérios podem ser implícitas, diversas ou mesmo confusas, e quando isso 

ocorre os alunos terão uma ideia muito geral dos critérios que eles têm que 

satisfazer e o que se deseja que eles realizem, o que pode não ser satisfatório para o 

professor. Nesse sentido, quanto mais explícitas forem essas regras, maiores serão 

as chances de os alunos desempenharem de forma satisfatória o que é solicitado 

pelo professor. 
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2.3  A Exigência Conceitual do Professor 

Os primeiros trabalhos realizados por Morais (1992) e pelo grupo ESSA 

foram baseados em teorias do campo da sociologia da educação, tendo como 

principal fundamentação a teoria de Basil Bernstein. Esses trabalhos investigavam a 

socialização na sala de aula de Ciências buscando compreender o aproveitamento 

diferencial em função das múltiplas interações que ali ocorrem. Muitos dos 

resultados apontavam os efeitos da prática pedagógica sobre a aprendizagem dos 

alunos e a influência da exigência conceitual do professor como um fator 

importante para o sucesso desses alunos nas disciplinas de Ciências. 

Inicialmente a exigência conceitual estava relacionada com o nível de 

abstração a ser desenvolvido pelos alunos. Um baixo nível de abstração implicava 

em um baixo nível de exigência conceitual, já um elevado nível de abstração 

implicava em elevado nível de exigência conceitual (MORAIS, 1992). Segundo 

Morais (1992), a exigência conceitual do professor está intimamente relacionada 

com o aproveitamento que ele realiza em suas aulas. Esse aproveitamento, por sua 

vez, estará relacionado com as competências que exigem um baixo nível de abstração 

(em que é considerado apenas a aquisição do conhecimento ou de termos 

científicos, sem necessariamente avaliar a aplicação que os alunos dariam a estes), e 

as que exigem um elevado nível de abstração (que seria a capacidade que o aluno tem 

para utilizar o conhecimento adquirido em sala de aula em novas situações). 

Em trabalhos mais recentes (CALADO, 2007; CALADO; NEVES, 2012), a 

exigência conceitual inclui ainda outras dimensões como a complexidade dos 

conhecimentos científicos, a relação intradisciplinar, a relação interdisciplinar, e as 

relações entre conhecimento acadêmico e não acadêmico, em que são analisadas as 

competências científicas presentes nessas relações. Para Calado. 

Competência é assumida como um processo ao nível 
psicológico, mental, de vários níveis de complexidade, 
considerando-se o domínio cognitivo que envolve capacidades 
intelectuais (memorização, compreensão, aplicação, análise, 
síntese e avaliação) (CALADO, 2007, p. 70). 
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Assim, analisar o nível de exigência conceituar implica analisar diferentes 

níveis de complexidade de processos cognitivos, considerando diferentes 

indicadores. 

Em relação ao aproveitamento diferencial, esse diz respeito à forma como o 

professor trabalha os níveis elevado e baixo de abstração, ou quando mobiliza 

competências de alta ou baixa complexidade com seus alunos. Para Morais (1992), 

um professor pode ter uma distinção clara entre os níveis de abstração a serem 

desenvolvidos, mas isso não significa, necessariamente, que ele os utilize dessa 

forma em sala de aula. Em seus primeiros trabalhos Morais destaca ainda que o 

aproveitamento em Ciências pode ser influenciado pela regulação invisível do 

contexto social, que age seletivamente no foco conceitual do professor e na 

capacidade deste para levar os alunos a atingir os níveis exigidos. 

A forma como os professores avaliam ou veem a importância de aplicação 

dessa exigência é que determina o aproveitamento diferencial dos alunos. Esse 

aproveitamento diferencial vem a ser o distanciamento que os alunos alcançam 

entre o baixo e o elevado nível de abstração. Quanto maior for esse distanciamento, 

maior será o aproveitamento diferencial e maior será a probabilidade de uma 

aprendizagem fatual em ciências pelos alunos, pois os alunos terão maior 

dificuldade em transitar entre o baixo e o alto nível de abstração. 

Segundo a autora, “os alunos de extratos sociais mais baixos estão reduzidos 

a uma concepção de ciências muito limitada: a ciência como conhecimento fatual, 

em vez da ciência como explicação e exploração do mundo” (1992, p. 7). Isso ocorre 

porque, segundo essas pesquisas, o professor tende a diminuir o nível de abstração 

e a trabalhar mais próximo do código restrito por considerar que, dessa forma, estão 

ajudando seus alunos com uma linguagem ou exemplos mais cotidianos. Morais 

ressalta, ainda, que um professor que desenvolve uma prática pedagógica baseada 

em um baixo nível de abstração provavelmente desenvolve apenas uma concepção 

fatual de ciências com seus alunos. 

As investigações do grupo ESSA tiveram continuidade e, em estudos 

posteriores (MORAIS et al., 2004), concluiu-se que o efeito da prática pedagógica 

pode sobrepor-se ao efeito do nível socioeconômico, familiar e cultural dos alunos, e 
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que baixar o nível de exigência conceitual não contribui para que os alunos sejam 

melhor sucedidos pois, pelo contrário, quando o professor trabalha em um baixo 

nível de abstração os alunos não têm oportunidade de se familiarizar e conseguir 

trabalhar também com o elevado nível de abstração.  

Segundo os pesquisadores do grupo ESSA, para que haja uma diminuição no 

aproveitamento diferencial e a aquisição da linguagem científica pelos alunos, o 

processo de ensino-aprendizagem não pode estar baseado em um baixo nível de 

exigência conceitual, e o professor de Ciências deve permitir o diálogo e a interação 

entre ele e os alunos e entre aluno/aluno dentro do contexto da sala de aula, a fim 

de estimular a apropriação do conhecimento e dessa nova linguagem (MORAIS et 

al., 2004). Porém, quando o professor mantém um elevado nível de exigência 

conceitual em suas aulas, independentemente do contexto da escola, seus alunos 

também podem alcançar um maior nível de aprendizagem conceitual. 

Neste trabalho, analisamos a exigência conceitual que o professor realiza em 

sua prática pedagógica investigando as regras discursivas e instrucionais no que diz 

respeito às relações intradisciplinar, interdisciplinar, e entre conhecimento 

acadêmico e não acadêmico considerando-se os graus de enquadramento e 

classificação que o professor desenvolve em suas aulas. As competências 

investigativas também serão analisadas dentro dessas relações. Por meio dessa 

análise, esperamos verificar como o contexto social influencia, de alguma forma, no 

nível da exigência conceitual que o professor desenvolve em suas aulas nas 

diferentes escolas. 

2.4  A linguagem científica e a exigência conceitual do professor na 

aprendizagem de conceitos em Química 

 Partindo do pressuposto que incompreensões presentes no discurso em 

determinados contextos geram transtornos e prejuízos, essas situações ficam mais 

evidentes quando o contexto exige uma linguagem específica, como é o caso da 

linguagem científica. Esta linguagem apresenta características próprias e um 

discurso que se apresenta muitas vezes com um caráter autoritário e que se 

apresenta diferente da linguagem cotidiana, a qual faz parte da vida das pessoas de 
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forma natural e acaba causando estranhamento aos estudantes ao serem inseridos 

num mundo de códigos não familiares (EL-HANI; MORTIMER 2010; MALDANER; 

ZANON, 2010; MORTIMER, 2010). Baseados em Bernstein e Morais, podemos dizer 

que esse “estranhamento” tenderia a ser maior nos alunos das classes sociais mais 

baixas, pois os códigos presentes no contexto escolar estão situados no nível do 

código elaborado, com o qual, na maioria das vezes, esses alunos são pouco 

familiarizados.   

Para Chassot (2011), a linguagem química possui um estatuto próprio e este 

não deve ser desconsiderado pelos professores, porém é necessário traduzir esta 

linguagem “para a facilitação do entendimento dos analfabetos científicos que 

precisamos alfabetizar” (p. 133). Mas, como é possível realizar tal tradução? Ou 

mais profundamente como é questionado por Rosa (2004, p. 19), “Como possibilitar 

aos meus alunos o acesso à cultura científica para que eles usufruam deste tipo de 

conhecimento no seu entorno social?”. Acreditamos que atender a este desafio está 

intimamente relacionado com a sensibilidade e a percepção do professor em 

promover o ensino considerando os diferentes contextos em que este ocorre. Para 

Morais (1992, p. 12), as falhas dos paradigmas do ensino são resultadas da ausência 

do contexto social, tanto na “prática como na teoria do desenvolvimento curricular 

e da formação de professores”. 

Aqui no Brasil, por exemplo, os “curriculistas” só começaram a considerar os 

estudos culturais importantes para a elaboração dos currículos e não só na 

perspectiva política, a partir de meados dos anos de 1990. Assim “o campo da 

escola passou a focalizar não apenas a escola, mas espaços fora dela, relevantes para 

a educação” (MACEDO, 2004, p. 124). Neste ponto podemos considerar o papel 

mediador do professor de Ciências, observando ainda os cuidados que os 

professores devem ter em suas práticas pedagógicas, uma vez que tanto a sua 

formação profissional como pessoal é que vão caracterizar suas práticas. Segundo 

El-Hani e Mortimer: 

Como nossa experiência social é diversa e multifacetada, não 
compartilhamos apenas uma série de significações que usamos para lidar 
com a experiência; ao contrário, temos à disposição uma diversidade de 
significados estabilizados em diferentes linguagens sociais, sendo que o 
peso que damos a cada um deles depende da extensão em que tivemos 
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oportunidades, ao longo de nossa formação, para empregá-los de modo 
fértil para dar conta dos desafios colocados por nossas experiências (2010, 
p. 330-331). 

Estudos demonstram que os estudantes se beneficiariam nesse processo se os 

professores levassem mais em consideração as diferenças tanto sociais como 

culturais presentes no contexto da sala de aula (CAZDEN, 1997; DRIVER et al., 1999; 

LEMKE, 1997; MORAIS, 1992; MORAIS et. al 2004).  Isto nos leva a pensar também 

em como se constitui a formação pedagógica de nossos professores de Ciências, 

pois o que parece ser um dos principais obstáculos para que o professor alcance 

êxito em seu ensino muitas vezes está intimamente ligado a sua prática pedagógica 

e a sua formação inicial. Para Schnetzler (2000), uma das dificuldades que os 

professores da área de Ciências enfrentam está relacionada com uma formação que, 

historicamente, é um reflexo da particularidade das comunidades científicas, o que 

também é destacado por Morais e Neves (2012).  Para as autoras, as dificuldades 

para a implementação de novos métodos de ensino podem estar relacionadas com a 

forma como os professores das áreas do conhecimento científico são socializados. 

Baseadas em Bernstein, Morais e Neves argumentam que as ciências experimentais 

são caracterizadas por estruturas hierárquicas de conhecimento diferentes dos 

conhecimentos das ciências sociais, que seguem por sua vez uma estrutura 

horizontal. As autoras ressaltam que a estrutura do que é ensinado é bem diferente 

da estrutura do como é ensinado. 

Os professores e educadores de ciências, que são primariamente 
socializados dentro de estruturas hierárquicas específicas de conhecimento, 
encontram frequentemente dificuldade em aceitar conhecimentos 
caracterizados por linguagens paralelas. Aquela socialização primária 
prepara os professores e educadores de ciências para o que do ensino e da 
aprendizagem. Contudo, o como do ensino e da aprendizagem requer dos 
professores um processo posterior de socialização dentro de estruturas 
horizontais do conhecimento. Para conciliar estes dois processos de 
socialização, os professores têm de dar um “grande salto”, especialmente 
quando passam de estruturas hierárquicas de conhecimento para 
estruturas horizontais de conhecimento caracterizadas por gramáticas 
fracas (MORAIS; NEVES, 2012, p. 5). 

Atrelado a essa distância que existe entre o que ensinar e o como ensinar em 

Ciências, ainda recai sobre o professor o papel mediador entre o conhecimento 

científico e os aprendizes, além de organizar o processo pelo qual os indivíduos 
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geram significados sobre o mundo natural, ajudando-os a compreender como o 

conhecimento científico é gerado e validado (DRIVER, 1999). Mas como mostrar 

para os alunos a relação e a importância desses conhecimentos com a suas 

experiências cotidianas? Para Macedo,  

Embora os sistemas de conhecimento não científico sejam reconhecidos, 
com alusão a saberes trazidos da vida cotidiana, destacam-se objetivos que 
indicam claramente a distinção entre os modos de conhecer que os alunos 
trazem de seu espaço cultural e os modelos da ciência, numa clara 
superioridade deste último (MACEDO, 2004, p. 135).  

 Logo podemos considerar que o diálogo que deve existir entre essas 

linguagens sociais não flui de forma pacífica, pois “muitas vezes o valor pragmático 

da linguagem cotidiana preserva significados que estão em desacordo com a visão 

científica” (MORTIMER, 2010, p. 183). Porém, a linguagem científica/química nem 

sempre proporciona um sentido e uma utilidade para a vida dos alunos. Segundo 

Maldaner e Zanon, 

O aprendizado de coisas de Química/Ciências não propicia um 
conhecimento escolar socialmente relevante, capaz de articular relações 
entre saberes de nível contextual e conceitual que potencializem o 
desenvolvimento social/humano. Desenvolver, na prática, o ensino capaz 
de propiciar tais inter-relações dinâmicas de saberes, mediante formas de 
contextualização dos conteúdos do ensino escolar, implica compreender 
que não se tornará fácil mediar o acesso à linguagem química/ científica, 
de modo a internalizar os significados conceituais, coerentes com 
explicações científicas (2010, p. 113-114). 

Para Mortimer (2010), “a maioria dos conceitos científicos faz parte de um 

perfil conceitual” (p. 181). Esses perfis conceituais estão intimamente relacionados 

com os diferentes modos de pensar de cada indivíduo e com o emprego dos 

conceitos em diferentes contextos. Assim, o pensamento conceitual se configura por 

meio das interações sociais que são mediadas pela linguagem que, em nosso caso, 

consideramos se nutrir das linguagens científica e cotidiana. Acreditamos, assim 

como Mortimer e Vieira (2010), que por meio do diálogo entre essas diferentes 

linguagens é possível promover um aprendizado eficaz nos alunos. Todavia, para 

que haja um diálogo significativo nessa comunicação é preciso uma interpretação 

do novo conhecimento, ou seja, não basta saber o significado do termo científico, é 

preciso reconhecer esse significado em um novo contexto.  
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Uma premissa dessa dissertação é à de que a aquisição da linguagem 

científica pelos alunos implica que o processo de ensino-aprendizagem não pode 

estar baseado em um baixo nível de exigência conceitual, ou seja, é necessário 

fornecer os conhecimentos teóricos, respeitando seus níveis de complexidade e 

abstração próprios do conhecimento científico. Acreditamos que esse processo será 

facilitado quando se permite que esse conhecimento científico e teórico se 

desenvolva com a utilização de uma linguagem próxima àquela dos alunos, e 

relacionando-se o conhecimento científico com problemas e fenômenos conhecidos 

pelos alunos, respeitando os conhecimentos que adquirem na comunidade em que 

vivem, mas sem “facilitar” ou “simplificar” as informações necessárias para que 

interpretem e aprendam conceitos e fenômenos do conhecimento científico. 
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3 - ASPECTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA E OS 

CAMINHOS PERCORRIDOS 

3.1 Natureza da pesquisa 

Antes de ser desenvolvida esta pesquisa foi primeiramente submetida ao 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, por 

meio da Plataforma Brasil, tendo sido devidamente aprovada pelo referido comitê.  

Para responder à questão endereçada a influência do contexto social na 

prática pedagógica de um professor de química optamos por uma pesquisa de 

natureza qualitativa, baseada na observação de aulas de um professor que atua em 

duas escolas pertencentes a contextos socioculturais diferentes. Segundo Flick 

(2009), a pluralização de estilos de vida e de padrões de interpretação na sociedade 

moderna e pós-moderna exige uma nova sensibilidade para o estudo empírico, e 

que tem, como uma de suas características, considerar a perspectiva dos 

participantes e sua diversidade.  

A escolha por esse tipo de pesquisa se dá por acreditarmos que ela venha 

possibilitar uma melhor compreensão dos objetivos da investigação, uma vez que 

envolve a obtenção de dados descritivos, adquiridos no contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, onde estamos buscamos enfatizar mais o 

processo do que o produto (LÜDKE; ANDRÉ, 2007). Nessa pesquisa, os dados 

foram obtidos em seu ambiente natural, ou seja, a escola/sala de aula. Os dados 

coletados são ricos em descrições e considerados muito importantes para 

compreendermos as situações estudadas. 

Para averiguar a influência do contexto social sobre a prática pedagógica de 

um professor de Química, buscamos verificar se há diferenças no nível de exigência 

conceitual do professor em sua prática nas duas escolas e em que medida ela 

poderia ser relacionada às características dos contextos nos quais estão situadas 

essas escolas. Caso o professor apresente níveis distintos de exigência conceitual, 

acreditamos que para entendermos o porquê dessas diferenças se faz necessário 

compreendermos os eventos em uma situação micro-social, mas sem desconsiderar 
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o vínculo desses eventos com o nível macro-social, apoiados aqui na teoria de Basil 

Bernstein. 

3.2  Estudo de Caso 

Nós classificamos a pesquisa como um Estudo de Caso, mas um estudo de caso 

instrumental definido como estratégia de investigação empírica (NEIMAN; 

QUARANTA, 2007).  Essa perspectiva de estudo de caso “permite procedimentos 

tanto indutivo como dedutivos, se orienta tanto em captar os aspectos subjetivos 

como objetivos da vida social” (NEIMAN; QUARANTA, 2007, p. 222). Este tipo de 

estudo de caso tem interesse em um problema mais amplo que o caso pode vir a 

iluminar. 

Apoiamo-nos também em Robert Yin (2005), que argumenta que o Estudo de 

Caso procura responder questões do tipo “como” ou “por que”, questões que são 

mais explanatórias e procuram focalizar acontecimentos contemporâneos sobre os 

quais o pesquisador tem pouco ou nenhum controle. De acordo com ele, “um 

estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”, e destaca 

que “esse método é usado quando deliberadamente quisesse lidar com condições 

contextuais - acreditando que elas poderiam ser altamente pertinentes ao seu 

fenômeno de estudo” (YIN, 2005, p. 32). Neiman e Quaranta apresentam uma 

percepção de estudo de caso que é similar à de Yin. 

A amostra é definida em função dos interesses temáticos e conceituais, e os 
casos podem ser selecionados segundo diversos critérios, por exemplo, a 
partir de determinadas condições que transformam o caso em um 
fenômeno único ou o constituem em uma expressão pragmática de um 
problema social. O caso é definido como um sistema delimitado em tempo 
e espaço de atores, relações e instituições sociais onde se busca dar conta 
da particularidade do mesmo no marco da sua complexidade (NEIMAN; 
QUARANTA, 2007, p. 219-220, tradução nossa).  

A nossa pesquisa procura justamente investigar um fenômeno social 

relacionado ao ensino, especificamente de Ciências/Química, buscando identificar 

como as relações originadas em contextos sociais diferentes incidem sobre a prática 

pedagógica dessa disciplina. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, logramos 
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identificar um professor de Química que atua concomitantemente em escolas 

pertencentes a contextos sociais diferentes. Nos trabalhos de Morais (1992) e 

Miranda e Morais (1994), encontra-se expressa a ideia de que escolas situadas em 

meios socioeconômicos e culturais diferentes reproduzem estruturas 

organizacionais e formas de comunicação diferenciadas que se refletem na sala de 

aula, porém nesses trabalhos eram investigados e comparados diferentes 

professores em diferentes escolas. Em nossa investigação estamos observando o 

mesmo professor que atua em escolas diferentes. 

Acreditamos que essa situação é propícia e possibilita a compreensão da 

influência do contexto social sobre a prática pedagógica de Química, considerando 

a sua interpretação à luz do marco teórico de Basil Bernstein. Por isso, podemos 

dizer que este estudo de caso representa também um caso decisivo (YIN, 2005), em 

que se procura testar uma teoria, embora, nesta pesquisa, não estamos exatamente 

testando uma teoria, mas considerando a teoria Bernsteiniana como ferramenta 

principal para a análise. Ainda segundo Yin (2005), é necessário que haja condições 

satisfatórias para testar o alcance de uma teoria e, em nosso caso, o contexto escolar 

é um dos ambientes mais propícios para se estudar a teoria de Bernstein. 

3.3 Cenário da pesquisa 

Os cenários da pesquisa foram constituídos por duas escolas: uma escola 

privada localizada em uma zona cêntrica e uma escola pública localizada em um 

bairro periférico da cidade de Jequié-BA. A escolha por essas duas escolas, está 

ligada ao fato destas possuírem alunos com perfis socioeconômicos diferentes, e 

representam segmentos que incluem as classes média e baixa. Isso nos permitiria 

estudar a relação entre o contexto social e a prática pedagógica de Química. 

Nas duas escolas as turmas observadas eram de primeiro ano do Ensino 

Médio, com alunos em idades equivalentes, e em ambas as escolas as aulas 

ocorreram no período matutino. Essas turmas foram escolhidas porque o professor 

participante da pesquisa, no início da mesma, trabalhava apenas com turmas de 

primeiro ano em ambas as escolas.  
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3.3.1 Participantes da pesquisa 

Consideramos como participantes da pesquisa os alunos e o professor 

observados. A turma da escola privada era constituída por trinta e dois alunos, 14 

meninas e 18 meninos, com idades entre 14-15 anos. Na escola pública, como foi 

ressaltado anteriormente, as aulas foram observadas em duas turmas. A primeira 

turma observada, no período letivo de 2013, era constituída por 15 alunos, 9 

meninas e 6 meninos, com idades entre 15-17 anos. A segunda turma observada no 

período letivo de 2014 era constituída por 44 alunos, 28 meninas e 16 meninos, com 

idades entre 15-19 anos.  

O professor, que é o sujeito foco da pesquisa, é do sexo masculino, 28 anos, 

possui graduação em Licenciatura Plena em Química pela Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia- Uesb, e é mestre em Química Analítica pela mesma 

universidade.  

O professor faz questão de destacar que a sua vida escolar foi sempre em 

instituições públicas, e que é “fruto de uma educação pública de qualidade, apesar de 

todas as falhas e defasagens que acompanham o sistema”4. Cursou a graduação no turno 

noturno, mas encontrava-se na Universidade também no turno diurno pois, a partir 

do 4º semestre, foi contemplado com uma bolsa de pesquisa do CNPq5 como aluno 

de Iniciação Científica. Nesse mesmo semestre iniciou a carreira docente lecionando 

as disciplinas de Química, Física, Matemática e Desenho Geométrico no Ensino 

Fundamental II de uma instituição privada da cidade. 

Atualmente é professor da rede privada com atuação no Ensino 

Fundamental (9º Ano) e Médio (1º, 2º e 3º Ano), ministrando Química e Física, e 

atua na docência desde 2009. Tornou-se professor efetivo da rede pública de ensino 

do estado da Bahia em 2011, com atuação no Ensino Médio, ministrando aulas nas 

disciplinas de Química e Física e é professor supervisor do Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID, 2012 a 2014). Também ministra aulas de 

Química em curso preparatório (pré-vestibular) para a prova do Exame Nacional do 

Ensino Médio e de vestibulares tradicionais desde 2010.  

                                                           
4 Trecho extraído do questionário sociocultural realizado com o professor. Este questionário 
encontra-se no Apêndice B.  
5 Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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Esse professor apresenta um bom relacionamento com os alunos em ambas 

as turmas observadas. Nos questionários socioculturais realizados com os alunos, 

quando questionados sobre a relação deles com o professor, 29 alunos na escola 

pública consideram ter uma relação amistosa ou muito amistosa com o professor. 

Na escola privada, 21 alunos consideram ter uma relação amistosa ou muito 

amistosa com o professor. Apesar de ser um professor em início de carreira, durante 

as observações percebemos que o professor possui um bom domínio de sala de 

aula, e sabe intercalar momentos de descontração com aqueles que exigem atenção, 

especialmente quando explica os assuntos, sempre mantendo um nível de respeito 

mútuo com os alunos, que, por sua vez, reconhecem esses momentos da aula. 

Durante as entrevistas, o professor deixa evidente como considera importante 

manter uma relação próxima com os alunos: 

Entr.: Então... você acha que essa relação que você tem com os alunos ajuda na 
aprendizagem deles? 
Professor: Ajuda muito... agora pra chegar nesse nível apanhei tanto! É essencial que o 
professor saiba que ele tem que ter autoridade sem ser autoritário... eu sempre tive isso na 
minha mente, desde que eu era aluno de escola pública, e não conseguia entender porque a 
sala estava um barulho... então uma coisa que me incomoda é a conversa paralela e o 
barulho... Mas é importante que o professor não se distancie do aluno, porque senão ele 
nunca vai saber a dificuldade de aprendizagem do aluno dele.... Então chegar a um nível de 
você estabelecer essa linguagem do dia a dia deles, de conversar com eles, de resenhar, mas 
que eles percebam que a hora do conteúdo é a hora do silêncio... e que você terminou aquela 
parte ali.. e que agora.. é o professor... isso é complicado! Isso a gente tem que aprender 
sempre [...] Eu já tive muita dificuldade, porque logo no começo.. eu me igualava demais, eu 
conversava demais e isso acabou passando para o aluno uma relação de igualdade... ele me 
trata de igual pra igual... então ele é igual a mim ((se referindo ao pensamento do 
aluno)) ... então a forma que eu falava com ele... na resenha e brincadeira aqui (fora da 
escola), ele falava comigo na escola e dentro da sala de aula, e chegou um certo momento que 
eu pedia silêncio e não acontecia, e a abordagem ainda continuava de forma bem informal, e 
aí eu comecei a me atentar pra isso, e perceber que nem tanto nem tão pouco. 

3.4 A Construção do Corpus de Dados 

3.4.1 Observações 

A observação de aulas foi o principal procedimento de coletas de dados da 

nossa pesquisa, mas não o único, posto que utilizamos também algumas atividades 

escritas que o professor desenvolveu em suas aulas. Optamos pela observação por 

este procedimento proporcionar um contato mais próximo com o fenômeno 
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estudado, o que permitiu compreender como efetivamente o professor desenvolve 

sua prática pedagógica.  

Durante a coleta de dados a pesquisadora se colocou como uma participante 

observadora (participante por está na sala de aula, mas sem realizar qualquer outro 

tipo de interferência), definição que consta em Lüdke e André (2007) para a situação 

de pesquisa em que o pesquisador não oculta suas atividades, mas não revela 

totalmente o objetivo da pesquisa, para que não haja grandes alterações no 

comportamento dos observados. Nesta pesquisa tanto o professor como os alunos 

sabiam que a pesquisa estava relacionada com o ensino em diferentes contextos 

sociais, mas não estava claro para eles que o foco principal era a atividade do 

professor. 

Inicialmente pretendíamos observar ao menos duas unidades letivas em cada 

colégio, pois acreditávamos que esse tempo seria suficiente para permitir uma 

compreensão holística dos comportamentos dos sujeitos e uma caracterização mais 

“fina” de cada contexto observado. Mas, na escola pública, esse período foi 

estendido para três unidades letivas devido a alguns imprevistos no calendário 

acadêmico, e a pequena quantidade de aulas que foi possível observar quando 

contabilizamos as duas primeiras unidades letivas. 

Na escola privada as observações foram iniciadas no dia 25 de julho de 2013, 

quando teve início a terceira unidade, e foram finalizadas no dia 01 de novembro de 

2013, com o término dos conteúdos dessa unidade. As aulas ocorreram nas quintas 

e sextas-feiras, em horários duplos, ou seja, nessa escola os alunos têm quatro 

horas/aula de Química semanais, enquanto que na escola pública este tempo é 

reduzido à metade. Ao todo foram realizadas observações de dez aulas duplas, 

totalizando vinte horas/aulas, e três aulas em horário triplo, totalizando nove 

horas/aulas. O professor realizou essas aulas no período vespertino como 

reposição, pois teve que se ausentar da escola por duas semanas. Foram observadas 

ao todo 29 horas/aula. O tempo de áudio gravado nessa escola foi de 21h, 36min e 

30s. 

Esclarecemos que nesse colégio o ano letivo é dividido em três unidades 

letivas, e não em quatro como nas escolas públicas. Porém, o período dessa terceira 
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unidade é o equivalente às duas últimas unidades do ano letivo das escolas 

públicas.  

Na escola pública, as observações foram iniciadas em 23 de outubro de 2013, 

meados da terceira unidade, pois tínhamos a intenção de observar o trabalho do 

professor quando houvesse coincidência entre os conteúdos nas aulas observadas 

nas duas escolas. Mas, em conversa com o professor, percebemos que isso não seria 

possível, já que o ano letivo iniciou na escola pública com atraso por conta de 

greves e as aulas de Química são desenvolvidas em apenas duas horas/aula por 

semana, não sendo possível coincidir os conteúdos trabalhados com a escola 

privada, ao menos durante o período de nossas observações. Deparamo-nos ainda 

com outros obstáculos durante as observações na escola pública, por exemplo, 

muitas paralisações dos professores que ocorreram exatamente no dia das aulas de 

Química. As aulas observadas ocorriam às quartas-feiras em horários duplos.  

Outro diferencial nas aulas da escola pública foi a presença dos alunos do 

Pibid6/QUÍMICA, que em alguns momentos participaram das aulas e auxiliaram o 

professor em algumas atividades. O professor observado participa do projeto 

Pibid/QUÍMICA como professor supervisor e muitas atividades desse projeto eram 

desenvolvidas no período vespertino com a presença dos licenciandos bolsistas do 

subprojeto nas aulas. Em dois momentos os alunos do PIBID ficaram responsáveis 

por revisões e pelo desenvolvimento de atividades experimentais com a turma, não 

havendo qualquer intervenção do professor. Esses dois momentos da gravação, que 

totalizaram quatro horas/aulas, não foram incluídos nas análises. 

No primeiro momento, as aulas foram observadas até 18 de dezembro de 

2013, quando o professor concluiu os conteúdos da quarta unidade. Nesse período, 

foram observadas seis aulas duplas, doze horas/aulas, o que nos pareceu fornecer 

pouco material para analisar e comparar com a escola privada. Em acordo com o 

professor, regressamos à escola e observamos também a primeira unidade letiva do 

                                                           
6 Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. O programa oferece bolsas de iniciação à 
docência aos alunos de cursos presenciais que se dediquem ao estágio nas escolas públicas e que, 
quando graduados, se comprometam com o exercício do magistério na rede pública. O objetivo é 
antecipar o vínculo entre os futuros mestres e as salas de aula da rede pública. Com essa iniciativa, o 
Pibid faz uma articulação entre a educação superior (por meio das licenciaturas), a escola e os 
sistemas estaduais e municipais. < http://portal.mec.gov.br/ >. 

http://portal.mec.gov.br/
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ano de 2014, com início em 26 de março e finalizadas em 21 de maio do mesmo ano. 

Porém, a turma observada agora era a turma do 2º ano do Ensino Médio, 

constituído pelos mesmos alunos do 1º ano observados anteriormente, com o 

diferencial de a nova turma ser maior que a anterior, pois a coordenação da escola 

decidiu juntar as duas turmas (A e B) do 1º ano de 2013, formando uma única turma 

de 2º ano, com 46 alunos. O professor deu continuidade aos conteúdos trabalhados 

anteriormente no ano letivo de 2013.  

Nessa primeira unidade letiva de 2014, foram observadas cinco aulas duplas, 

10 horas/aulas, totalizando, com as observações realizadas em 2013, 22 

horas/aulas. O tempo de áudio gravado nessa escola foi de 14h, 54min e 31s. 

As aulas observadas foram registradas por meio de equipamentos de áudio e 

por meio de anotações no caderno de campo. Como tivemos acesso ao ambiente de 

sala de aula, elegemos o uso de gravadores para termos acesso as situações que 

ocorreram naturalmente, pois acreditamos, assim como Silverman (2009), que essa 

forma de registro permite lidar com atividades e situações que ocorrem no 

ambiente independente da intervenção do pesquisador. Outras vantagens 

importantes que são destacadas por Silverman (2009, p. 189) com relação às 

gravações e transcrições é que, “as fitas são registros públicos; podem ser 

reproduzidas novamente, e as transcrições podem ser melhoradas; além de 

preservar as sequências da conversa”.  

3.4.2 Transcrições das aulas e entrevistas 

Às transcrições dos registros em áudio, para a construção dos dados, foram 

adicionadas aqueles do caderno de campo, contextualizando os eventos transcritos 

das interações ocorridas em sala de aula.  Trabalhar com transcrições não é algo 

fácil, uma vez que “a transcrição é um processo interpretativo e [...] que nunca será 

completamente precisa” (GIBBIS, 2012, p. 32). Além disso, “sempre está presente o 

problema de converter a fala em texto escrito” (GIBBIS, 2012, p. 32). Em nosso 

trabalho utilizamos sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e vírgula, 

ponto final, dois pontos, vírgula, além dos sinais de exclamação e interrogação. As 

reticências marcam uma pausa maior.  
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Como optamos por transcrever todas as informações das aulas observadas, 

ou seja, toda a conversação entre alunos e professor, acreditamos que a utilização 

desses sinais, típicos da língua escrita, são necessários para compreender o 

desenvolvimento das aulas. Seguem, no quadro 1, os símbolos que adotamos ao 

realizar as transcrições. Esse quadro é uma adaptação do modelo adotado das 

Normas para transcrição de entrevistas gravadas. 

Quadro 1: Símbolos usados nas transcrições das observações. 

Ocorrências Sinais Exemplificação 

Incompreensão de palavras ou 
segmentos 

( ) Dos níveis de renda ( ) nível de 
renda nominal 

Prolongamento de voga e 
consoante (como s, r). 

:: podendo aumentar para ::::: 
ou mais 

Ao emprestarmos éh::: ... 
dinheiro 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM 
moeda 

Silabação - Por motivo tran-as-ção 

Interrogação ? E o Banco... Central... certo? 

Exclamação  !  

Pausa longa ... São três motivos... ou três 
razoes ...  que fazem com que 

se retenha moeda 
... existe uma ... retenção 

Comentários descritivos do 
Transcritor. 

((minúscula)) ((tossiu)) 
 

 

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida em 

determinado ponto. Não no seu 
início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Pausa preenchida, hesitação ou 
sinais de atenção. 

Usam-se reproduções de 
sons cuja grafia é muito 

discutida, mas alguns estão 
mais ou menos claros.  

eh, ah, oh. ih:::, mhm, ahã, 
dentre outros 

OBSERVAÇÕES: 

 
1 Os nomes dos participantes da pesquisa estão indicados nas transcrições apenas com 

primeira letra, nome que iniciam com as mesmas letras estão seguidas por números  
2 Fáticos: ah, éh, ahm, ehm, uhm, tá (não por está: tá? Você está brava?) 
3 Números por extenso.  

Modelo adaptado das Normas para transcrição de entrevistas gravadas. Disponível em: 
http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index 

Consideramos também como fonte de dados para essa pesquisa documentos 

primários (provas, atividades avaliativas e exercícios) que o professor desenvolveu 

nas duas turmas durante o período da observação, e os livros didáticos utilizados 

nas escolas. Na escola pública o livro utilizado pelo professor era o Química na 

http://www.concordancia.letras.ufrj.br/index
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Abordagem do Cotidiano de Francisco M. Peruzzo e Eduardo L. Canto, da Editora 

Moderna, 4ª edição. Vol. 01, ano 2010. Segundo o professor a escola já utilizava esse 

livro que foi selecionado por um outro professor, e como as seleções dos livros 

somente ocorrem a cada três anos ele teve que seguir adotando o mesmo, embora 

não fosse sua escolha. Na escola privada o livro utilizado era o Química Geral de 

João Usberco e Edgar Salvador, da Editora Saraiva, 12ª edição. volume. 01, ano de 

2009. Nessa escola este livro foi uma seleção do professor observado e, segundo ele, 

um dos motivos é por ser um “livro textual” que contém muitas informações que 

relacionam os conteúdos com várias atividades. 

Ao fim das observações realizamos duas entrevistas com o professor, 

procurando relacioná-las com sua atuação nos respectivos colégios. A intenção ao 

realizar essas entrevistas era compreender melhor a visão do professor sobre os 

contextos onde ele trabalha, as principais diferenças e dificuldades sentidas por ele, 

entre outras coisas. Acreditamos que essas informações nos proporcionariam uma 

melhor ideia de possíveis semelhanças ou diferenças da prática pedagógica desse 

professor entre os dois cenários investigados. 

As entrevistas foram semi-estruturadas, tendo sido elaborado um roteiro o 

qual procuramos manter o mais flexível possível, o que possibilitou desenvolver 

cada situação naquela direção que nos parecesse mais adequada aos nossos 

interesses de pesquisa (MARCONI; LAKATOS, 2008). Os questionamentos, 

entretanto, foram semelhantes nas duas entrevistas. As entrevistas foram áudio 

gravadas e posteriormente transcritas. 

A primeira entrevista foi realizada em outubro de 2013, no estabelecimento 

da escola privada e procuramos direcionar as questões para o trabalho do professor 

nessa escola. Essa primeira entrevista teve a duração de 01h, e 06min. A segunda 

entrevista, que tinha como foco o trabalho do professor na escola pública, foi 

realizada em abril de 2014, porém, fora do estabelecimento da escola, pois não foi 

possível um espaço reservado em que pudéssemos realizar as entrevistas com certa 

privacidade. Essa segunda entrevista foi realizada na UESB, e teve a duração de 

56min, e 36s. O roteiro das entrevistas se encontra no Apêndice C. 
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3.4.3 Perfil Sociocultural dos Alunos  

A fim de constatar se os perfis socioculturais dos alunos nas respectivas 

escolas realmente eram diferenciados, como considerávamos inicialmente, 

aplicamos um questionário sociocultural nas turmas observadas (ver Apêndice A). 

A seguir apresentamos os perfis sociocultural dos alunos obtidos por meio do 

questionário. Esses questionários foram essenciais para caracterizarmos os púbicos 

das escolas como diferentes socialmente, levando em consideração, por exemplo, a 

escolaridade e profissão dos pais. 

3.4.3.1 Escola Privada 

 Na turma observada nessa escola, de um total de 32 alunos, 24 responderam 

ao questionário. Todos estavam cursando o primeiro ano do ensino médio pela 

primeira vez. Em relação ao contexto familiar, a maioria (16 alunos) viviam com pai 

e mãe, 7 moravam apenas com a mãe e 1 aluno morava com outro responsável. Em 

relação à moradia, 23 alunos relataram morar em casa própria, apenas 1 em 

residência alugada. O número máximo de pessoas que residiam em suas casas não 

ultrapassavam 5. Nenhum dos alunos relatou receber algum tipo de auxílio do 

governo, como bolsa escola ou bolsa família, e praticamente todos os pais e mães 

estavam trabalhando, precisamente 20 pais e mães. 

 Quando questionados sobre os meios que utilizam para chegar à escola, a 

maioria deles (15 alunos) relatou que vão à escola de automóvel, 4 a pé, 3 

utilizavam o transporte de moto-táxi, 1 o transporte público e outros 3 disseram 

possuir transporte próprio, mas não definiram qual. Essa escola está situada em um 

bairro cêntrico, mas recebe alunos de vários bairros da cidade. 

 Com relação à escolaridade dos pais, 7 possuiamm Ensino Médio Completo, 

3 Ensino Superior Incompleto, 11 Ensino Superior Completo, e apenas 1 dos pais 

possuia ensino fundamental incompleto. Em relação à profissão, foram 

mencionados: encarregado geral; professor; marceneiro; empresário; funcionário 

público; agricultor; bombeiro; comerciante; inspetor de qualidade; aposentado; 

gerente; policial militar; oficial de justiça. 
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Com relação à escolaridade das mães, 1 foi alfabetizada, 1 Ensino 

Fundamental Incompleto, 3 Ensino Fundamental Completo, 2 Ensino Médio 

Incompleto, 2 Ensino Médio Completo, 1 Ensino Superior Incompleto e 14 Ensino 

Superior Completo. Em relação à profissão, foram mencionados: enfermeiras; 

professora; farmacêutica; comerciante; recepcionista; empresária; cabeleireira; 

diretora de autoescola; funcionária pública; nutricionista; vendedora; diretora de 

escola. Apenas dois alunos descreveram a profissão das mães como donas de casa. 

Todos os 24 alunos também disseram que pretendem, ao concluir o ensino 

médio, ingressar em um curso de nível superior. Os cursos selecionados por estes 

alunos são variados, mas incluiam cursos que apresentam um bom retorno 

financeiro, e entre os mais citados estão: Relações internacionais, Medicina, 

Nutrição, Engenharia química, Engenharia civil, Medicina veterinária, Arquitetura, 

Odontologia e Filosofia, sendo que Medicina e Direito ocupam o primeiro e o 

segundo lugar, respectivamente. Nenhum dos alunos demonstrou interesse por 

cursos profissionalizantes ou indecisão sobre o que cursar futuramente. 

Com relação aos aspectos da escola privada, ela é considerada uma escola 

com certa tradição em educação na cidade de Jequié, fundada no início dos anos 

1980. Seus serviços educacionais se concentram no Ensino Fundamental II, do 6º ao 

9º ano, e Ensino Médio, 1ª a 3ª Série. A escola é bem organizada, possuindo uma 

estrutura ampla e moderna. 

 Com relação à estrutura física da escola, a sala de aula na qual foram 

realizadas as observações era uma sala ampla, bem iluminada, com janelas 

pequenas e com uma grande porta de vidro de correr. Na sala há ventiladores de 

teto, aparelho de ar condicionado, um computador e uma TV tela plana Slim, que o 

professor usava como suporte para suas aulas (apresentação de vídeo ou de Power 

Point). Há um quadro de fórmica que ocupava quase toda a parede onde está 

disposto, e ao lado deste um pequeno quadro de avisos. As carteiras eram aquelas 

de braço, em material plástico. Nessa sala os alunos estavam posicionados de costas 

para a porta, embora as carteiras nunca estivessem enfileiradas, pelo contrário, 

sempre aglomeradas e muito próximas à mesa do professor, que algumas vezes se 

via sem espaço para mover-se na sala. Essa disposição só era modificada em dias de 
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prova, quando o professor exigia a formação em filas e dispunha as carteiras bem 

separadas umas das outras. O professor tinha à disposição de todo o suporte técnico 

e pessoal que necessitava em suas aulas. 

3.4.3.2  Escola Pública 

 Na escola pública, o questionário sociocultural foi aplicado na segunda 

turma observada, 44 alunos, na qual estavam inseridos os alunos da turma 

observada no ano anterior, e destes um total de 32 alunos responderam ao 

questionário. Todos estavam cursando o segundo ano do ensino médio pela 

primeira vez. Em relação ao contexto familiar, 13 alunos dizem morar com o pai e a 

mãe, outros 13 só com a mãe, e ainda 6 alunos moravam com outros responsáveis. 

Em relação à moradia, 26 alunos relataram morar em casa própria, 6 em residência 

alugada e 1 aluno residia em moradia financiada. O número máximo de pessoas 

que residiam em suas casas chegava a sete. Dos 32 alunos, 17 alunos relataram 

receber algum tipo de auxílio do governo, como bolsa escola ou bolsa família, e 

outros 2 afirmaram que já receberam auxílio. No questionário também é possível 

averiguar que 24 pais e 13 mães tinham emprego fixo. 

 Quando questionados sobre os meios que utilizam para chegar à escola, 24 

deles relataram ir a pé e 2 de bicicleta, o que nos leva a crer que a maioria moravam 

no bairro e entorno da escola. Outros 2 disseram ir à escola de automóvel, 2 de 

ônibus e 2 de transporte escolar municipal. 

 Com relação à escolaridade dos pais, segundo o questionário, 5 pais não 

foram alfabetizados, 14 possuíam o ensino fundamental incompleto, até a quarta 

série, 3 o ensino fundamental completo, 5 o ensino médio incompleto, 2 possuíam 

Ensino Médio Completo, 1 Ensino Superior Incompleto, 1 Ensino Superior 

Completo. Em relação à profissão, foram mencionadas: aposentado; autônomo; 

moto-taxista; pedreiro; metalúrgico; serviços gerais; eletricista; auxiliar de 

mecânico; caseiro; vigia; encarregado. 

Com relação à escolaridade das mães, 1 não alfabetizada, 1 foi alfabetizada, 

11 Ensino Fundamental Incompleto, 6 Ensino Fundamental Completo, 7 Ensino 

Médio Incompleto, 4 Ensino Médio Completo, 1 Ensino Superior Incompleto e 1 
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Ensino Superior Completo. Em relação à profissão foram mencionados: empregadas 

domésticas; professoras; merendeira; secretária; operária em empresa de calçados 

da cidade, outros 17 alunos descreveram a profissão das mães como donas de casa, 

já que não exercem atividades remuneradas. 

Quando questionados sobre o que pretendiam fazer ao concluir o ensino 

médio, 4 alunos responderam que ainda não decidiram sobre o assunto, 11 alunos 

relataram que têm preferência por cursos profissionalizantes e 14 alunos 

demonstraram desejo de ingressar em um curso universitário. Com relação à 

escolha dos cursos, não houve uma predominância por determinada carreira, e as 

respostas foram variadas: Direito, Publicidade e propaganda, Jornalismo, Biologia, 

Psicologia, Química, Medicina, Educação física, Nutrição e Administração. 

Com relação à estrutura física da escola, é uma escola bem organizada, limpa 

e exibia uma pintura nova no momento das visitas. Possuía mesas de refeitório no 

pátio em uma área coberta, uma vez que a escola fornecia merenda aos alunos. A 

área externa possuía pequenos jardins bem cuidados e organizados. A escola 

possuía ainda sala de informática com 18 computadores; quadra de esportes sem 

cobertura; possui rampas assegurando acessibilidade e a escola possui internet de 

banda larga. 

A sala de aula onde foi observada a primeira turma era muito pequena e as 

carteiras estavam dispostas em três filas com sete carteiras cada, que são aquelas de 

braço e individuais. Estas filas estavam muito próximas umas das outras e os 

alunos têm dificuldades de se locomoverem pela sala. A mesa do professor era bem 

pequena e ficava próxima à porta e ao quadro branco. A sala possuía aparelho de ar 

condicionado, uma TV pendrive7, embora o professor prefira usar a sala de 

informática quando utiliza vídeos ou outros multimeios em suas aulas. O quadro 

era de fórmica e muito pequeno, e essa sala não possuía janelas. As carteiras dos 

alunos estavam posicionadas de frente para a porta. 

A sala de aula onde foi observada a segunda turma era uma sala ampla, com 

janelas e boa iluminação e, como a outra sala, possui aparelho de ar condicionado, 

                                                           
7 TV Pendrive é um projeto implantado em várias escolas estaduais na Bahia como um monitor 
educacional que auxilia o educador durante a aula. A televisão, de 21” e com entrada para pendrive, é 
utilizada para passar vídeos, filmes ou fotos sobre assunto estudado. 
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dois ventiladores de teto e uma TV pendrive. Nesta sala o quadro de fórmica era 

amplo e ocupava quase toda a parede onde estava disposto, e ao seu lado havia um 

pequeno quadro para avisos. Nessa sala os alunos dispunham de mesas e cadeiras 

que eram mais confortáveis que aquelas da sala anterior. Essas mesas estavam 

dispostas normalmente em nove filas, mas o professor não era rigoroso com a 

disposição dos alunos, exceto em dias de prova ou caso houvesse excesso de 

conversa paralela. A mesa do professor estava posicionada do lado contrário da 

porta e os alunos ficam posicionados de frente para a porta e para o professor. 

Para a escola pública, considerando a avaliação do Nível Sócio Econômico8 

realizada com os alunos em 20129, que caracteriza o perfil econômico e social como 

baixo, com nota de 4,1 em uma escala de 0 a 10. Consideramos a avaliação de 2012, 

pois esta incluiu a turma de alunos que observamos em 2013 e 2014.  

Consideramos importante esta descrição dos ambientes escolares, pois eles 

também podem influenciar tanto no acesso como na aquisição do conhecimento 

escolar. Segundo Bernstein (1990), uma má distribuição de recursos que ocorrem 

fora da escola frequentemente se reflete nela, ocasionando uma “distribuição de 

conhecimento que comporta valores, poder, e potenciais desiguais” (p. 126). 

3.5  Como Realizamos a análise dos Dados 

3.5.1 Os episódios 

As transcrições das aulas e dos registros em caderno de campo forneceram 

dados importantes sobre a prática pedagógica do professor. Todas as informações 

que foram capturadas por esses instrumentos foram transcritas, e obtivemos um 

material denso e rico, com um total de 417 páginas. Analisar a prática pedagógica 

requer analisar as interações pedagógicas e, para isso, separamos essas interações 

em episódios.  

                                                           

8 O nível socioeconômico (NSE) sintetiza as características dos indivíduos em relação à sua renda, 
ocupação e escolaridade, permitindo fazer análises de classes de indivíduos semelhantes em relação 
a estas características. Mais informações em http://www.qedu.org.br/ajuda/artigo/163482.  

9 Fonte: GAME/UFMG/Instituto Unibanco, 2012. Informações disponíveis em 
http://www.qedu.org.br/escola/106121  

http://www.qedu.org.br/ajuda/artigo/163482
http://www.qedu.org.br/escola/106121
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Altet (2000) define um episódio como uma unidade particular do discurso. 

“Um episódio começa por uma expressão que desencadeia uma troca verbal sobre 

um determinado assunto e termina quando finaliza a discussão do assunto” 

(ALTET, 2000, p. 66), e pode ser constituído de uma ou várias interações sobre o 

assunto ou ocasiões. O episódio se compõe assim de várias comunicações, com um 

início, um meio e uma conclusão. Na comparação do trabalho do professor nas duas 

escolas, buscamos selecionar sempre episódios com momentos semelhantes como: o 

momento em que o professor aborda um novo conteúdo; correções de exercícios; 

solicitação de tarefas; a forma como se posiciona frente aos questionamentos dos 

alunos, etc. Adotamos essa postura, pois não foi possível observar o trabalho do 

professor em ambas as escolas com conteúdos semelhantes, mesmo sendo as duas 

turmas de primeiro ano do Ensino Médio. 

Os episódios que selecionamos para a análise do nível da exigência 

conceitual do professor foram definidos com base nos instrumentos de análise que 

utilizamos, como veremos a seguir, pois estes possuem indicadores específicos para 

analisar as relações que ocorrem durante as aulas. Esses indicadores foram 

discutidos segundo a teoria de Bernstein. 

Como em nossa pesquisa obtivemos um material denso referente às 

transcrições das aulas, os episódios selecionados para as analises representam uma 

tendência do enquadramento e da exigência conceitual presentes na prática 

pedagógica do professor observado. Assim, vários episódios foram analisados para 

o mesmo indicador, mas para sucintar a carga de leitura que demanda os episódios, 

selecionamos um ou dois episódios que melhor representaram a postura do 

professor. 

3.5.2 Os instrumentos de análise 

 Utilizamos instrumentos para caracterizar a prática pedagógica e ao mesmo 

tempo buscamos avaliar o nível de exigência conceitual do professor, segundo os 

objetivos dessa pesquisa. Estes instrumentos são adaptações de modelos de análise 

desenvolvidos pelo Grupo ESSA. Segundo Morais (2004), esses modelos são 

baseados na linguagem externa de descrição e estão enfocados nas relações sociais 
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que constituem a atividade pedagógica. De acordo com a autora, a teoria de 

Bernstein é a principal base para as investigações realizadas pelo grupo, isso porque 

“o poder explicativo da linguagem interna de descrição de Bernstein permite 

utilizar os mesmos conceitos em contextos diversos como a família, a escola e a 

formação de professores” (MORAIS, 2004, p. 7). Com base nessa linguagem interna 

de descrição, o grupo desenvolveu uma linguagem externa, permitindo, segundo 

Morais (2007, p. 8), “uma metodologia de investigação que tornou evidente o 

potencial de diagnóstico, de previsão, de descrição, de explicação e de transferência 

da teoria” Os instrumentos de análise adaptados e utilizados nessa investigação 

encontram-se nos Anexos (A ao H). 

3.5.3 Conhecimento científico do professor   

Uma análise que acreditamos ser imprescindível quando se pesquisa a 

exigência conceitual em sala de aula é sobre o conhecimento científico do professor. 

No contexto instrucional, o que se refere aos conteúdos e aos conhecimentos 

científicos a serem ensinados, e quando essa análise é realizada, em relação à prática 

pedagógica do professor, são consideradas então as competências científicas que 

este demonstra possuir.  Segundo os resultados de trabalhos realizados por Pires et 

al. (2004, p. 15) “a primeira condição para o sucesso dos alunos nas competências 

cognitivas complexas é a competência científica do professor, isto é, a sua 

proficiência no conhecimento científico e nas competências investigativas”. 

 Justifica-se assim a inclusão da análise deste indicador porque não se pode 

prover um conhecimento que não se possui, e se o professor não tem o mínimo de 

proficiência em relação aos conteúdos específicos na área em que atua, não será 

capaz de promover conhecimentos significativos aos seus alunos, e terá dificuldade 

em promover o conhecimento até mesmo a um baixo nível de exigência conceitual. 

Nesta análise utilizamos como modelo o instrumento desenvolvido pelo grupo 

ESSA no qual os indicadores avaliam o conhecimento científico do professor (ver 

anexo H). 
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3.5.4.  Análise do nível da Exigência Conceitual do Professor 

3.5.4.1 Análise da prática pedagógica: relação entre sujeitos 

Nessa pesquisa fizemos adaptações dos modelos de Caracterização da prática 

pedagógica no Contexto instrucional, em que procuramos analisar por meio das regras 

discursivas a relação entre discursos. Os modelos utilizados para a análise da 

prática pedagógica buscam atender às relações sociológicas presentes no contexto 

de ensino-aprendizagem, e assim a prática pedagógica do professor nas respectivas 

escolas foi definida e caracterizada em termos de poder e de controle, isto é, em 

termos de enquadramento (E) e de classificação (C). A exigência conceitual foi 

analisada quanto à relação entre os sujeitos ao nível da diferença no 

enquadramento, e entre os discursos ao nível da diferença na classificação. Em 

ambos os casos, a escala utilizada é de quatro graus (E++, E+, E-, E--/C++, C+, C-, 

C--), onde o valor (++) corresponde ao grau mais elevado de e o valor (--) ao grau 

mais baixo de enquadramento/classificação. 

Em um primeiro momento, a análise da prática pedagógica envolveu a 

análise do contexto instrucional por meio das regras discursivas: seleção, sequência, 

compassamento e critérios de avaliação. Essas regras discursivas vão representar as 

relações entre sujeitos, no nosso caso, a relação professor/alunos e delinear a 

competência pedagógica do professor. Essa análise será realizada com base no 

enquadramento que o professor apresentou nas aulas. 

Para a regra discursiva seleção foram analisados três indicadores: planificação 

do que será trabalhado na aula; solicitação de atividades e tarefas a realizar e; correção de 

exercícios (Anexo A). As regras de sequência e compassamento foram analisadas 

conjuntamente, considerando os indicadores: Início e continuação de conteúdo; intervenção e 

questionamento dos alunos (anexo B), e também o indicador relação de comunicação 

(anexo D), em que analisamos as relações de comunicação em sentido vertical, 

horizontal, descendente e ascendente. Essa análise foi feita a partir do 

enquadramento demonstrado pelo professor em cada turma no referido indicador. 

Os critérios de avaliação foram analisados no contexto do macronível e utilizamos 
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como indicadores nesse quesito: Explicação e discussão dos conteúdos e conceitos em 

estudo e; Definição da tarefa quanto a sua realização (Anexo C). 

A análise dessas quatro regras discursivas permite compreender o 

desenvolvimento das aulas observadas, e alguns aspectos sobre a forma como o 

professor administra suas atividades em sala de aula. 

3.5.4.2 Contexto Instrucional das Ciências: Relação Entre Discursos – O Como 

Analisamos as relações entre discursos a partir das relações intradisciplinares, 

relações interdisciplinares e as relações entre os conhecimentos acadêmicos e não 

acadêmicos. Foram considerados, para a caracterização da prática pedagógica do 

professor no contexto instrucional, tanto aspectos referentes ao macronível como ao 

micronível da sala de aula. 

Relações intradisciplinares são relações que o professor consegue estabelecer 

entre os conteúdos da mesma disciplina, conteúdos trabalhados em outros 

momentos como em outras unidades e que ele resgata e, ao fazer essa ligação, 

fornece aos alunos a oportunidade de ampliar sua visão sobre os conteúdos 

científicos. Um exemplo dessas relações pode ser relacionar o poder de dissolução 

de um solvente com forças intermoleculares e geometria molecular. 

Relações interdisciplinares são relações entre conhecimentos de áreas distintas, 

relações que o professor estabelece ao incluir conteúdos de outras disciplinas ao 

explicar os assuntos durante a aula, por exemplo, a relação entre determinados 

conteúdos de Química com Física ou Biologia.  

As relações entre os conhecimentos acadêmicos/não acadêmicos são as relações 

onde o professor toma “como ponto de partida o que o aluno sabe acerca dos 

fenômenos estudados e, a partir daí, avança para conhecimentos e competências 

mais complexos” (GALIAN, 2011, p. 771), ou também quando ele retoma, em meio 

às explicações científicas, exemplos do dia-a-dia dos alunos a fim de facilitar a 

compreensão e a aprendizagem dos conceitos químicos. Porém, o professor deve ter 

certo cuidado ao fazer essa relação, e garantir que o conhecimento não acadêmico 

não venha a adquirir um status maior que o conhecimento acadêmico, como destaca 

Galian (2011).  
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A intradisciplinaridade, interdisciplinaridade e a relação entre o 

conhecimento acadêmico e não acadêmico foram analisadas em termos de 

classificação. As análises dos três quesitos foram realizadas no macronível e no 

micronível, e para as relações intradisciplinares utilizamos como indicadores: 

Explicação/discussão dos conteúdos ou conceitos em estudo e; Trabalhos e atividades a 

realizar (Anexo E). Para as relações interdisciplinares e conhecimento 

acadêmico/não acadêmico, analisamos apenas o indicador Explicação/discussão dos 

conteúdos ou conceitos em estudo (Anexo F e G respectivamente). 

Ainda na análise da exigência conceitual vamos verificar também as 

competências científicas que o professor procura desenvolver, em cada uma das 

relações mencionadas acima. Essas competências serão observadas também para 

verificar o nível de exigência conceitual do professor nas atividades escritas que 

desenvolveu com os alunos. A seguir temos a definição e a posição referente a cada 

nível de competência investigativa. 

3.5.4.3 Contexto Instrucional das Ciências: Relação Entre Discursos – O Que 

Como já foi dito, o que se refere aos conteúdos e conhecimentos científicos 

ensinados em sala de aula e, além de analisar o conhecimento científico do 

professor, vamos analisar também a forma como esses conhecimentos são expostos 

durante as aulas, e como são cobrados nas atividades e avaliações que ele 

desenvolve com seus alunos.  

Para analisar as atividades (provas, atividades avaliativas e exercícios), foram 

levadas em consideração as competências presentes nas questões. Essas 

competências foram caracterizadas inicialmente por Miranda e Morais e podem ser 

simples ou complexas: 

Entendemos por competências simples as que fazem apelo à memória, 
quer para lembrar fatos e termos específicos quer para recordar a 
compreensão de conceitos fornecidos na aula e que são avaliadas através 
de questões cujo verbo principal é, por exemplo: “definir, exemplificar, 
descrever, enumerar, reconhecer”. Entendemos por competências 
complexas as que apelam ao raciocínio, quer para evidenciar um firme 
entendimento do conceito quer para aplicar o conhecimento adquirido em 
situações novas e que são avaliados por questões cujo verbo principal é, 
por exemplo, “justificar, interpretar dados, relacionar conceitos 
(MIRANDA; MORAIS, 1994, p. 60)”. 
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Trabalhos mais recentes de Calado (2007) e Calado e Neves (2012) 

apresentam as competências, propostas inicialmente por Miranda e Morais, de 

forma mais ampliada e com critérios mais específicos, classificadas em quatro níveis 

de caracterização.   

1) (CS-) Competências simples de baixo nível de abstração se referem à aquisição 

e armazenamento de informações, recorrendo-se à memória quando 

solicitadas posteriormente;  

2) (CS+) Competências simples de elevado nível de abstração estão relacionadas 

com a compreensão de conceitos fornecida na aula e na capacidade de 

descrevê-los de uma forma diferente daquela aprendida inicialmente;  

3) (CC-) Competências complexas de baixo nível de abstração estão relacionadas 

com a compreensão e o raciocínio ao nível da interpretação, e a 

aplicação destes, de uma forma semelhante àquela aprendida 

inicialmente;  

4) (CC+) Competências complexas de elevado nível de abstração estão 

relacionadas com a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido em 

situações novas, bem como a capacidade de síntese, análise e avaliação. 

(GALIAN, 2009). 

Além das atividades, vamos verificar também as competências presentes 

nas questões selecionadas pelo professor dos livros didáticos utilizados em cada 

turma, bem como uma breve discussão sobre como estão estruturados os conteúdos 

em cada livro. Durante as observações, percebemos uma diferença que acreditamos 

ser significativa: a forma de participação dos alunos em cada turma. Para realizar 

essa análise, avaliamos a forma como o professor desenvolve as aulas através das 

perguntas que faz durante a explicação do conteúdo. Esse indicador foi discutido 

considerando o trabalho de Altet (2000), em que ela aborda o método interrogativo 

em sala de aula, analisando as formas e as funções das perguntas feitas pelo 

professor. Com base nas definições de Altet criamos o indicador perguntas do 

professor (Anexo D), e para analisá-lo vamos considerar as competências que estas 

podem ter. 
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No decorrer das análises vamos utilizar as entrevistas que realizamos com 

esse professor, como um suporte para compreendermos, de maneira mais 

fidedigna, diferenças e/ou semelhanças na sua prática pedagógica entre as duas 

escolas.  
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 4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS 

4.1 Análise do Conhecimento Científico do Professor – O Que da Prática 

pedagógica  

Como foi definido anteriormente, para a análise do conhecimento científico 

do professor utilizamos indicadores com base nos instrumentos de análise do grupo 

ESSA, são eles: Elaboração de sínteses; Dúvidas e questionamento dos alunos. Para 

exemplificar o grau de conhecimento científico que esse professor demonstrou 

possuir, apresentamos como exemplo alguns episódios das aulas. Identificamos os 

fragmentos da escola pública como PU e da escola privada com PR, essa 

identificação é valida para todo o corpo de análise. 

Quadro 2: Conhecimento científico do professor – Indicador: Elaboração de sínteses. 

Indicadores Grau 1 Grau 2 Grau3 

Elaboração de 
sínteses  

O professor apresenta 
várias explicações 
isoladas sem 
estabelecer uma 
correta relação entre 
elas. Demonstra 
grande fragilidade no 
domínio dos conceitos 
abordados. 

O professor apresenta 
vários exemplos e 
explicações, mas comete 
algumas incorreções 
científicas. 

O professor apresenta 
vários exemplos e 
explicações 
cientificamente corretas 
demonstrando um 
grande domínio dos 
conceitos abordados. 

PU -  Grau 3 

Professor: tá! ... Trabalhar com leis químicas, principalmente, é trabalhar com leis ponderais. Nós temos dois 

tipos de leis, as Leis ponderais e as Leis volumétricas. Ponderais nos diz respeito à massa... foram leis 

determinadas no uso das massas das substâncias.. então, falar de leis ponderais é falar de algo que eu posso 

pegar, algo que eu posso medir... e qual é o instrumento utilizado para aferir a massa de uma substância, de 

um corpo ou do que quer que seja? O quê que eu utilizo para aferir a massa, pra medir a massa de alguma 

substância? 

Aluno: balança 

Professor: Balança! E que a gente, erroneamente, acaba falando que a gente vai se pesar, mas fisicamente 

falando, dentro do conceito físico, peso é diferente de massa...então, o correto não seria falar: eu vou me pesar, 

mas sim eu vou aferir a minha massa, é que nem as pessoas que falam que vão tirar a pressão... não vai tirar a 

pressão, vai o quê? Aferir a pressão, medir a pressão. 

PR -  Grau 3 

Professor: Olha... findamos a aula de ontem discutindo a questão da presença de ligação de hidrogênio, em que 

é que esse tipo de interação consequencia na água / duas propriedades da água... três::: primeira propriedade é a 

questão da tensão superficial, que é a tensão presente na superfície de qualquer líquido polar, no caso da água 

essa tensão é mais forte...COMO são moléculas iguais que estão se atraindo, eu chamo força de coesão, tá? A 

outra propriedade é a ação de capilaridade, professor...o que é ação de capilaridade? É o fato de um líquido 
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conseguir chegar no topo de uma árvore, da seiva conseguir chegar até o topo de uma árvore, por exemplo, por 

que isso acontece? Por que as moléculas da água estão se aderindo a outras moléculas, as moléculas da parede 

interna desse capilar... então a atração aí, essa aderência é entre moléculas diferentes, que eu chamo de força de 

adesão, coesão para moléculas iguais... adesão para moléculas diferentes, tudo bem? Isso a gente discutiu ontem 

e a gente findou nisso. 

Para esse primeiro indicador, classificamos o conhecimento científico do 

professor como Grau 3, pois, além de usar e empregar corretamente os termos 

científicos, ele ainda os exemplifica e, em alguns conteúdos, como no caso do 

episódio da escola pública, ele relacionava os termos científicos com os termos que 

são usados no cotidiano, embora ressaltasse a forma correta de e quando empregá-

los. Vejamos o próximo indicador. 

Quadro 3: Conhecimento científico do professor – Indicador: Dúvidas e questionamento dos 

alunos. 

Indicadores Grau 1 Grau 2 Grau3 

Dúvidas e 
questionamento dos 

alunos 

O professor dá 
respostas 
cientificamente 
incorretas que 
evidenciam uma 
grande fragilidade no 
domínio científico  

Ao responder as dúvidas 
dos alunos o professor até 
tenta estabelecer algumas 
relações entre os conceitos 
trabalhados, mas não as 
realiza de forma clara e 
comete algumas 
incorreções cientificas. 

Ao responder as dúvidas 
dos alunos o professor 
busca sempre estabelecer 
relações entre os 
conceitos trabalhados 
sempre com muito rigor 
e correção científica. Em 
suas respostas procura 
ser o mais claro possível. 

 
PU -  Grau 3  
((o professor está explicando sobre a evolução do modelo atômico, dando exemplos dos vários 
modelos e os estudiosos que os desenvolveram)). 

Aluno: ah! Toda hora tu fala uma coisa ((o aluno se mostra confuso)) 

Professor: (...) é por isto M que a gente chama de e-vo-lu-ção, geralmente o próximo vai contradizer o anterior 
ou ele vai complementar, entende?  Então como é questão de modelo ou o próximo contradiz ou complementa ... 
e aí o que Dalton faz? 

 

PR -  Grau 3 

((Aula sobre polaridade das ligações)) 

Episódio 1: 

Professor: HI, percebam como essa região aqui, essa região verde aqui já não é tão acentuada assim, então, é 
por que esta distribuição de carga não é tão desigual, está se aproximando já para poder ter uma igual 
distribuição  

Aluno: o tamanho da nuvem eletrônica vai interferir na intensidade da polarização? 

Professor: o tamanho da nuvem eletrônica? De quem?  

Aluno: de uma das ligações 

Professor: pense no seguinte, dois átomos ligantes, e o que você tem ao redor deles é uma nuvem eletrônica só, 
a nuvem de um se junta à nuvem do outro.. e eu não sei o que é nuvem eletrônica do cloro eu não sei o que é 
nuvem eletrônica do hidrogênio... com o compartilhamento do par eletrônico, ai é uma nuvem só... essa nuvem 
ela pode estar muito distorcida para uma espécie química ou pouco distorcida, entende? Esse grau de distorção 
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 Também, neste indicador consideramos que o professor está posicionado no 

Grau 3, pois ele demonstrou um grande domínio do conteúdo e cuidado com o uso 

dos termos científicos, além de preocupação com a compreensão dos alunos. Na 

escola pública, durante a explicação, os alunos não costumavam explorar o 

conhecimento científico do professor com perguntas. Entretanto, o professor 

questionava-os e pareceu ter com isso o intuito de fazê-los participarem e pensarem 

sobre determinada situação. Segundo Pires et. al (2004),  

uma importante condição para o sucesso dos alunos nas competências 
cognitivas complexas é a competência científica do professor, isto é, a sua 
proficiência no conhecimento a ser ensinado e nas competências 
investigativas a serem desenvolvidas (p. 15). 

 Mas ressalta que esta é apenas uma das condições, e não a única e suficiente. 

O sucesso dos alunos é influenciado também pelos critérios de avaliação, que 

devem ser explícitos, o enfraquecimento das fronteiras entre os vários 

conhecimentos e também entre os espaços do professor e dos alunos. Na análise da 

de nuvem eletrônica da molécula é quem vai indicar a polarização dela... perceba que aqui a polarização dela é 
muito alta, essa nuvem eletrônica aqui é uma nuvem muito distorcida, tá? Eu não consigo visualizar o que é 
nuvem de uma espécie e o que é nuvem de outra espécie.  

Aluna1: ali é muito polarizada por que os dois lados, as duas coisas, os prótons e elétrons estão iguais? 

Professor: não, ela é muito polarizada por que os átomos ligantes possuem uma diferença de eletronegatividade 
grande. 

 
((Já no fim da aula)) 

Episodio 2: 

Aluna: oh professor, deixa eu te perguntar uma coisa.. é:: tipo assim, com a ligação iônica todo elétron vai se 
deslocar pra parte mais eletropositiva?  

Professor: mais eletronegativa 

Aluna: oh, mais eletronegativa 

Professor: sim  

Aluna: todo elétron, né? 

Professor: sim 

Aluno: professor por que ali se desloca para o cloro se o cloro é menos eletronegativo que o hidrogênio?  

Professor: é? 

Aluno: é 

Professor: é? Por que é?  

Aluno: por que o cloro é maior 

Professor: sim, e consequentemente a carga nuclear também é maior... se você pensa em eletronegatividade, 
você não pensa só em raio M... você pensa no raio e na carga nuclear também, na quantidade de prótons 
presente no núcleo, entende? Então se você pega, por exemplo, o hidrogênio, que tem um próton e um elétron, 
realmente tem uma camada só, tem um raio realmente pequeno, mas se eu pego o cloro que tem três camadas... 
é tem três camadas eletrônicas, mas a carga nuclear dele é muito maior, são dezessete prótons presente no 
núcleo, e o cloro está lá na parte dos ametais, não é? Onde o raio vai o que? Diminuindo... então, os halogênios 
eles, possuem, em relação aos outros elementos, uma eletronegatividade o que? Alta, maior.... 
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exigência conceitual, estaremos observando esses aspectos dentro das relações 

intradisciplinar, interdisciplinar, conhecimento acadêmico e não acadêmico. 

4.2  Análise do Nível da Exigência Conceitual do Professor 

4.2.1 Caracterização da Prática Pedagógica do Professor – Relações Entre 

Sujeitos 

A relação pedagógica é sempre uma relação de hierarquia (BERNSTEIN, 

1996), e na sala de aula é o professor quem detém o poder sobre as regras que 

regulam as práticas instrucional (relações de controle) e reguladora (relações de 

poder) do contexto pedagógico e isso determina a relação professor/aluno 

(AFONSO; NEVES, 2000).  Essas características podem apresentar um 

enquadramento mais forte ou mais fraco e, mesmo neste último caso, ainda 

caracterizará uma hierarquia centrada no professor. Mas o grau de enquadramento 

que esse professor apresenta pode sofrer diferenças em determinados momentos da 

aula e é essa diferença que vai caracterizar a prática de cada professor.  

As características da prática pedagógica não são determinantes para 

caracterizar o nível de exigência conceitual, mas ajudar-nos a compreender melhor 

a forma de trabalho do professor, e se ele trabalhou de forma semelhante nas 

respectivas escolas. A seguir, apresentamos o enquadramento com base nas análises 

de episódios das aulas observadas nas duas escolas, para as regras discursivas 

seleção, sequência, compassamento e critérios de avaliação. Como dito 

anteriormente, os episódios que apresentamos aqui nas analises representam uma 

tendência do enquadramento e da exigência conceitual presentes na prática 

pedagógica do professor observado, já que na realidade vários episódios foram 

selecionados para analisamos um mesmo indicador.  No entanto, optamos por não 

apresentá-los todos no texto.  

  Seleção  

Em relação à regra discursiva seleção, os assuntos que foram trabalhados, 

assim como as atividades a serem realizadas, foram selecionados pelo professor, e 
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apenas comunicados aos alunos. Estes raramente demonstram-se contrários a essa 

seleção, embora, algumas vezes, expressassem discordância pela quantidade de 

trabalho que o professor solicitava, porém o mesmo mostrava-se irredutível com 

relação a esse aspecto.  

Para essa regra o professor demonstrou possuir enquadramento sempre 

muito forte, pois era ele quem selecionava, direcionava e indicava todos os 

momentos da aula. Esse enquadramento se modificava quando o professor 

realizava a correção de atividades com os alunos. O grau de enquadramento foi 

semelhante tanto na escola pública como na escola privada, exceto na correção de 

atividades. Vejamos a seguir alguns episódios que selecionamos das aulas 

observadas: 

Quadro 4: Episódios selecionados para exemplificar o indicador: Planificação do que será 

trabalhado na aula. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Planificação do 
que será 

trabalhado na 
aula 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula 
sem fazer questão 
da opinião dos 
alunos. 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula, 
mas aceita 
sugestões dos 
alunos. 

O professor 
seleciona, 
conjuntamente 
com os alunos o 
que será 
trabalhado na 
aula. 

Os alunos 
selecionam o que 
será trabalhado 
durante a aula com 
a orientação do 
professor. 

PU - E++ 

Início da aula 

Professor: pessoal... vamos fazer hoje uma revisão, ou melhor, termino de conteúdo, uma revisão e semana que 

vem uma avaliação, tá? Então de hoje a oito, eu vou colocar aqui no quadro como agenda a avaliação, como a 

gente já tem uma gama de conteúdos pra gente começar a discutir e avaliar, tá? 

PR - E++ 

Início da aula 

((o professor conversa com uma aluna)) 

Professor: eu vou dar prioridade em a gente findar logo o conteúdo que a nossa prova () aí eu tenho que findar 

logo isso... 

((Em outra aula durante a explicação do conteúdo)) 

Aluna: oh professor e a tabela que o senhor () 

Professor: não vou pegar a tabela, hoje vou continuar o conteúdo, porque a prova é de hoje a oito... S F quatro, 

número de elétrons de valência do enxofre? 

Podemos perceber, através dos episódios, que o professor possuía um 

enquadramento muito forte logo quando iniciava a sua aula, pois já deixava muito 

claro o que seria trabalhado naquele momento e como seria cada etapa desse 

trabalho. Essa programação quase nunca era alterada pelos alunos. Esse 



82 
 

enquadramento foi semelhante para as duas escolas. Vejamos a seguir outro 

episódio para a regra de seleção. 

Quadro 5: Episódios selecionados para exemplificar o indicador: Solicitação de atividades e 

tarefas a realizar. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Solicitação de 
atividades e 

tarefas a 
realizar. 

As 
atividades/tarefas 
que serão 
realizadas são 
selecionadas e 
orientadas pelo 
professor.  

As atividades/tarefas 
que serão realizadas 
são selecionadas e 
orientadas pelo 
professor, embora os 
alunos possam 
sugerir algumas. 

O professor 
apresenta algumas 
atividades/tarefas, 
podendo os alunos 
selecionar os que 
irão ser por eles 
realizados. 

As 
atividades/tarefas 
são selecionadas e 
estruturas pelos 
alunos, com 
orientação do 
professor. 

PU - E++ 

Professor: Abram o livro de vocês na página sessenta... Página sessenta 

((Os alunos pegam o livro sem muita pressa)) 

Professor: Ok abriram na página 60? Questão oito... acompanhem comigo por favor... atividade de classe agora 

pra gente fazer 

Aluno: página? 

Professor: Página sessenta! ...página sessenta, questão oito... 

()...((Os alunos conversam entre si enquanto fazem a atividade)) 

Professor: Aproveitando aí o ensejo, anotem aí a agenda... 

((O professor copia a agenda no quadro)) 

Professor: Estudar para a avaliação livro didático páginas... ()... 

PR - E++ 

Professor: pessoal... si:: atenção... pronto? Rapidinho pessoal, eu quero a atividade do livro da página duzentos 

e sessenta e seis e duzentos e sessenta e sete, tanto o testando quanto o aprofundando o conhecimento [...] 

Façam isso para que vocês possam revisar para a avaliação. 

_________________________________________________________________________________________ 

Também para esse episódio o professor apresentou um enquadramento 

muito forte nas duas escolas, pois selecionava e orientava as atividades e tarefas que 

os alunos deveriam realizar, tanto em sala como em casa. O seu enquadramento só 

foi diferente para as duas escolas quando analisamos o indicador correção de 

atividades/exercícios.  

Quadro 6: Episódios selecionados para exemplificar o indicador: Correção de atividades/exercícios. 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E- - 

Correção 
de 

atividades/
exercícios  

Os exercícios a 
serem corrigidos 
são selecionados 
pelo professor. 

O professor 
seleciona os 
exercícios a serem 
corrigidos, mas 
os alunos podem 

Os exercícios são 
selecionados pelo 
professor em 
conjunto com os 
alunos. 

O professor dá 
plena liberdade 
para que os alunos 
selecionem os 
exercícios que 
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fazer sugestões. gostariam que 
fossem corrigidos.  

PU - E++ 

Professor: Ok abriram na página 60? Questão oito... acompanhem comigo por favor...  

atividade de classe agora pra gente fazer 

Professor [...] mostre em seu caderno que estes resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier e com a lei de 

Proust, estão? ...Esses resultados, presentes na tabela, estão de acordo com Lavoisier e de acordo com Proust? ... 

((O professor espera pela resposta dos alunos ao tempo que escreve no quadro.)). 

Professor: Vou pegar somente dois experimentos tá bom? Para gente poder discutir aqui agora. 

 
PR - E- - 

((o professor tinha marcado uma prova, mas não a aplica, então ele faz uma revisão com os alunos 

corrigindo exercícios do livro)) 

Professor: qual questão é pra resolver, que estão com dúvida? 

Alunos: todas/ pega a lista ai/ vai ter prova não professor?  

((conversa)) 

00:03: 14 Aluno: professor a dezenove ((o professor pede aos alunos que indiquem as questões que mais 

têm dúvida)) 

_________________________________________________________________________________________ 

Na escola privada, o professor solicitou que os alunos realizem praticamente 

todas as atividades do livro, entretanto deu autonomia para que os alunos 

selecionassem, para a correção, aqueles exercícios em que apresentavam maiores 

dificuldades. Isso fez com que o seu grau de enquadramento tendesse para um grau 

mais enfraquecido, contudo, isso não é algo ruim já que assim foi possível conhecer 

melhor as dificuldades dos alunos em relação ao conteúdo trabalhado. As correções 

ocorreram, geralmente, nas aulas de revisão. O professor, todavia, fazia questão de 

dar o visto em todos os cadernos dos alunos, e isso contou como avaliação.  

Já na escola pública, o professor selecionava as atividades do livro que os 

alunos deveriam realizar, não solicitava todos os exercícios, mas corrigia 

praticamente todos, e na ordem em que foram solicitados. Com essa prática o 

professor apresentou um enquadramento muito forte, detendo todo o poder de 

escolha e não dando espaço para que os alunos demonstrassem suas principais 

dificuldades com o conteúdo trabalhado. Consideramos que este fato também 

acabou por inibir a participação dos alunos durante as correções, ainda que nas 

observações dessa turma, percebemos que muitos dos alunos não realizavam as 

atividades e dificilmente tiram dúvidas dos exercícios com o professor, pelo menos 
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na sala de aula. Durante o tempo de observação percebemos que essas dúvidas 

eram sanadas com a ajuda dos monitores do Pibid nas aulas que ocorriam nas 

quintas-feiras à tarde, como podemos notar nesse episódio: 

Quadro 7: Episódios selecionados para exemplificar a regra discursiva de seleção. 

((A revisão é conduzida pela licencianda que faz parte do PIBID/Química, representada aqui por 
LF)). 

LF: quando fizemos a última atividade percebemos que vocês não tiveram um bom rendimento, aí a partir daí 
fizemos a experimentação e trabalhamos com aquele dominó que foi o último... hoje iremos fazer uma avaliação 
com vocês e espero que vocês tenham um resultado melhor. Vocês acham que a experimentação e que aquele 
joguinho ajudou vocês em balanceamento? Ajudou? 

 

Esses dois eventos que a monitora citou em sua fala no episódio acima foram 

conduzidos pelos monitores do PIBID. Tanto a experimentação como o jogo 

“quiminó” ocorreram no horário da aula, mas nas duas situações o áudio da 

gravação ficou comprometido, pois os alunos foram divididos em grupos, e havia 

muito barulho.  

Analisando os episódios, podemos notar que a principal fonte que o 

professor utilizou para realizar e elaborar os exercícios e atividades com os alunos 

foi o livro didático. Durante as entrevistas, o professor esclareceu o porquê dessa 

escolha, segundo ele: 

Tá, eu faço atividade do livro, eu passo atividade do livro deles, para que eles possam fazer... 
eu tento não passar listas de exercícios por que... assim.. o livro já tem uma quantidade 
muito grande de exercícios. Eu acho que é bacana eles poderem usar o máximo o livro 
didático deles... uma coisa que enerva o aluno é ele trazer o livro e o professor não usar, né? 
Eu tento usar o máximo o livro didático, passar a atividade e corrigir em sala de aula.. e 
discutir em sala de aula. 

 
Considerando a diferença do grau de enquadramento do professor para a 

correção dos exercícios nas duas escolas, e a participação dos alunos durante essas 

correções, ao analisar o questionário sociocultural realizado com os alunos de 

ambas as escolas, com relação aos exercícios que o professor solicitava, os alunos da 

escola privada responderam do seguinte modo: 9 relataram que sempre resolviam 

os exercícios em casa, e 14 alunos relataram que só às vezes resolviam em casa. Na 

escola pública, por sua vez, 7 alunos disseram resolver os exercícios em casa e 25 

disseram só às vezes realizarem os exercícios. No entanto, quando questionados 

sobre os momentos em que estudavam em casa os conteúdos da disciplina, na 
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escola privada 20 alunos disseram que sempre estudavam e apenas 4 disseram 

estudarem as vésperas das provas. Na escola pública, essa diferença ficou mais 

proporcional, segundo as respostas dos alunos, 16 disseram que sempre estudavam 

em casa e 16 alunos que só estudavam nas vésperas das provas.  

Proporcionalmente, podemos considerar que mais alunos da escola privada 

estudavam e resolviam os exercícios em casa, como era solicitado pelo professor, do 

que os alunos da escola pública. Com isso os alunos da escola privada tendiam a 

participar mais das aulas e ganhavam maior autonomia em alguns momentos. Para 

o professor, a forma como esses alunos são cobrados em casa, por seus pais ou 

responsáveis, é o que acaba influenciando o rendimento deles na sala de aula: 

Professor: [...] mas a gente não pode deixar o conteúdo sumir de vistas de jeito nenhum, 
porque os pais, eles cobram.. os pais, eles vem aqui, e os pais cobram, porque os alunos daqui 
têm colegas em outras escolas, e em tal disciplina já tá em tal conteúdo, e assim.. comigo 
aconteceu um pouco de comparação, mas eles perceberam que o nível de abordagem, por mais 
que a gente estivesse atrás de outras escolas... mas o nível de abordagem era diferente... 
O pai vem com a ementa, vem com lista, ligam pra aqui, pede a ementa do professor e manda 
o filho marcar... isso tá onde? Isso aqui, não era na segunda unidade? E isso aqui, era na 
primeira, por que tá na segunda ainda? 

Entr.: Então eles seguem mesmo com os alunos? 

Professor: Sim... essa é a grande diferença, assim, até de você ver o retorno do aluno em 
relação ao conhecimento. Quando eu faço a pergunta na sala e o aluno vai lá e reponde, é que 
os pais estão também cobrando, não só como uma questão de investimento financeiro, mas 
também por uma questão de preocupação, né? 

Observando essa fala do professor, destacamos que Bernstein (1996, p. 112) 

ressalta que “para que o currículo acadêmico seja adquirido de forma eficaz são 

sempre necessários dois locais de aquisição: a escola e o lar”. Ou seja, a casa deve 

ser uma extensão da escola para os alunos, e também fornecer meios para que os 

alunos possam desenvolver as atividades extraclasse. Considerando o contexto do 

lar para a realização da tarefa, a maioria dos alunos das duas escolas relatou 

realizar as atividades em ambientes físicos semelhantes, em seus quartos e/ou 

salas. Avaliamos esse aspecto porque, para Bernstein, e também nos trabalhos do 

grupo ESSA, quando a aluno possui um espaço físico em sua casa que propicie uma 

semelhança com o contexto pedagógico da sala de aula, este fornecerá os meios 
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para que o aluno desenvolva, com maior êxito, o trabalho que é esperado dele pelo 

professor.  

Um acontecimento curioso em relação a esse aspecto é que todos os alunos 

da escola privada relataram não receber qualquer ajuda para as atividades. Já na 

escola pública, praticamente 50% dos alunos relataram receber ajuda, a maioria de 

irmãos mais velhos. Isso nos leva a refletir sobre porque há uma diferença tão 

visível, para as duas turmas, quanto à participação nas aulas e correções de 

exercícios? E, mais uma vez, apoiamo-nos em Bernstein (1996) quando ele ressalta 

que não basta à família assegurar que a criança tenha um tempo em casa para esse 

trabalho, o êxito está relacionado, intimamente, com um contexto e um apoio 

pedagógico oficial eficaz.  

Considerando os níveis de instrução das mães e pais dos alunos e suas 

funções profissionais, podemos inferir que os alunos da escola pública estão 

inseridos em um contexto que se distancia mais do contexto escolar que os alunos 

da escola privada. Possivelmente, este fato inibe um comportamento mais próximo 

daquele esperado no contexto escolar, para os alunos da escola pública, e os alunos 

da escola privada, por sua vez, já estão mais familiarizados com o código escolar 

oficial desde casa.  

Sequência e compassamento 

Normalmente o compassamento está ligado às regras de sequenciamento, 

por isso vamos analisá-las conjuntamente. Em relação às regras discursivas 

sequência e compassamento, avaliamos o enquadramento em relação aos temas 

desenvolvidos pelo professor e à ordem das atividades que realizava durante o 

período das aulas.  

A regra discursiva compassamento desse professor se mostrou flexível, e 

apresentou um enquadramento tendendo para um grau fraco. Por exemplo, quando 

iniciava a aula e iria dar continuidade ao assunto, o professor fez questão de 

retomar os conceitos que foram trabalhados na aula anterior sob a forma de síntese 

e sempre situando o aluno quanto aos aspectos que seriam trabalhados nessa aula, 

porém o ritmo das explicações foi determinado pelo professor. O grau de 
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enquadramento para esse indicador foi semelhante para as duas escolas. Vejamos 

os episódios no quadro a seguir: 

Quadro 8: Episódios selecionados para exemplificar o compassamento, indicador: Início e 

continuação de conteúdo. 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E- - 

Início e 
continuação 
de conteúdo.  

O professor 
não explora 
e nem repete 
conteúdos já 
trabalhados. 

O professor não 
explora conteúdos 
já trabalhados, 
mas repete 
aspectos 
específicos quando 
esclarece dúvidas 
dos alunos. 

 O professor retoma 
assuntos ou aspectos 
já trabalhados, com a 
intenção de melhorar 
a compreensão do 
aluno. 

O professor se preocupa 
com a compreensão dos 
alunos. Explora, 
reformula conteúdos ou 
aspectos que já foram 
trabalhados com 
conteúdos atuais, 
promovendo o debate 
destes. 

PU - E- 

((Inicia um novo conteúdo, Leis ponderais)). 

Professor: É que ele estava tão mergulhado ali, eu vou explicar e depois você continua copiando, tá bom? 

Ahm:: ... nós vimos na última aula e vocês produziram e apresentaram na feira do saber o sabão, e aí utilizou 

soda cáustica, o hidróxido de sódio, e óleo o óleo já utilizado, reaproveitado, o óleo de cozinha para poder fazer o 

sabão onde a gente via substâncias tão diferente antes da reação e uma substância mais diferente ainda depois 

da reação, mas aí eu pergunto a vocês se por um acaso tivéssemos uma balança e nós conseguíssemos aferir a 

massa do óleo e aferir a massa da soda cáustica e logo após a reação, sabão somente, também aferir a massa 

vocês acham que a massa seria igual ou diferente? 

PR - E- 

((Continuação do conteúdo))  

Professor: pessoal olha... pronto? Rapidinho... na nossa última aula... a nossa última aula, eu comecei a falar 

sobre molécula... e a gente viu a geometria de dois átomos.. uma geometria linear... a gente viu a geometria de 

três átomos, C O dois, também sendo linear e, S O três, sendo trigonal plana... Tá? E o ideal que vocês tenham 

em mente que... o que vai fazer eu ter noção de como eu vou desenhar a geometria, de como eu vou desenhar o 

arranjo da molécula, é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência... onde... você vai pensar 

que estas nuvens eletrônicas tendem a ficarem mais distantes possíveis umas das outras, de tal forma que venha 

conferir à molécula maior estabilidade e menor repulsão [...] S O dois, vamos dar continuidade... 

Já para a regra de sequência o professor apresentou enquadramento que se 

inclinava para um grau forte, por exemplo, quando determinava o que irá ser 

estudado e as explicações do conteúdo, mas permitia intervenções dos alunos com 

perguntas durante as explicações, mesmo que isso implicasse em se afastar um 

pouco do assunto. Isso fez com que esse enquadramento diminuísse, mas 

normalmente em seguida ele retomava a sequência da explicação. De forma geral, 

definimos o enquadramento como tendendo para um grau mais enfraquecido para 
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as regras de sequência e compassamento, pois sempre que necessário ele permitiu 

um enfraquecimento do enquadramento para essas regras, por exemplo, quando os 

alunos interviam com perguntas ou quando demonstravam que não estavam 

compreendendo o que professor explicava. Vejamos alguns fragmentos das 

transcrições das aulas, em que procuramos demonstrar a posição do professor, em 

relação a essas regras. 

Quadro 9: Episódios selecionados para exemplificar as regras discursivas de sequência e de 

compassamento. Indicador: intervenção e questionamento dos alunos. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E- - 

Intervenção e 
questionamento 

dos alunos 

O professor não 
responde questões 
colocadas pelos 
alunos e não 
esclarece dúvidas 
que surgem durante 
a aula para não 
alterar a sequência 
estabelecida por ele. 

O professor 
reserva as 
perguntas e 
dúvidas do aluno 
para depois da 
explicação para 
não comprometer 
a sequência e o 
tempo da aula. 

O professor, 
diante das 
perguntas dos 
alunos, pede que 
estes aguardem 
até ele terminar o 
raciocínio da 
explicação, mas 
responde logo em 
seguida. 

Ao surgir dúvidas 
ou perguntas dos 
alunos, o professor 
interrompe a 
sequência da aula 
e responde ou 
esclarece de 
imediato para o 
aluno. 

PU – E- - 

Intervenção do aluno 

((o professor está explicando sobre a evolução do modelo atômico, dando exemplos dos vários 
modelos que foram e os estudiosos que os desenvolveram)). 

Aluno: ah! Toda hora tu fala uma coisa ((o aluno se mostra confuso) 

Professor: (...) é por isto M, que a gente chama de e-vo-lu-ção, geralmente o próximo vai contradizer o 
anterior ou ele vai complementar, entende?  Então como é questão de modelo, ou o próximo contradiz ou 
complementa... e ai o que Dalton faz? 

 
PR - E- - 

Questionamento dos alunos ((aula sobre dissociação e ionização)) 

Aluno: oh professor (água pura não serve pro consumo) 

Professor: não, água pura não serve pro consumo  

Aluno: por quê?  

Professor: não serve, a água pro consumo é água potável, então entenda o termo... quando você ler alguma 

questão, principalmente Enem... principalmente Enem que todo ano cai, todo ano vai cair uma questão da 

água, consumo da água, desperdício da água, processo do ciclo da água tá. Água pura não é para consumo, 

água para consumo é água potável... água pura causa uma cólica intestinal terrível porque o que vai tornar a 

água potável e apta para o consumo é a presença de sais, por isso é importante a água passar pela estação de 

tratamento, então lá são adicionados sais de alumínios, íons de sulfatos, cloro, flúor e são compostos essenciais 

para o organismo, ok? Água pura não quer dizer que você só vai ter H dois O mesmo, tá? Aí você fala tá? Eu 

não gosto do termo substâncias puras por que nenhuma substância ela é realmente pura eu falo alto grau de 

pureza ou baixo grau de pureza, então você espera ai a faixa de noventa e nove por cento... por que falar puro... 

não gosto desse termo não. 
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Escolhemos esses dois episódios uma vez que representam bem o que 

observamos nas aulas, pois o professor sempre fez questão de responder às dúvidas 

ou perguntas dos alunos, quase sempre de imediato, e muitas vezes redirecionava 

essas perguntas para a turma. Consideramos que esse grau de enquadramento 

favoreceu a participação dos alunos, uma vez que, ao perceberem que suas 

perguntas e dúvidas eram levadas em consideração pelo professor, se sentiam mais 

à vontade para se manifestarem. Porém, essa participação dos alunos em ambas as 

escolas se mostrou diferente, e de certa forma influenciava o compassamento com 

que o professor desenvolveu suas aulas, por exemplo, os alunos da escola privada 

participaram mais das aulas, responderam e questionaram o professor, já os alunos 

da escola pública dificilmente faziam perguntas relacionadas com dúvidas do 

conteúdo e só deram respostas a perguntas pontuais do professor durante a 

explicação.  

Resgatando aqui as regras hierárquicas, e considerando que o 

enquadramento do professor foi fraco para as regras de sequência e 

enquadramento, e levando em consideração os indicadores selecionados, avaliamos 

que o diálogo pedagógico favoreceu a participação dos alunos, e estes obtiveram 

algum controle sobre a comunicação. Ainda assim, os alunos da escola privada 

participaram mais das aulas que os alunos da escola pública. Por esse motivo, 

dentro das regras de compassamento e sequência, analisamos a interação professor-

aluno, a partir do indicador relação de comunicação, para compreendermos melhor tal 

diferença. A seguir, é apresentado, com base na análise de episódios das aulas 

observadas, a tendência para o grau de enquadramento para as duas escolas, 

levando em consideração o indicador relação de comunicação.  

Quadro 10: Relação entre discursos – interação professor-aluno. Indicador: Relação de 

comunicação. 

 Indicadores E + + E+ E- E- - 

Relação de 
comunicação 

O professor 
polariza o discurso, 
numa relação 
vertical de 
comunicação. 
Quando pergunta 
tende a precipitar a 
resposta. 

O professor 
formula 
perguntas aos 
alunos, 
predominando a 
comunicação em 
sentido 
descendente 
(professor-aluno). 

O professor aceita 
intervenções dos 
alunos, permitindo 
não só a 
comunicação 
descendente como 
ascendente. 

O professor 
privilegia uma 
relação 
horizontal de 
comunicação. 
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PU- E+ 

Professor: ele ganhou elétrons... ok! Como é que eu posso classificar estes íons? Bem, um íon ele pode ganhar 

ou perder um, dois, três, quatro elétrons até mais, mas a gente vai se ater aqui só quatro elétrons no ensino 

médio. Tá? Quatro elétrons ganho e quatros elétrons perdidos... quando a espécie química ela perde ou ela 

ganha um elétron somente eu chamo de um íon monovalente. Professor o que é esse íon monovalente? Este 

sinal, esta carga eu represento aqui oh: mais dois, mais três, menos um eu chamo este sinal de valência:: ou 

carga de valência, e o que esta carga de valência indica? Imagine a seguinte questão: a espécie química, uma 

espécie química hipotética seja ela qual for, apresenta uma carga de valência mais três. Ai como é que eu penso? 

Uma essa espécie química X, apresenta carga de valência mais três... eu represento assim ((escreve no 

quadro)). Se apresenta carga de valência mais três quer dizer que esta espécie é um cátion ou é um aníon?  

Aluno: é um cátion 

Professor: é um cátion, se é positiva é um cátion. Quer dizer que ela ganhou ou ela perdeu elétrons?  

Alunos: perdeu 

Professor: que ela perdeu... ela perdeu quantos elétrons?  

Alunos: três  

Professor: três elétrons. Então se perdeu três elétrons é monovalente? É bivalente?  

Aluno: é trivalente 

Professor: É o que? Trivalente. Então o termo valente lembra a gente à valência, tri é três, três valências. Tá? 

Então eu posso ter o íon monovalentes, apensas com uma valência, bivalente com duas valências. Percebam 

Ca+2 e SO4-2, trivalente com três valências e quatro tetravalente com quatro valências. Então em uma questão 

que vocês lerem do tipo: a espécie química abaixo é considerada um aníon monovalente. Se é um aníon a carga 

vai ser positiva ou negativa?  

Alunos: negativa  

PR- E- /  E- - 

Professor: como? ... enxofre ele faz duas ligações para completar o octeto, o flúor faz uma, então, o enxofre faz 

mais... e, além disto, o enxofre pode o quê? EXPAndir, fazer até seis, então o enxofre é o átomo central, com 

quantos elétrons na última camada? 

Alunos: seis 

Professor: e ele vai usar todos os elétrons para fazer ligação, com seis átomos de flúor? 

Aluno: oh professor 

Professor: oi 

Aluno: quem é que faz mais ligações, quem tem mais ou menos elétrons? 

Professor: quem tem mais elétrons de valência  

Aluno: nesse caso, quem teria que fazer mais ligação era o flúor.  

Professor: mas o flúor não pode expandir o octeto, o flúor está no segundo período, bonitinho. ok? 

((em outro momento da aula)) 

Aluna: oh professor 

Professor: oi  

Aluna: a pirâmide é  () 

Professor: eu só vou olhar os elétrons ligantes, as nuvens ligantes, percebam quando eu vou unir isto aqui.. 

forma uma pirâmide, consegue visualizar uma pirâmide ai?  

Aluna: consigo, mas tipo assim, se tirar aquele par de elétrons lá não ligante ai, vai acabar perdendo isso ai? 

Professor: mas eu não vou tirar, ele existe, eu só não considero para determinar a geometria, mas ele existe, eu 

não analiso o par de elétrons não ligante para dizer qual é a geometria/ eu não estou tirando da molécula, eu 

Não tô tirando, ele existe, ele está ali, eu vou olhar os ligantes para a geometria e se eu olho somente os 

ligante... oh:: ((demonstra no quadro)) se eu olho somente isso aqui, eu consigo visualizar um ângulo de 



91 
 

ligação, percebe que isto aqui não é linear... isto não é linear, quando eu solto ela tende logo a se reorganizar, é 

que nem um átomo, tá? Professor eu posso pocar esta bola e pocar esta bola? ((se referindo à representação 

da molécula feita com bexigas)) Não, se você poca esta bola e poca esta bola, então você não vai ter quatro 

pares eletrônicos, vai ter dois somente, né? Eles existem, eles estão aqui, eu não os considero para determinar a 

GEOmetria, mas, não considerar, não quer dizer que você tem que retirar. ok? ... arranjo tetraédrico... e 

geometria angular ((escreve no quadro)) 

Aluna: () 

Professor: como? 

Aluna: () 

Professor: por que eu estou buscando desenhar só a geometria aqui eu não vou consegui desenhar este arranjo 

todo né? 

Aluno: (arranjo é tudo) 

 

Na escola pública o professor apresentou um enquadramento forte, e os 

diálogos encontrava-se em um posicionamento vertical, controlado pelo professor. 

O professor incentiva os alunos a participarem da aula através da técnica de 

perguntas-respostas sucessivas. Segundo Altet (2000, p. 67), “os professores pensam 

que podem, pelo questionamento e pelo diálogo, provocar a atividade intelectual 

dos alunos”, e é exatamente isso que percebemos no professor observado. 

Entretanto, ao formular perguntas aos alunos dessa escola, predominava a 

comunicação em sentido descendente. Essa forma de comunicação acabava por 

influenciar a forma como o aluno vai tratava a informação apresentada pelo 

professor. Percebemos que nesta sala de aula o sistema de aprendizagem estava 

mais centrado no modelo recepção-consumo, pois os alunos somente davam 

respostas pontuais e esperadas, utilizando informações dadas anteriormente, mas 

não havia a exploração desse conhecimento por parte do professor, e isso pode 

justificar a pouca participação dos alunos durante as aulas. 

Esse tipo de episódio também foi encontrado na escola privada, mas quase 

sempre estava intercalado com episódios mediadores, que “compreendem várias 

interações seguidas e mais variadas na sua forma: estímulo, resposta 1, resposta 2, 

reforço, explicação, questão, resposta 3, síntese” (ALTET, 2000, p. 70).  Nesse tipo de 

episódio os alunos interagem mais e o professor adapta-se mais ao aluno, ainda que 

o objetivo da conclusão da questão seja definido pelo professor. No episódio da 

escola privada o professor apresentou um enquadramento mais fraco, que permitiu 

as intervenções dos alunos, o que tornou a comunicação, por sua vez, tanto 

descendente como ascendente, e aproximava a relação de uma comunicação 
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horizontal, na qual o aluno toma a iniciativa, confronta e troca informação com o 

professor. O sistema de aprendizagem do professor para essa sala de aula estava 

mais próximo do tipo expressão-reprodução e, dessa forma, permitiu maior 

participação dos alunos nas interações.  

 Percebemos que as diferentes formas de diálogos utilizadas pelo professor 

para com seus alunos acabaram afetando o compassamento da transmissão e 

também o compassamento da abordagem dos conteúdos. Na escola privada, por 

exemplo, a forma como conduziu as perguntas acabava por explorar princípios e 

habilidades gerais, uma vez que promovia retomadas de vários conceitos para que 

o aluno compreendesse o conteúdo. Já na escola pública, as perguntas do professor 

enfatizavam operações e habilidades específicas ao que estava sendo trabalhado no 

momento e, além disso, eram questões que recorriam a competências simples de 

reprodução.  

Para Bernstein (1996), o regulamento interno das escolas e a prática 

pedagógica oficial das famílias obriga o professor a adotar formas diferenciadas de 

selecionar e abordar os conteúdos. Como já foi abordado anteriormente, existe uma 

cobrança maior para os alunos da escola privada, por parte dos pais e responsáveis, 

com relação ao rendimento escolar, e também em relação aos anseios desses alunos 

com relação ao futuro profissional, que é diferente dos anseios dos alunos da escola 

pública. Segundo Bernstein (1996, p. 113), “a consciência das crianças é regulada 

diferencial e discriminatoriamente, de acordo com sua origem de classe social e a 

prática pedagógica oficial de suas famílias”. 

Em alguns momentos das entrevistas realizadas com o professor este fato 

veio à tona, quando questionado sobre a forma que articulava os conteúdos e o 

programa de ensino adotado nas escolas. Com relação à seleção e sequência de 

conteúdos na escola privada, o professor diz que: 

Professor: Na verdade, o meu programa de conteúdos do ensino médio ele é embasado na 
matriz curricular do ENEM, não só na matriz curricular do ENEM, mas também nas 
ementas dos vestibulares, o foco realmente é esse, né! É que a gente venha proporcionar ao 
aluno um conhecimento, um subsídio básico na área para poder prestar o vestibular. Então 
assim quando eu começo a fazer a seleção de conteúdo, geralmente, eu mudo a ordem de 
alguns conteúdos de um ano pra outro, quando eu vejo que não combina legal... que fica 
muito cansativo, os meninos não entendem, né? Que tem muita dificuldade, aí eu mudo a 
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ordem, aí eu coloco um na frente para poder dar uma fracionada, pra eles darem uma 
espairecida.. pra depois dar uma continuidade, então... eu faço assim. Mas o que me embasa 
realmente é a questão do ENEM e dos vestibulares, principalmente o tempo. Tem conteúdos 
que requerem um tempo maior de análise, por exemplo: Geometria molecular... não é um 
assunto que cai no ENEM, mas é um assunto que cai em vestibulares tradicionais, a UESB 
voltou aí à tona, a UEFS e a UNEB também, né? 

Segundo o professor, a escola dá autonomia, mas em seguida destaca que: 

Professor: Na verdade a escola me dá autonomia, né? Mas é claro que a gente sabe que o 
cunho de escola particular é esse... é no final do ano sair a lista de aprovados no ENEM, 
aprovados no vestibular, e isso demanda realmente a questão do conhecimento específico, né? 
do conteúdo... então o foco aqui, primordial não é o conteúdo, é que realmente haja um 
entendimento do aluno por conta do conhecimento, esse é o foco primordial, mas a gente não 
pode deixar o conteúdo sumir de vistas de jeito nenhum... 

 O professor ainda ressaltou que muitos conteúdos que ele considera 

desnecessários na formação dos alunos são trabalhados porque são cobrados nos 

processos seletivos para o ensino superior. Com relação à escola pública, a principal 

dificuldade que ele enfrenta é o tempo, porque a ementa é a mesma da escola 

privada, mas o tempo disponível é reduzido à metade. O professor diz julgar 

alguns conteúdos como sendo necessários para trabalhar na educação básica, e que 

o aluno possa ter visto, ter entendido e aprendido um pouco destes conteúdos, por 

exemplo: evolução do modelo atômico, estrutura atômica, tabela periódica e 

ligações químicas. O principal objetivo do professor para a escola pública é que, “os 

alunos aprendam os conteúdos para que eles possam sair da educação básica com o mínimo 

de conhecimento necessário na área de química”. Segundo o professor, os alunos da 

escola pública não estão tão focados em provas de vestibulares e ENEM, e ele relata 

que muitas vezes ficou assustado com a posição de alguns alunos: 

Professor: os alunos não sabem o que é o ENEM, ELES NÃO SABEM O QUE É... não têm 
interesse em fazer, tanto que quando eu comento, eles falam: ah professor amanhã eu faço 
neném... é eles levam assim. Eu fico meio angustiado, por que eu falo: meu Deus do céu, qual 
a realidade que esperam eles? Mas em contrapartida, eu fico aliviado porque eu tenho uma 
liberdade de conteúdo... 
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Em paralelo, ele diz que essa liberdade também fica condicionada a outras 

formas de avaliação, presentes na escola pública, como o Avalie10 e o IDEB11, 

destacando que o professor se torna um refém e que não tem como fugir disso, pois 

estas avaliações também são uma forma de avaliar o desempenho do professor. 

Para Bernstein, ambas as situações obrigam as escolas e os professores a adotarem 

estratégias que afetarão tanto o conteúdo como o compassamento da transmissão. 

E, por meio de tudo que foi observado, podemos afirmar que a escola mais 

prejudicada, nesse aspecto, é a escola pública, uma vez que o professor trabalha 

para atender aos critérios dessas avaliações e acaba por fornecer um ensino 

mecânico, descontextualizado em relação à realidade dos alunos, e que muitas 

vezes estes não encontram sentido no porquê se dedicar a decorar fórmulas e 

conceitos, pois acreditam que ao concluírem o ensino médio não necessitarão desses 

conhecimentos. Já os alunos da escola privada estão mais acostumados com esses 

tipos de avaliações e suas finalidades, pois para eles o êxito que venham a obter nos 

resultados representa o acesso ao que almejam no futuro profissional. 

Mesmo com essas observações, o professor diz não perceber grande 

diferença entre os alunos das duas escolas em que trabalha. Acreditamos que essa 

posição do professor refere-se a sua relação com os alunos, porque a sua posição 

sobre a semelhança mudou quando ela abordou o interesse e compromisso dos 

alunos com o conhecimento: 

Professor: Os problemas são os mesmos. O público é o mesmo né? O público do particular 
que eu tenho é o mesmo público da pública ((escola pública)) 

Entr.: você não nota uma diferença grande? 

Professor: o interesse ... esse interesse... ele perpassa a família e o meio, e quando eu penso... 
a particular, o interesse perpassa a família, por que a família é uma família de tudo menos 

                                                           
10

 É um estudo longitudinal, uma avaliação que acompanhará os estudantes ao longo das três séries 
do Ensino Médio Regular e da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio, por meio da 
aplicação de provas objetivas, organizadas por área do conhecimento e produção textual, além de 
questionários respondidos pelos estudantes, professores e gestores. O avalie é desenvolvido pelo 
Sistema de Avaliação Baiano da Educação – Sabe. Disponível em: 
<http://institucional.educacao.ba.gov.br/sabe>  
 
11 IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, reuni em um só indicador dois conceitos 
igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas 
avaliações. O IDEB é obtido pelas notas do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 
e pela taxa média de aprovação percentual. 

http://institucional.educacao.ba.gov.br/sabe


95 
 

ausente... de tudo menos ausente... porque também no caso da particular, tem aquele caso do 
pai que paga a escola e acha que a escola é família, é pai, é mãe é tudo, mas mesmo assim é o 
local onde a reunião de pais tem mais pais, onde os pais estão ali com o professor... ligando, 
perguntando, acompanhando o filho... então a ausência lá é menor do que na pública, como 
consequência, o aluno aí... ele se sente mais... mais acompanhado, e aí ele consegue perceber 
que ele tem que estudar, ele pode não gostar e não querer estar ali, mas ele tem que estudar, 
ele tem que silenciar, ele tem que respeitar, ele tem que estar presente, tem que cumprir 
horário, tem que fazer atividade. O da pública ele não tem esta pressão sobre ele, né? A coisa 
flui muito fácil, caminha muito fácil, e aí se o professor da escola pública pressionar esse 
aluno, ele é reprovado ou ele sai da escola... a escola diminui o número de alunos 
matriculados... cai de porte.. recebe menos verba... o professor fica excedente, e aí muda de 
escola ou é exonerado, né? Então eu tenho aí uma gama de conceitos e consequências 

Apesar das diferenças e das dificuldades de trabalhar, a forma como o 

professor conduziu suas aulas e as atividades nas duas escolas apresentaram um 

desenho bastante interessante. A sequência de trabalho que desenvolveu estava 

dentro de um grau de enquadramento muito forte, tão forte que já era natural na 

sua prática pedagógica e é bem conhecida pelos alunos, tanto na escola pública 

como na escola privada. As aulas desse professor eram divididas em três 

momentos: 1) Ao entrar na sala sempre fazia questão de se dirigir aos alunos e 

cumprimentá-los,  mantendo um breve diálogo descontraído com eles; 2) Esse 

segundo momento era o mais longo e ele se dedicava a explicação dos conteúdos e, 

algumas vezes, realizava atividades; 3) Ao final da aula o professor fazia questão de 

escrever no quadro a “agenda”, onde costumav anotar as atividades e lembretes 

para a próxima aula. Um diferencial entre as escolas é que o professor sempre fazia 

a chamada no início da aula na escola pública, mas na escola privada ele não a 

realizava. 

Quadro 11: Episódios selecionados para exemplificar a regra discursiva de sequência dos 

momentos das aulas. 

PU 

Início da aula 

Professor: BOM DIA pessoal  

Alunos: bom dia/ bom dia 

Professor: como passarem esse feriado? Feriado entre aspas né, segundo terça e quarta que foi paralisação? 

00:01: 36 alunos: passamos bem/ normal 

((risos e conversa)) 

((o professor escreve no quadro 1º ano e todos os alunos reclamam em tom de brincadeira)) 

Professor: tá bom deixa eu corrigir e colocar segundo ano já que vocês se ofendem tanto 

Alunos: claro, oxe!! 
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Final da aula 

((Os alunos conversam entre si enquanto fazem a atividade)) 

Professor: Aproveitando aí o ensejo, anotem aí a agenda... 

((O professor copia a agenda no quadro)) 

00:55:11 prof.: Estudar para a avaliação livro didático páginas... () ... 

PR 

Início da aula 

Professor: pessoal bom dia pra vocês mais uma vez. Né? Como passaram o final de semana? 

Alunos: bem 

Aluno: sem nada pra fazer, eu não fiz nada.  

Professor: sem nada para fazer? 

Aluno: fiz nada, não tinha nada pra fazer, não tinha atividade. 

Aluna: se fosse o professor passaria o livro todo 

Aluno: se fosse ele passava umas vinte questões.   

 

Final da aula 

((no final da aula o professor escreve a agenda no quadro, com as páginas e os números dos 

exercícios a serem resolvidos)). 

Professor: pessoal... sim:: atenção ... pronto? Rapidinho pessoal, eu quero a atividade do livro da página 

duzentos e sessenta e seis e duzentos e sessenta e sete, tanto o testando quanto o aprofundando o 

conhecimento, da página duzentos setenta e sete e duzentos e setenta e oito, tanto o testando quanto o 

aprofundando o conhecimento que é para a revisão na quinta feira... 

Critérios de Avaliação 

Como discutido anteriormente na metodologia, os critérios de avaliação 

também estão relacionados com as formas de instrução dadas pelo professor.  Para 

os critérios de avaliação, quanto maior for o grau de enquadramento maior será a 

exigência conceitual do professor, por exemplo: quando o professor expressa 

claramente seus objetivos, deixando sempre explícitos para os alunos o que 

pretende que façam, ou quando o professor deixa claro todos os procedimentos que 

os alunos devem realizar durante as atividades e todas as regras a serem seguidas, 

pois isso faz com que os alunos tenham maior possibilidade de êxito quanto à tarefa 

que é solicitada. E essa é uma característica marcante da prática pedagógica do 

professor observado.  

A partir dos episódios presentes no quadro 12, podemos notar que professor 

enfatizou todos os procedimentos a serem realizados nas atividades, além do prazo 

que os alunos tinham para realizá-las, sempre de forma muito clara. O grau de 

enquadramento para o critério de avaliação foi sempre muito forte nas duas escolas. 
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Segundo o próprio professor, ele faz questão de enfatizar todos os procedimentos 

para a realização das atividades, porque considera inadmissível o fato de o aluno 

não fazer as tarefas, especialmente aquelas solicitadas como tarefas extraclasse. O 

professor também fazia questão de recordar os conteúdos que seriam cobrados nas 

provas a fim de que os alunos se dedicassem mais ao estudar. 

Quadro 12: Episódios selecionados para exemplificar o indicador: definição da tarefa quanto a sua 

realização. 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Definição da 
tarefa quanto 

a sua 
realização 

O professor deixa 
muito claro as 
tarefas que os alunos 
devem realizar e 
detalha todos os 
procedimentos que 
devem ser feitos. O 
prazo para a 
realização das 
atividades também é 
ressaltado. 

O professor deixa 
muito claro as 
atividades que os 
alunos devem 
realizar, mas não 
detalha os 
procedimentos que 
devem ser feitos. O 
prazo para a 
realização das 
atividades também 
é ressaltado. 

O professor 
indica as 
atividades a 
serem realizadas, 
mas não se 
preocupa em 
explicar os 
procedimentos 
que os alunos 
devem seguir 
nem o tempo para 
a realização da 
tarefa. 

O professor não 
se preocupa em 
indicar quais 
tarefas os alunos 
devem realizar, 
e tampouco 
explica os 
procedimentos. 

PU  

(E++) Solicitação da tarefa para ser feita em sala 

Professor: pessoal rapidinho... ouçam e prestem atenção por favor ...atividade de classe AGORA fazer no 

caderno agora rápido, um fichamento um resumo da página oitenta da natureza elétrica da matéria, da página 

oitenta e um o modelo atômico de Rutherford, e na página oitenta e três os cincos exercícios essenciais que tem, 

AGORA pra eu dar o visto hoje ainda 

(E++) Solicitação da tarefa para ser feita extraclasse  

Professor: Bom... findamos o nosso conteúdo para nossa avaliação de hoje a oito... além das questões do livro da 

página quarenta e nove à página setenta e cinco... 

Aluna: Tá no livro? 

Professor: É as questões do livro pra fazer, vocês têm mais essa lista de equações [...] O que é que eu quero... xiiii 

(pede silêncio aos alunos) o que é que eu quero que vocês façam... essas equações, balanceei essas equações para 

estudar para a avaliação porque na avaliação realmente vai cair equações balanceadas, mas que de hoje a quinze... 

de hoje a quinze! Vocês me apresentem essas questões 

Aluno: ah:::: de hoje a quinze 

Professor: Não, entenda, entenda eu vou repetir! As questões, as equações são para ser balanceadas para a 

avaliação de quarta-feira, então essa semana, pra ser balanceada né? Todas! Por que é uma maneira de vocês 

revisarem pra avaliação, para ser balanceado já! Pra ser feito logo! ... Agora vocês vão me apresentar de hoje a::: 

quinze, entenderam a diferença? Como eu não vou conseguir pegar o caderno de vocês no dia da avaliação, para 

que a gente não perca tempo, tá? Mas é pra estar já feita 

Aluno: ah tá, já é pra tá feita pra estudar... tá... tá entendi 

Professor: Isso é pra estudar pra avaliação e pra me apresentar pra eu dá o visto no caderno. Portanto... 
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Eu não dou visto em apostila eu dou visto no caderno! Se quiser fazer aqui direto no caderno sem problema, sem 

problema. Ficou claro pra vocês o que eu quero? 

PR  

 (E++) Ao iniciar uma aula de revisão 

Professor: pessoal... primeiro eu quero o silêncio de vocês... e acabou a conversa... acabou a conversa... qualquer 

conversa paralela que eu ver, eu tiro da sala, estou avisando... não vou aumentar o tom de voz, não vou ficar 

rouco mais do que já estou por conta de conversa... entenderam, né? ...Entenderam? ... segundo tópico... a 

avaliação já está sendo, já FOI preparada, então o que eu lembro de conteúdo, que eu fui listando na avaliação, e 

que eu fui fazendo, está aí no quadro. Lembrem uma coisa... eu sempre avisei a vocês que.. a avaliação é 

acumulativa, então, não tem por que esse espanto ou este exagero, não tem nenhuma descoberta do ano. Então a 

avaliação, ela vai ser acumulativa o tempo todo, então... de conteúdo mesmo, novo, na avaliação é esse aqui... de 

ligações químicas, geometria molecular, e polaridade... pronto, os outros conteúdos... distribuição eletrônica, 

número quântico, substâncias e mistura...substâncias e misturas e tabela periódica, propriedade periódicas... são 

conteúdos que a gente já veio cobrando no decorrer do ano, então, não são conteúdos novos para vocês, é por isso 

que eu sempre falo: conteúdo da avaliação, são todos do decorrer do ano até o momento atual, mas.. dê um enfoque 

maior nesses três assuntos aqui, por que os outros assuntos, a meu ver fica, subtendido que já foi aprendido ou... 

deveria ter sido, né? 

(E++) ((o professor explica para os alunos os passos para realizarem um experimento que será feito em 

casa)) 

Professor: primeira coisa... primeira coisa não me interrompam na leitura da prática, já tô falando já... eu vou 

ler,  eu vou explicar o material, dizer aonde podem encontrar, onde pode pesquisar e o que fazer, aviso desde já 

que a prática é individual por isso eu entreguei uma prática a cada um, você pode juntar com outro colega pra 

poder fazer  a prática, mas cada um com seu sistema, cada um com seus copos, com seus materiais, cada um com 

sua foto por que eu não quero a foto de ninguém igual à de ninguém, ouviu? Então pode juntar e fazer em dupla, 

neste cunho... dupla, trio, quarteto o que for.... neste cunho, mas cada um no seu caderno, sua foto colada no seu 

caderno individual, ok? ... vamos lá condutibilidade elétrica, esse trabalho é pra ser apresentado ... apresentado no 

caderno no dia cinco de setembro, ou seja, de ontem há quatorze dias.  

Aluno: e de hoje a quinze professor? 

Professor: é uma quinta-feira e hoje é uma sexta ... não, de hoje a quinze cai numa sexta-feira... e é na... na 

quinta-feira. 

No primeiro episódio da escola pública o professor enfatizou o que desejava 

que os alunos fizessem naquele momento da aula de forma clara e direta, já no 

segundo episódio, ao solicitar a tarefa aos alunos, salientou as competências que 

deveriam ser desenvolvidas e, diante da dúvida do aluno sobre o tempo disponível 

para a entrega da mesma, reformulou e de forma pormenorizada explicou 

novamente o que desejava dos alunos e o tempo para cada atividade. Isso permitiu 

que o aluno compreendesse e interpretasse o objetivo da tarefa que era solicitada 

pelo professor. 

Na escola privada no primeiro episódio, o professor esclareceu o que 

desejava dos alunos durante a aula e comunicou os detalhes da prova e os 
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respectivos conteúdos que seriam cobrados na avaliação. No segundo episódio, 

comunicou aos alunos a atividade que iria explicar e em seguida detalhou todos os 

procedimentos e a ordem em que deveriam ser realizados os procedimentos da 

atividade. O professor também foi muito claro com as regras para a realização do 

trabalho, assim como com a data de entrega. Ao priorizar tais detalhes, o professor 

forneceu meios para que os alunos desempenhassem bem todas as etapas das 

atividades, e que estes não perdessem tempo, uma vez que, ele buscou fornecer 

informações suficientes para que o aluno cometesse os menores erros possíveis para 

realização dessa tarefa.    

Com base nos episódios selecionados classificamos o grau de enquadramento 

tendendo para um grau muito forte nas duas escolas. Quando o professor explicita 

as regras, as razões e as consequências, o aluno consegue relacionar o que o 

professor solicita na atividade, como realizá-la e quais conhecimentos serão 

necessários para que ela seja realizada com sucesso, ou seja, o aluno é conduzido a 

uma universalização, termo utilizado por Soares (2002)12. Altet (2000, p. 104), 

também ressalta “que uma instrução clara permite a adaptação do aluno à tarefa 

solicitada e torna possível a compreensão”, e que quando isso não acontece, ocorre 

“um desvio entre o que o professor espera obter e as realizações dos alunos, 

surgindo erros que o professor é obrigado a corrigir” (p. 104). No quadro 13, 

analisamos outro indicador para o critério de avaliação em que o professor também 

apresentou a tendência para um enquadramento forte.  

Quadro 13: Episódios selecionados para exemplificar o indicador: Explicação e discussão dos 

conteúdos e conceitos em estudo. 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

 
 

As explicações são 
sempre detalhadas, 

As explicações são 
sempre detalhadas, o 

As explicações 
são pouco 

As explicações são 
dadas de forma 

                                                           
12 Em seu livro sobre linguagem e escola, ao abordar sobre a ideologia da deficiência linguística, 
Soares traz alguns aspectos da teoria de Bernstein, ressaltando os cuidados ao estudá-la e utilizá-la 
justamente por, muitas vezes, seu pensamento ser empregado de forma tão simplificada que termina 
sendo mal interpretado. Para exemplificar o que realmente Bernstein quer dizer sobre as variedades 
linguísticas e sobre os códigos restrito e elaborado, Soares apresenta dois diálogos mãe-filho quando 
no primeiro a mãe é explícita com relação às regras, as razões e as consequências e, no segundo, a 
mãe é sucinta no uso da linguagem e considera apenas o fato não fazendo relação com princípios 
gerais, ficando as regras e consequências implícitas. No primeiro diálogo, os princípios gerais são 
explícitos e levam o filho a transcender o contexto, direcionando-o para uma universalização dos 
significados, o que não ocorre no segundo.   
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Explicação 
e discussão 
dos 
conteúdos e 
conceitos 
em estudo 

o professor sempre 
faz uso de 
ilustrações e 
exemplos para que 
os alunos 
compreendam 
melhor os 
conceitos. Os 
pontos mais 
importantes são 
listados no quadro. 

professor sempre faz 
uso de ilustrações e 
exemplos para que 
os alunos 
compreendam 
melhor os conceitos. 
Apenas algumas 
frases ou palavras 
referentes ao 
conteúdo são listadas 
no quadro. 

detalhadas, o 
professor quase 
não faz uso de 
ilustrações ou 
exemplificações. 
Apenas algumas 
frases ou palavras 
referentes ao 
conteúdo são 
listadas no 
quadro. 

superficial, o 
professor não se 
preocupa em usar 
ilustrações e 
exemplos para 
facilitar a 
compreensão dos 
conteúdos e 
conceitos. Não são 
feitos registros no 
quadro. 

PU (E++) (revisão e correção de exercícios) 

Professor: ...vamos imaginar a seguinte situação imagine aqui que cada mão minha é um prato de uma balança e 

aqui eu coloco papel.... bolinhas de papel e aqui (se referindo a outra mão) eu coloco esponja de aço ou “bombril” 

de tal forma eu ponho uma quantidade... de tal forma que a balança fique equilibrada ok? Aí o que é que eu faço... 

eu queimo o papel aqui na balança, no prato da balança eu queimo o papel, vocês acham que o prato vai continuar 

equilibrado? [...] Então eu pergunto a vocês a lei de Lavoisier foi desobedecida? Não! Essa lei foi desobedecida? O 

problema é que o sistema estava aberto por isso que o prato não continuou em equilíbrio... tranquilo? Ok! E aí eu 

vou retirar esses reagentes e colocar novos reagentes e aqui também eu coloco papel e aqui também eu coloco 

esponja de aço (se referindo as mãos como balança e exemplificando para os alunos)... 

 
PR (E++) (aula sobre geometria molecular, o professor utiliza bolas de assoprar para demonstrar as 
nuvens eletrônicas e a geometria).  

Professor: Estas três nuvens eletrônicas são ligantes? Não né? Duas nuvens são ligantes, mas uma nuvem 

eletrônica não é o quê? Não é ligante... mas eu consigo perceber... mas eu consigo perceber que mesmo eu tendo 

uma nuvem eletrônica não ligante o arranjo muda? ...O arranjo muda? Considere esta bola branca como um par 

de elétrons não ligante a maneira como estas nuvens se dispõe no espaço mudou? 

Alunos: não  

Professor: não mudou, então percebam que mesmo com a presença de um par de elétrons não ligantes né, ele vai 

provocar repulsão vai continuar o mesmo arranjo quando você olha arranjo da molécula você considera elétrons 

ligantes e elétrons não ligantes você considera todas as nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e aqui eu 

observo que eu tenho três nuvens eletrônicas ao redor do átomo central então meu arranjo continua sendo o que? 

Trigonal plano... 

Os episódios nas duas escolas mostram que o professor explicou 

minuciosamente o conteúdo, e demonstrou ter uma preocupação especial com a 

compreensão dos conteúdos ou dos conceitos pelos alunos, o que procurou alcançar 

recorrendo a exemplos visuais. Os exemplos que usou e a síntese que fez durante a 

explicação foram sempre listados no quadro para que os alunos podessem copiar. 

Essa característica do professor foi semelhante nas duas escolas.  

No episódio da escola pública, apesar de não usar materiais como exemplo, 

ele recorreu ao exemplo visual ao utilizar as mãos como os pratos de uma balança e 

imitar a posição de “subida e descida” desses pratos quando as massas das 

substâncias são alteradas. Também foi comum o desenho desses sistemas no quadro 
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pelo professor. Já na escola privada o professor utilizou bolas de assoprar para 

representar as nuvens eletrônicas, possibilitando uma visualização mais concreta do 

fenômeno estudado.  

Apesar de o enquadramento tender para um grau forte para as duas escolas 

neste indicador, e o professor em ambas as escolas dinamizar e explorar a discussão 

dos conceitos que estão sendo trabalhados, o grau de complexidade das 

competências cognitivas que estavam sendo desenvolvidas na escola privada 

abrangeu um nível de abstração maior que as que estavam sendo desenvolvidas na 

escola pública. Na escola pública a explicação e a demonstração do fenômeno 

estudado estavam ao nível da compreensão e interpretação, porém a sua aplicação 

estava ao nível simples, pois ao aluno basta calcular a diferença da base por meio da 

posição da balança. Na escola privada a explicação e a demonstração estavam em 

um nível mais elevado, uma vez que, além da compreensão e interpretação do 

fenômeno sob estudo, era necessária também a capacidade de análise e avaliação de 

quais e como as nuvens eletrônicas influenciavam a geometria da molécula.  

Essa diferença no grau de complexidade das competências cognitivas que o 

professor desenvolveu nas duas escolas pode estar relacionada não com o contexto 

social, mas sim com a complexidade dos conteúdos que estavam sendo trabalhados. 

Consideramos que o conteúdo de Geometria molecular trabalhado na escola 

privada requer um nível de abstração maior que o conteúdo de Leis ponderais, 

trabalhado na escola pública. Como é ressaltado por Chassot (2011, p. 131) “átomos, 

moléculas, íons, elétrons, mol... não pertencem ao senso comum das pessoas, como 

são, por exemplo, os princípios da Física; corpo, massa, espaço, tempo, velocidade”. 

Se elencarmos esses conteúdos da Química à geometria, um conteúdo matemático 

que também exigem um alto nível de interpretação e capacidade de aplicação, 

considerando que a geometria estudada é uma geometria espacial e que requer uma 

visualização em 3D, em que o aluno tem que visualizar o modelo e reconstruir a 

abstração aceitando o modelo como realidade, é muito mais complexo do que 

quando trabalhamos com conceitos como peso e massa, pois apesar de também 

apresentar certa complexidade, especialmente quando trabalhados com os 

conteúdos da química, estes conceitos já fazem parte do senso comum dos alunos 
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podendo o professor basear-se no conhecimento que o aluno já possui, além de 

relacioná-lo com um exemplo “concreto”. 

De forma geral, no que diz respeito aos critérios de avaliação, o professor 

demonstrou ter um enquadramento semelhante nas duas escolas (E+ e E++). 

Independentemente das turmas e dos conteúdos trabalhados, os graus de 

enquadramento foram sempre fortes ou muito fortes, tanto no que diz respeito à 

explicação e à discussão dos conteúdos e conceitos em estudo, como na definição da 

tarefa quanto a sua realização. O professor considerou as intervenções dos alunos, e 

isso também é uma característica de um enquadramento forte quanto ao critério de 

avaliação. A instrução clara dada pelo professor também vai auxiliar aos alunos a 

obter tanto as regras de reconhecimento quanto as regras de realização, já que estão 

sendo familiarizados com os critérios de realização exigidos pelo professor. 

Consideramos que a exigência conceitual para os critérios de avaliação foi 

sempre muito alta para esse professor, pois as formas de socialização se orientavam 

para significados linguisticamente explícitos, que é próprio do código elaborado, 

permitindo ao aluno compreender, procurar informação e até mesmo tomar 

iniciativas para alcançar o objetivo proposto pelo professor. 

Quadro 14 – Resumo da Caracterização da Prática Pedagógica do Professor – Relações Entre 

Sujeitos 

SELEÇÃO 

Indicador Enquadramento Descrição 

Planificação do que 
será trabalhado na 
aula  
 

PU - E++ 
 

PR - E++ 

O professor indica como ocorrerá a aula sem fazer 
questão da opinião dos alunos. 

Solicitação de 
atividades e tarefas 
a realizar.  
 

PU - E++ 

 
PR - E++ 

As atividades/tarefas que serão realizadas são 
selecionadas e orientadas pelo professor.  

Correção de 
atividades/exercícios  
 

 
PU - E++ 

 
PR - E- - 

 

Os exercícios a serem corrigidos são selecionados pelo 
professor. 
 
O professor dá plena liberdade para que os alunos 
selecionem os exercícios que gostariam que fossem 
corrigidos.  

SEQUÊNCIA E COMPASSAMENTO 

Indicador Enquadramento Descrição 

Início e 
continuação de 

PU - E-  
 O professor retoma assuntos ou aspectos já trabalhados, com 
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conteúdo.  
 

PR - E-  

 
a intenção de melhorar a compreensão do aluno.  

Intervenção e 
questionamento 
dos alunos  
 

PU - E- -  
 

PR - E- -  

 

Ao surgir dúvidas ou perguntas dos alunos, o professor 
interrompe a sequência da aula e responde ou esclarece de 
imediato para o aluno.  

Relação de 
comunicação  
 

 
PU - E+ 

 
 
 

PR - E- / E- -  

 

O professor formula perguntas aos alunos, predominando a 
comunicação em sentido descendente (professor-aluno). 
 

O professor aceita intervenções dos alunos, permitindo não 
só a comunicação descendente como ascendente. O professor 
privilegia uma relação horizontal de comunicação. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Indicador Enquadramento Descrição 

Definição da tarefa 
quanto a sua 
realização  
 

PU - E++  
 

PR -  E++  

 

O professor deixa muito claro as tarefas que os alunos 
devem realizar e detalha todos os procedimentos que 
devem ser feitos. O prazo para a realização das 
atividades também é ressaltado.  
 

Explicação e 
discussão dos 
conteúdos e 
conceitos em estudo  
 

PU - E++  
 

PR -  E++  

 

As explicações são sempre detalhadas, o professor 
sempre faz uso de ilustrações e exemplos para que os 
alunos compreendam melhor os conceitos. Os pontos 
mais importantes são listados no quadro.  
 

 

4.2.2 Caracterização da Prática Pedagógica do Professor- Relações Entre 

Discursos- O Como 

Relações Intradisciplinares 

Vamos agora analisar a tendência da exigência conceitual do professor 

considerando as relações entre discursos. Para isso, inicialmente analisamos as 

relações interdisciplinares, as quais podem ser avaliadas em termos da força das 

fronteiras (classificação) entre conhecimentos distintos dentro de uma determinada 

disciplina (MORAIS; NEVES, 2012). Classificações fortes correspondem a uma 

situação em que não existe relação entre conhecimentos distintos, e classificações 

fracas correspondem à existência de relação entre conhecimentos distintos, porém 

pertencentes a uma mesma disciplina. A seguir são apresentados os indicadores 

utilizados na caracterização da prática pedagógica de Química, seguidos de 

fragmentos da transcrição de episódios semelhantes. Em todos os episódios 
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identificaremos os fragmentos da escola pública como PU e da escola privada com 

PR. 

Quadro 15: Relações intradisciplinares, indicador: - Explicação/discussão dos conteúdos ou 

conceitos em estudo. 

Indicador/ 
macronível 

C++ C+ C- C- - 

 
 

Explicação/
discussão 

dos 
conteúdos 

ou 
conceitos 
em estudo 

Ao iniciar um 
novo assunto o 
professor não se 
refere a conteúdos 
ou conceitos 
anteriormente 
trabalhados e 
nem procurar 
estabelecer 
relações entre 
eles. 

Conteúdos/ou 
conceitos novos são 
apresentados de forma 
isolada. O professor só 
recorre a assuntos já 
trabalhados quando 
esses se mostram 
essenciais para a 
compreensão dos novos 
conteúdos/ou 
conceitos. 

O professor 
sempre procura 
relacionar os 
novos 
conteúdos/ou 
conceitos com os 
já trabalhados 
anteriormente em 
sala de aula. 

O professor busca 
inserir os novos 
conteúdos/ou 
conceitos a partir 
dos já trabalhados 
anteriormente em 
sala de aula, 
sempre 
estabelecendo a 
relação entre eles. 

PU – (C- -) (início do conteúdo evolução do modelo atômico, conteúdo anterior reações químicas). 

Professor: vamos lá né? O que a gente sabe sobre o último conteúdo, sobre reações químicas... reação é um 

fenômeno onde vai acontecer uma reorganização, é uma transformação da matéria... então a gente vai falar que 

os átomos se reorganizam. há quebra de ligações ou há formação de novas ligações, e estes átomos, que até então 

estavam ligados a determinados elementos químicos nos reagentes, nos produtos agora vão estar ligados a 

outros elementos químicos, né? Átomos de outros elementos químicos... e a.. falar de átomo é interessante nós 

entendermos a evolução dos modelos atômicos, por que o átomo de hoje, o que a gente entende como átomo e o 

que a gente estuda é tão diferente dos átomos que os gregos tiveram antes de Cristo.  

 

PR – (C-) – ((aula sobre ligações de hidrogênio, o episódio abaixo se refere a explicação da geometria 
da molécula da água no estado sólido)). 

Professor: imagine várias estruturas dessa G.... várias estruturas, tá? Existe um espaço vazio entre essas 

moléculas? A matéria não é () o átomo não é constante, o átomo é uma bola de bilhar? Não, não é uma bola de 

bilhar, então tem espaço vazio, não é? Consegue entender? Pois é, então perceba que mesmo no estado líquido 

eu tenho as moléculas distantes umas das outras, eu tenho distâncias entre as moléculas. No estado sólido eu 

também vou ter uma distância de uma molécula pra outra, só que essa distância aumenta, aumenta devido o 

formato organizacional... aqui eu tenho angular, angular, angular, mas o arranjo entre elas, no estado líquido, 

não é formado por que você tem moléculas desorganizada, devido à energia cinética ser maior, já no estado 

sólido essa energia cinética, essa movimentação, ela diminui... 

Estes dois episódios evidenciaram que o professor apresentou uma 

classificação mais fraca no colégio público do que no colégio privado, isso porque o 

professor iniciou o novo conteúdo tendo como ponto de partida o conteúdo anterior 

ao realizar uma breve síntese do que foi trabalhado. Além disso, retomou durante a 

explicação conceitos que já tinham sido trabalhados. Na escola privada ele também 

fez essa retomada, mas não com tanta ênfase, como demonstrou o episódio que 
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selecionamos quando o professor retomou conceitos da estrutura atômica para 

explicar a geometria de uma molécula, porém sem centralizar a explicação nessa 

retomada, e apenas a utilizou como apoio. Percebemos com isso que a classificação 

da sequência e do compassamento do professor, para a escola pública foi mais 

enfraquecido que para a escola privada, ou seja, o professor disponibilizou um 

tempo maior para a acomodação e aprendizagem quando trabalhou na escola 

pública ao retomar mais vezes conteúdos ensinados anteriormente. Segundo Morais 

e trabalhos realizados pelo grupo ESSA, quando o professor promove uma 

classificação mais enfraquecida, no que diz respeito à explicação de conteúdos 

novos e retomadas de outros trabalhados anteriormente, é provável que ocorra um 

maior aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem, pois os alunos 

relacionam e compreendem melhor os novos conceitos e também os de ordem 

elevada, já que conseguem acomodar melhor as explicações.  

Mas, muitas vezes, durante o momento da explicação na turma da escola 

pública, essa retomada de conceitos que o professor realizou pareceu-nos mais uma 

forma de situar os alunos frente ao novo conteúdo e de chamar a sua atenção, pois, 

na maioria das vezes, eles mostravam-se dispersos e raramente evidenciavam 

lembrar-se dos conteúdos e conceitos já trabalhados. O professor fazia essa 

retomada não só para relacionar os conteúdos, mas também para reforçar os 

conceitos que os alunos já deveriam dominar, mas que ainda apresentavam 

dificuldades.  

Percebemos também que na escola privada o diálogo que estabeleceu 

durante a explicação tendeu para um diálogo do tipo mais horizontal pois, os 

alunos participavam e demonstravam um domínio maior dos conceitos químicos e, 

diferentemente da escola pública, não pareceu ser uma revisão, mas sim a 

continuação dos conteúdos.  

Com relação à tendência do nível de exigência conceitual, consideramos este 

também equivalente. Em ambas as escolas, as explicações envolveram o 

entendimento ao nível da compreensão e interpretação, mas o nível de abstração 

estava situado a um nível simples, pois, retomava conceitos aprendidos 
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inicialmente, embora esses conceitos não fossem necessariamente aplicados a uma 

nova situação. Vejamos o próximo indicador. 

Quadro 16: Relações intradisciplinares, indicador: - Trabalhos e atividades a realizar em sala de 

aula.  

Indicadores/ 
micronível 

C++ C+ C- C- - 

Trabalhos e 
atividades a 
realizar em 
sala de aula 

Nos trabalhos e 
atividades que 
realiza com os 
alunos, o professor 
não busca 
relacionar 
conteúdos 
diferentes. Aborda 
apenas o que está 
sendo trabalhado 
naquele momento. 

Nos trabalhos e 
atividades que 
realiza com os 
alunos, o professor 
busca abordar 
conteúdos 
diferentes, mas de 
forma superficial. 

Nos trabalhos e 
atividades que 
realiza com os 
alunos, o 
professor busca 
abordar e 
estabelecer 
relações com 
conteúdos já 
trabalhados. 

Nos trabalhos e 
atividades que 
realiza com os 
alunos, o professor 
busca sempre 
estabelecer 
relações com os 
diferentes 
conteúdos já 
trabalhados. 

PU – (C -) (o professor está abordando o conteúdo sobre leis ponderais, o trecho abaixo representa 

o momento em que o professor está realizando a aplicação de cálculos referente às massas de 

reagentes e produtos). 

Professor: [...] E aí eu vou retirar esses reagentes e colocar novos reagentes, e aqui também eu coloco papel, e 

aqui também eu coloco esponja de aço (se referindo às mãos como balança e exemplificando para os 

alunos) e eu queimo a esponja de aço... o Bombril... após a queima do Bombril o prato... continua em 

equilíbrio, sobe ou desce? ... 

Aluna: vai subir (fala timidamente) 

Professor: Vai subir? Vocês acham, também, que a queima do Bombril vai fazer com que o prato suba? ... se 

sim, por que sim, se não, por que não! ... 

(O professor espera alguns instantes, mas os alunos não se manifestam). 

00: 41:02 Aluna: É difícil de responder também, por que a gente nunca pegou uma palha de aço e queimou. 

Professor: Por que o quê? 

Aluna: por que tem que pegar uma palha de aço e queimar 

Professor: Vocês nunca queimaram palha de aço não? Conhecido como chuvinha de pobre gente? 

(Risos)   

(O professor não responde de imediato e começa a escrever no quadro). 

Professor: Eu quero que vocês se atentem pra uma coisa... ah... aos estados físicos da matéria ao estado físico 

das substâncias... Sólidos...gasoso…gasoso... / gasoso... sólido e sólido ((faz um esquema de fases no 

quadro)) essa primeira equação ela representa a queima do papel celulose tá bom! A segunda equação 

representa a queima da esponja de aço que é o Bombril e o Bombril é constituído por quem? ... pelo ferro! 

Vamos visualizar os estados físicos dos produtos... quando queima o papel acontece a liberação de gás e vapor 

d’água e só fica a fuligem o carbono em forma de fuligem que é o carvão, tá? Então olha quantos produtos 

formados no estado gasoso houve o quê? Liberação... houve liberação e o prato com papel ficou mais leve né 

verdade? Agora olha a esponja de aço... 

Professor: ...o ferro reagindo com o oxigênio do ar vai fazer com que o oxigênio venha se aderir ao ferro né? 

Ele vai reagir vai se ligar ao ferro formando a substância Fe2O3 sabe o que é isso aqui? Ferrugem óxido de 

ferro três ou óxido férrico, isso aqui é ferrugem então vocês têm de esperar o que essa massa aqui ou melhor 

que na balança o prato com a esponja de aço fique mais leve fique a mesma coisa ou fique mais pesado após a 

queima do Bombril? 
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(Conversas paralelas) 

Professor: Então após a queima do ferro após a queima da esponja de aço o prato vai ficar mais o que? 

Pesado por que o produto formado ele se encontra no estado físico o quê? 

Aluna: sólido 

 

PR – (C++) (o professor realiza a atividade do livro, juntamente com os alunos, ele está abordado o 

conteúdo de geometria molecular). 

Professor: Olha essa questão oito, tá? ... “ao aproximar-se do sol, um cometa é aquecido liberando água, íons 

e outras moléculas. Uma reação que pode ser utilizada para explicar o aparecimento desta grande quantidade 

H três O mais ((H3O+)) durante este fenômeno é”... aqui eu chamado de peróxido de hidrogênio ou uso como 

água oxigenada... “é uma substância que é composta pela luz produzindo H três O mais e O H menos ((OH-

))”... você percebe que aqui tem uma equação que não se encontra o quê? Balanceada, tá certo? Aqui eu vou 

ter o quê? Quatro átomos de hidrogênio e dois de oxigênio, aqui eu só tenho dois de hidrogênio e dois de 

oxigênio, tem que balancear a equação... ok! Aí ele fala o seguinte “com base nessas informações e nos 

conceitos relacionados às ligações químicas podemos afirmar corretamente que a geometria prevista para o 

cátion da reação acima é”, qual é o cátion? Qual o cátion... H três O mais então? Eu tenho essa espécie pra 

eu poder determinar arranjo e geometria, qual o primeiro passo? 

Aluno: elétrons de valência  

Professor: elétrons de valência... do hidrogênio? ... um vezes? 

Aluno: três 

Professor: mais o oxigênio? Seis... um vezes três? Três mais seis? Nove... eu posso dividir nove por dois? E 

encontrar um número natural? 

Aluno1: não  

Aluno 2: professor pera aí, isso aí não tá errado?  

Professor: ah ok... é um cátion, né? Significa dizer que ele perdeu o que? Um elétron, nove menos um?  

Alunos: oito 

Professor: oito dividido por dois 

Alunos: quatro  

Professor: agora sim...se fosse um ânion seria nove mais um... SE fosse um cátion bivalente seria nove 

menos dois e assim por diante 

Para esse indicador o grau de classificação do professor apresentou-se mais 

fraco para a escola pública, isso porque ele retomou em meio à atividade que estava 

realizando, um conteúdo que já tinha sido trabalhado anteriormente. Essa retomada 

teve como intuito levar o aluno a visualizar e estabelecer relação entre um conteúdo 

anterior com o que estava sendo trabalhado. Entretanto, na escola pública, o 

professor promoveu uma abordagem centrada no desenvolvimento de 

competências de baixo nível de abstração, que envolviam a compreensão de 

conceitos ao nível da translação. 

 Na atividade da escola privada o professor abordou apenas conceitos que 

estavam dentro do conteúdo trabalhado, e, neste episódio, não foram abordados 

conteúdos anteriores. No entanto, ele promoveu uma abordagem centrada no 
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desenvolvimento de competências de nível mais elevado de abstração, uma vez 

que, para resolver a atividade os alunos precisariam compreender os conceitos a um 

nível mais elevado de aplicação. 

Através dos indicadores analisados foi possível perceber que o professor 

conseguiu articular os conteúdos da mesma disciplina em ambas as escolas. 

Contudo, apresentou uma classificação para a relação intradisciplinar mais fraca 

para a escola pública. Esse grau de classificação é propício para que haja um 

aumento no nível de exigência conceitual da aprendizagem, já que as relações 

intradisciplinares são fortes, segundo Afonso e Neves (2000). Entretanto, temos um 

impasse quando nos voltamos para o grau de complexidade que o professor 

desenvolveu em ambas as escolas, pois, ele desenvolveu competências mais 

complexas, ainda que de baixo nível de abstração, para a escola privada, enquanto 

que na escola pública essas competências estavam a um nível mais simples. A 

forma como o professor desenvolveu essas competências influenciaram na 

tendência do nível de exigência conceitual, tanto quanto o grau de classificação. 

Possivelmente essas diferenças estavam relacionadas com a 

recontextualização que o professor realizou dos conhecimentos científicos para 

alcançar os objetivos de aprendizagem estabelecidos em cada escola. Como já foi 

citado anteriormente, o professor aproximou muito o conteúdo da escola privada 

daqueles que são cobrados nas provas do ENEM e dos vestibulares, e, por isso, 

elevou o nível de abordagem quando trabalhou com os conteúdos nessa escola.  

Professor: Sim, o foco do meu trabalho está baseado nas provas de vestibulares e do ENEM.  

Entr.: Então, você trabalha isso também nas tuas avaliações? 

Prof. Sim, nas minhas avaliações e principalmente nas atividades práticas. Quando eu falo, 
por exemplo, em ionização e dissociação e eu passo a prática em que eles vão montar aquele 
circuito elétrico que Arrhenius montou, pra ver se a substância conduz corrente elétrica ou 
não... solução eletrolítica e não eletrolítica... então, eu já vi algumas questões de vestibular 
com imagem daquele circuito, então, quando ele monta o circuito e fala: poxa eu já fiz isso 
aqui... então ele já tem um domínio de causa [...] Então ele consegue atrelar aquele conteúdo 
a essa situação problema, e o Enem cobra isso, a capacidade que o aluno tem de atrelar o 
conteúdo a situação do dia a dia, e o vestibular também. Conteúdos que eu não consigo fazer 
isso, então, eu vou pra seminário onde eu exijo deles pesquisa de campo. 
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Já na escola pública, o professor diz que por ter um tempo menor o conteúdo 

é trabalhado de forma mais explanatória e demonstrativa e, por conta disso, tem 

muita dificuldade quando o conteúdo exige um nível maior de abstração. 

Professor: Eu tenho que direcionar aí o que destes conteúdos eu vou precisar lá na frente... 
então, eu não terei tempo, nem condições de esmiuçar demais o conteúdo, né? De partir para 
uma criticidade e discussão, mas eu tenho que mostrar a eles estes conteúdos, aí na verdade é 
mostrar mesmo... 
 Entr.: então como é que você faz pra resolver, no caso diminuir, esta dificuldade que eles 
têm com este nível de abstração?  
Professor: bom, em alguns conteúdos eu faço realmente a peneiração e a seleção do que eu 
julgo ser fundamental ele entender... então, não aprofundo muito. Quando eu falar, por 
exemplo, de estrutura atômica, eu não vou falar de distribuição eletrônica, né? Não vou falar 
de distribuição em subnível de energia, nem nível de energia, tanto que eu mostrei assim.. as 
camadas eletrônicas comportam elétrons, mas não vou entrar aí neste mérito, né? Por que 
além de ter assim, algumas exceções, alguns comportamentos diferenciados aí, eu vou ter que 
explicar isso, aí eles vão ter que ter o entendimento disso. É uma coisa que não necessita para 
o entendimento que eu quero lá na frente, né? É o conhecimento sim, conhecimento para um 
ENEM, conhecimento para um vestibular? É. Mas o conhecimento para que eles possam 
entender algumas coisas lá na frente? Não. Eu não vejo isto aí como um pré-requisito. Ah:: 
então, a maioria das vezes eu busco ah: eu busco assim, selecionar fazer uma seleção do 
conteúdo a nível de não buscar aprofundar muito, pra até aonde eu explicar eu ter o 
entendimento deles. Quando não tem jeito... quando eu tenho mesmo que aprofundar, aí eu 
sei que eu tenho que ter um tempo maior, eu tenho que ter uma prática maior, então, aí eu 
resolvo mais questões de maneira diferente, lista de exercícios em grupo, autódromo, sabe? 
Tento aí revelar esta exercitação de maneiras diferente, pra ver se o entendimento... aí ele 
encaixa melhor, ele ficou, ele fixa mais... aí eu parto pra exercitação mesmo, não tem jeito 

Porém, diferentemente da escola privada, na escola pública ele não solicitou 

atividades experimentais para serem realizadas em casa pelos alunos pois, segundo 

ele, os alunos não têm o interesse de realizá-las, tendo aprendido com tentativas 

frustradas no passado. Como o tempo de aula é curto nessa escola, esses 

experimentos também não foram realizados em sala. 

Professor: em casa eles não fazem em casa eles não fazem. 

Entr.: Você já tentou? 

Professor: já:: teve uma vez, que eu dei um “rela”, por que eu tinha pedido... o assunto era 
ligações químicas e eram três experimentos: cortar a batata ao meio e gotejar água oxigenada, 
pegar um Bombril:: dois pedaços de Bombril, molhar um pedaço colocar dentro de um saco e 
amarrar, e o outro, seco, colocar dentro de um saco e amarrar ah: e colocar bicarbonato de 
sódio e vinagre, três experimentos né? ... simples, pra que eles pudessem fazer... pra que eles 
pudessem tirar uma foto... e hoje tirar foto e revelar não é bicho de sete cabeças, ou então 
imprimir, né? Então, uma turma de trinta e seis alunos, seis fizeram...a outro a turma de 
quatorze somente dois fizeram, o B, e aí eu tomei aquele choque... eu falei: como é que é? Por 
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que até então, comigo lá na escola particular quando eu passo a atividade, quem é doido de 
não entregar, né? Então todo mudo apresentava... e aí eles não fizeram, aí eu dei um “rela”, 
e esperei na próxima aula apresentaram, mais ainda não foi... não foi nem noventa por cento. 
Então só tinha dez por cento, muitos alunos sem fazer... então isto me incomoda por que 
como é que eu vou começar a discutir isto em sala de aula? E aqueles que não fizeram? ... é, 
não vai, eu não vou conseguir alcançar, eu não vou conseguir/ 

Ent.: então não fez uma terceira tentativa? 

Professor: não fiz uma terceira tentativa, né? Não fiz, e aí agora eu busco realmente trazer 
mesmo pra sala de aula... pra que realmente possa ver... então quando eu tenho tempo de 
trazer eu trago, quando eu não tenho tempo eu também não passo, eu não passo pra casa, 
porque é a minoria que faz, infelizmente é a minoria que faz... entende?  

  Como podemos perceber nas entrevistas do professor, existem vários 

motivos para que o nível das competências científicas que o professor desenvolveu 

com os alunos, nas duas turmas, tenham uma diferença considerável, apesar de ele 

ter apresentado uma tendência de classificação semelhante para a 

intradisciplinaridade nas duas escolas. As competências que o professor 

desenvolveu na escola pública pareciam estar relacionadas também com a 

concepção que o mesmo tem, ou esperava de seus alunos. Em alguns momentos da 

entrevista, o professor evidenciou que não trabalhava algumas atividades com os 

alunos porque os mesmos não estariam dispostos a fazerem ou a colaborarem. De 

certo modo, o professor estava justificando a sua forma de trabalho nessa escola e 

transferindo a responsabilidade para seus alunos.  No trecho abaixo, isso fica 

explícito na fala do professor. 

Entr.: Qual a maior dificuldade que os alunos vão ter com estes conteúdos que você está 
abordando? 
Professor: maior dificuldade... nível de abstração... isso aí... isso aí eu tenho que brigar com 
alguns conteúdos, né? Assim imaginar uma bola de bilhar, imaginar uma bola com uma 
crosta com superfície irregular. Imaginar o núcleo da espécie, né? Imaginar uma ligação 
entre átomos, aí eu vou representar isto por uma seta. Imaginar um átomo com os elétrons 
ao redor, os pontinhos, né? Imaginar a unidade de massa atômica sabe? Então, este nível de 
abstração ele é muito grande, e aí o aluno ele tem preguiça de imaginar. Ele não quer 
imaginar, ele não quer. E contra isto eu brigo como? Né? Então prega-se aí no ensino de 
química faz a experimentação, leva o modelo pra sala, cria-se o modelo. Melhora! Mas, se o 
aluno não quer, não tem pra onde correr. O próprio David Ausubel já falou isto... aí eu 
tenho que ter uma aprendizagem significativa, se eu não tiver pré-disposição e interesse, tem 
que ter o pré-requisito e tem que ter interesse. Claro que eu não posso me firmar nisto. Ah é 
só por que ele não quer. Mas esta turma eu já conheço e eu sei até onde/ eu sei os que querem 
e aqueles que fazem por que eu estou ali forçando. 
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Essa forma de trabalhar, nas duas escolas, e essa concepção do professor com 

relação aos alunos da escola pública parecem exercer uma influência quanto à 

participação dos alunos nas aulas, especialmente quando analisamos as perguntas 

dos alunos.  

Para Morais, (1992, p. 71), “a competência realizada do professor está 

fortemente relacionada com o contexto social onde ele ensina [...] de modo a 

corresponder ao que eles consideram ser atributos da população que encontram”. 

Através da entrevista realizada com o professor, acreditamos que tanto o objetivo 

de cada escola quanto o contexto social influenciaram o foco conceitual do 

professor, ainda que a política interna de cada escola refletisse o objetivo e perfil da 

população escolar. Segundo o professor, o objetivo principal da escola particular 

está em aprovar um maior número de alunos nos exames vestibulares, e isso é 

transmitido para os professores, enquanto que na escola pública a maior 

preocupação dos professores é que esses alunos consigam ingressar no mercado de 

trabalho.  

Professor: [..] a preocupação da pública... é que os alunos, pelo menos, saiam de lá hoje e 
caiam no mercado de trabalho.. e aí eu falo muito da realidade que eu vejo da minha pública, 
né? É que este aluno, ele tenha o mínimo de condições, o mínimo conhecimento para prestar 
um concurso... o mais simples possível, mas que ele passe. Um concurso de cunho financeiro, 
um concurso de vestibular, ou um concurso de ENEM, mas que ele passe em alguma seleção 
que ele prestar. Se ele conseguiu isto, pronto os professores do Estado dizem: este já está 
encaminhado... independentemente da área, independentemente do concurso, 
independentemente do que quer que seja. Se ele encontrar com este aluno e falar, oh tô 
trabalhando, já está bom... é, a mensagem já foi passada, né? E o do particular: oh, tô 
cursando federal, estagiando IC, trabalhando na Petrobrás, em um concurso assim, né? Eu 
vejo este rigor muito maior, entendeu? Isto aí, este rigor aí ele é muito maior. 

Mesmo observando essas diferenças e dificuldades do professor em 

desempenhar seu trabalho nas duas escolas, a tendência do grau de classificação 

para as relações interdisciplinares são muito semelhantes, C-  e C- -, e o que difere em 

sua abordagem é o nível de complexidade com que abordava os conteúdos nas 

duas turmas. A seguir, vamos analisar a classificação do professor para as relações 

interdisciplinares, relações do conhecimento acadêmico/não acadêmico e para as 

regras criteriais nas duas escolas, verificando também as competências que o 

professor estava considerando nessas relações. 
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Relações Interdisciplinares 

Nas relações interdisciplinares, assim como nas relações intradisciplinares, 

quando o professor promove uma classificação mais fraca é provável que ocorra um 

maior aproveitamento no processo de ensino-aprendizagem, pois essa 

interdisciplinaridade incentivará os alunos a relacionarem conceitos de áreas e 

disciplinas diferentes. Logo, quando o professor promove uma classificação mais 

fraca, estará exigindo dos alunos uma relação que o levará a alcançar um nível mais 

elevado de abstração. 

Quadro 17: Relações interdisciplinares, indicador: Explicação/discussão dos conteúdos ou 
conceitos em estudo. 

Indicadores/ 
macronível 

C++ C+ C- C- - 

 
Explicação/dis

cussão dos 
conteúdos ou 
conceitos em 

estudo 

O professor 
nunca se refere 
ao 
conhecimento 
de outras áreas e 
as possíveis 
relações destes 
com conteúdos e 
conceitos que 
estão sendo 
trabalhados. 

O professor só se 
refere ao 
conhecimento de 
outras áreas se 
esses forem 
considerados 
essenciais para a 
compreensão dos 
conteúdos e 
conceitos tralhados. 

O professor 
sempre recorre a 
conhecimentos de 
outras áreas para 
melhorar a 
compreensão dos 
conteúdos e 
conceitos 
trabalhados. 

O professor sempre 
recorre a 
conhecimentos de 
outras áreas e 
busca dar ênfase às 
relações entre estes 
conteúdos e 
conceitos 
trabalhados. 

 

PU – (C-) ((início do ano letivo, segunda aula, o professor faz uma introdução para falar da evolução 
do modelo atômico e da estrutura atômica)). 

Professor: [...] mas o homem sempre teve o interesse de saber o quê e o porquê das coisas, e principalmente do 

que as coisas são feitas, e esse interesse não surgiu de agora, esse interesse não surgiu de mil novecentos e 

treze pra cá, esse interesse surgiu desde quatrocentos anos antes de Cristo, este interesse surgiu desde quando 

o homem surgiu no mundo, onde ele sempre observava os materiais, pedras e começava a perceber: poxa aquela 

pedra eu poderia transformar numa arma, né? Amolava uma pedra e aí conseguia amolar para aquilo que 

fosse de interesse para eles. Então, a curiosidade é intrínseca do ser humano, o saber o que e o porquê das 

coisas, a constituição das coisas, até da vida alheia, o que não pertence, mas o querer saber é intrínseco do ser 

humano, e a gente começa com essa evolução da estrutura atômica, com essa evolução na tentativa de explicar 

na verdade do que a coisa é feita, do que a matéria é composta, aquilo que possui massa que eu pego, que eu 

sinto. 

 
PR (C-): 
Episódio 2: (início do conteúdo Ionização e Dissociação) 

 Professor: vamos lá oh terceira unidade, funções inorgânicas antes vamos entender o que é função ah: função 

de uma substância função orgânica função inorgânica aí eu pergunto o que é função? 

Aluno: de matemática   

Professor: de matemática 

Professor: olha você entender função... aí eu pergunto, olha qual a funções de todos vocês aqui na sala? 

Estudar 
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Aluno: de estudante 

Professor: se assim quiser se intitular a função de vocês, por exemplo, aí a gente pensa na função do pessoal 

do apoio manter a escola sempre o que? Estruturada a função da secretaria sempre fornecer informações e 

digitar a atividade, por exemplo, é isto que eu chamo de função né? Função inorgânica, função orgânica é você 

perceber que uma classe de substâncias vai apresentar propriedades químicas semelhantes... 

PR – (C-) 
Episódio 1: ((conteúdo Ionização e Dissociação)) 

Professor: é, por exemplo, () dos óxidos abaixo, qual óxido não apresenta uma reatividade elevada? Em 

condição ambiente frente à água? Entende? Qual deles não reage facilmente com a água? Ok? Então você vai 

ter aí um óxido inerte, um óxido neutro/ anfótero. O que este termo te lembra ANFÓTERO? 

Aluno: anfíbio  

Professor: anfíbio? 

Aluno: é  

Professor: anfíbio professor? Você considerar anfíbio por que tem uma vida dupla tanto uma vida aquática 

quanto uma vida terrestre, já uma substância anfótera vai ter tanto comportamento básico como 

comportamento ácido tá certo? 

Como podemos perceber nos episódios acima, o uso de conhecimentos que 

são abordados em outras disciplinas foi retomado pelo professor, que faz uma 

ligação entre estes e os conteúdos que estavam sendo trabalhados nas aulas de 

Química. No episódio da escola púbica, ele buscou contextualizar o conteúdo que 

iria ser trabalhado com conhecimentos que remetem à disciplina de História a fim 

de melhorar a compreensão e, acreditamos, aguçar a curiosidade dos alunos, mas 

necessariamente isso não levou os alunos a um estágio de reflexão ou de relacionar 

conteúdos diferentes, pois não houve um diálogo entre professor e alunos, já que o 

professor só expôs o conteúdo. Mesmo assim, atribuímos a esse episódio o grau de 

classificação fraco, pois o uso de conhecimentos de história e a forma como o 

professor os utilizou enfraqueceu a classificação interdisciplinar.  

Para a escola privada o grau de classificação para as relações interdisciplinar 

também mostrou ser fraca. Ao trabalhar o conteúdo de ionização e dissociação, 

buscou relacioná-los com conceitos de Matemática e Biologia, e também deu um 

exemplo informal sobre função. Essas relações estabelecidas auxiliaram e 

facilitaram a aquisição de novos conceitos e também os conceitos de ordem elevada 

já que, teoricamente, o professor proporcionou aos alunos uma visão mais integrada 

do conhecimento escolar. Além disso, aqui podemos notar um diálogo entre 

professor e alunos, o que também auxiliou a troca e a acomodação desses 

conhecimentos. 
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A tendência para o grau de classificação para os critérios de 

interdisciplinaridade foi semelhante nas duas escolas, entretanto, as competências 

que promoveu na escola privada estavam a um nível mais elevado, uma vez que, ao 

questioná-los sobre o emprego dos termos que compõem os conteúdos, levava os 

alunos a refletirem e relacionarem conhecimentos diferentes. A análise sugere que a 

exigência conceitual do professor, para as reações interdisciplinares, tende a ser 

maior quando trabalhou na escola privada. 

Relações entre Conhecimento Acadêmico/ Não Acadêmico  

Normalmente, nas relações entre discursos, são os conhecimentos 

acadêmicos que assumem o maior estatuto no contexto escolar, mas estas relações 

podem apresentar um enquadramento mais forte ou mais fraco em uma prática 

pedagógica. Observando os episódios a seguir, percebemos que o professor 

investigado apresentou um enquadramento mais fraco na escola pública quando 

comparado com a escola privada. 

Em um dos episódios da escola pública, o professor utilizou conhecimentos 

do dia-a-dia e um experimento que eles realizaram anteriormente. Ao permitir a 

entrada desse conhecimento sobre os temas em estudo, ele acabou por estabelecer 

relações entre estes e os conhecimentos científicos. Essa abertura do professor para 

trabalhar com alguns fenômenos e conhecimentos do cotidiano do aluno, o 

possibilitou estabelecer relações importantes para a acomodação do conhecimento 

científico, que se caracteriza por ser abstrato. 

Quadro 18: Relação entre discursos – conhecimento acadêmico/não acadêmico - Indicador 

Explicação/discussão dos conteúdos e conceitos em estudo. 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Explicação/discus
são dos conteúdos 

e conceitos em 
estudo 

Na explicação 
do conteúdo o 
professor utiliza 
apenas 
conceitos 
científicos e 
nunca aborda 
ou dá exemplos 
de 
conhecimentos 

Na explicação do 
conteúdo o 
professor utiliza 
em alguns 
momentos o 
conhecimento não 
científico, com 
pouco destaque, 
mas estabelece 
relações entre 

Na explicação do 
conteúdo o 
professor buscar 
estabelecer 
relações entre os 
conhecimentos 
científico e não 
científico.  

A explicação do 
professor parte de 
exemplos de 
conhecimentos não 
científicos para 
depois estabelecer a 
relação com o 
conhecimento 
científico. Essa 
relação é sempre 
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não científicos. estes e o 
conhecimento 
científico.  

muito enfatizada. 

PU (aula sobre reações químicas) 

Episodio 1 – (E- -) 

Professor: Vocês têm que entender que em uma reação química o que acontece é a transformação da matéria, 

quebram ligações, formam novas ligações... olha o óleo, a gente consegue visualizar o óleo no sabão? 

Alunos: não 

Professor: Não né... você usa o sabão e ele deixa a sua pele mais oleosa? 

Alunos: não 

Professor: Pelo contrário, quando usa ele faz o quê?... ele remove essa oleosidade. Eu consigo visualizar aquela 

soda cáustica, que a gente dissolveu, e teve que dissolver fora da sala por liberar aquele gás, aquele vapor 

tóxico, eu visualizo aquilo ali? Não visualizo... mas então, eu tenho agora uma matéria normalmente diferente, 

não é? Por que ela foi transformada, mas a gente não criou, houve uma transformação... houve apenas o quê? 

Uma transformação... essa é uma característica básica de uma reação química... 

Episódio 2- (E-) 

Professor: [...] Vamos imaginar, aqui olha ((escreve no quadro)) gás nitrogênio reagindo com o gás 

hidrogênio formando o gás amônia... sabe onde isso aqui tá presente? Amoníaco, aquela solução de hidróxido 

de amônio que as meninas usam pra descolorir a pele junto com a água oxigenada... 

Aluna: a pele não professor! ... 

Professor: oh:: descolorir os pelos ((risos da turma)) junto com a água oxigenada, então hidróxido de amônia, 

tá aqui, que é a amônia gasosa dissolvida em água, aquele cheiro irritante... 

 

PR  

Episodio 1 - (E++) ((aula sobre ligações químicas)) 

Professor: oh: percebam então, você tem aqui, perceba M que você tem a água em uma temperatura, vamos 

supor, vinte graus Celsius, aqui nesta situação, ou seja, a ligação de hidrogênio a interação acontece de uma 

maneira desordenada, mas quando chega em torno de quatro graus Celsius, essas moléculas tendem a se 

reorganizar... é um comportamento intrínseco da matéria, acontece com a água e se não me engano com 

antimônio e bismuto, né? Estas três substâncias... porque a água, você tem ali a água, uma molécula muito 

polarizada, você tem ali dois pares de elétrons não ligantes ao redor do átomo central, quando a gente abaixa a 

temperatura a gente diminui a cinética destas moléculas, então elas vão ficar mais próximas umas das outras. 

Pense dois pares eletrônicos não ligantes aqui, e dois pares eletrônicos também não ligantes aqui  ó.. que é.... 

que consequência nuvens eletrônicas próximas? Repulsão... então, quando é quatro graus Celsius a 

temperatura já diminuiu a tal modo, que você vai ver estas nuvens eletrônicas muito próximas umas das 

outras, porque a energia cinética das moléculas também diminuiu, aí entra alguns fatores como fatores 

termodinâmicos. A conclusão disto é que quando chegar abaixo de quatro graus Celsius estas moléculas vão se 

reorganizar, de tal forma que a distância entre elas agora vai aumentar, que você vai ter a distância no formato 

hexagonal, isto vai possibilitar uma maior distância entre elas, então o volume aumenta.. se o volume aumenta 

o que acontece com a densidade? Diminui... por isso que o gelo flutua... 

 

Episódio 2 - (E+) ((aula sobre dissociação e ionização)) 

Professor: diluir separar... perfeito M... separar, então, quando você pensa em dissociação você pensa em 

separar, e eu só posso separar algo que já existiu, um casamento termina por que houve a união, o namoro 

termina por que houve a união, não é? Então assim eu só consigo separar, dissociar algo que já existia... 
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Apesar do professor também utilizar o conhecimento não acadêmico na 

escola privada, percebemos, durante as observações, que ele recorreu com mais 

frequência aos conhecimentos não acadêmicos nas aulas da escola pública. No 

primeiro episódio da escola pública o professor utilizou uma situação já trabalhada 

anteriormente e que remeteu a percepções comuns do dia-a-dia, o que também se 

assemelhava ao segundo episódio selecionado.  O professor utilizou esses 

conhecimentos de senso comum para auxiliar a compreensão dos alunos. O 

enquadramento do professor nessa escola para a relação conhecimento 

acadêmico/não acadêmico estava situado nos graus E- - e E-. Esse aspecto nos levou 

a considerar que o professor se preocupava com a dificuldade dos alunos dessa 

escola quanto ao nível de abstração dos conteúdos, talvez pensando que fosse 

necessário um exemplo mais concreto para a compreensão, mas, apesar disso, ele 

ainda priorizou os conhecimentos científicos ao continuar a explicação. Durante as 

entrevistas, o professor sinalizou essa preocupação, e a dificuldade dos alunos em 

utilizar os termos científicos. 

Nos episódios selecionados na escola privada, foi possível observar a 

utilização do conhecimento não acadêmico pelo professor apenas no segundo 

episódio, ainda assim de forma rápida e sem muita importância para o resultado 

final da explicação, e a relação que ele estabeleceu aí não influenciou na 

compreensão que os alunos teriam do conteúdo. Em todas as aulas observadas 

nessa escola, o professor muitas vezes se manteve em um discurso puramente 

acadêmico e, nas poucas vezes que o conhecimento não acadêmico foi utilizado, 

isso ocorreu com pouca ênfase. Isso não implica especificamente que esse professor 

apresentou uma baixa exigência conceitual, mas considerando o grau de 

enquadramento forte ou muito forte apresentado para a utilização de termos 

acadêmicos e não acadêmicos nessa escola, não permitiu ao aluno estabelecer uma 

relação com os conhecimentos do dia-a-dia. Em algum momento esta falta de 

relação poderia prejudicar o desenvolvimento da aprendizagem dos alunos, mas 

isso não pareceu ocorrer com a turma observada. 

Nas entrevistas com o professor, ficou evidente essa forma diferenciada de 

trabalhar com os conhecimentos do dia-a-dia nas duas escolas. O trecho abaixo 
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esclarece um pouco a visão que o professor tem dos alunos da escola pública com 

respeito à utilização do conhecimento acadêmico.  

Entr.: então, os meninos da escola pública, eles também têm dificuldades com os termos 

científicos? 

Professor: têm.. têm dificuldade sim 

Entr.: maior que os alunos da escola particular ou é a mesma coisa?  

Professor: não, não, mesma coisa... mesma coisa, mas quando fala bem assim... densidade 

eletrônica, ai eu falar de densidade eletrônica, em átomo e ele não saber nem o que é 

densidade, que é a razão entre a massa e o volume de um corpo, aí se eu falo.. que é muito 

denso, é por que tem muito quantidade, aí é maior, né? Oh Leo, porque tu não fala que é por 

que tem mais elétrons? Que a quantidade de elétrons é maior? ((se referindo a pergunta 

dos alunos)) 

Entr.:: eles entendem, mas pegam pouco os termos 

Professor: é, eles entendem. Mas, por que tu não fala? Tu fala densidade eletrônica? É por 

que é bonito? Eu falei não é por que a linguagem é esta né? Maior quantidade de elétrons 

parece que você vai contar distribuir elétrons um pra lá outro pra cá só que é uma nuvem 

então tem uma região com uma nuvem mais pesada mais densa do que outra região 

 Professor: então eu tenho que levar os meninos pro pátio, mostrar, olha as nuvens aí... então 

não tem pra onde correr 

Com relação a utilização dos termos científicos, ele cobrou mais o seu 

emprego na escola privada. Segundo o professor, a área já exige o uso dos termos 

científicos, mas a sua preocupação também aumentava por conta dos processos 

seletivos que cobram muito isso. 

Professor: Eu tento utilizar, assim, os dois termos, né? mas nem tanto por conta do 
programa. É claro que os processos seletivos eles vêm utilizando essa linguagem, então 
realmente eu tenho que mostrar, mas mesmo por uma questão da área, eu acho assim que 
tem linguagens, tem termos realmente da área que fazem-se necessários que o aluno entenda. 
Eu preferiria na verdade, que fosse uma linguagem universal, que fosse algo que eles 
pudessem realmente entender, e que essa linguagem específica eles só fossem ver quando eles 
estivessem lá na faculdade da área, porque o que interessa é realmente lá na área...eu preferia 
usar algo mais universal. Mas eu também não posso utilizar algo somente universal porque 
isso vai ser exigido dele no processo 
 
 Segundo o professor, o trabalho com os alunos da escola particular é 

facilitado apesar do nível de abstração que trabalha nas aulas, porque para a 

maioria dos alunos foram socializados no código abstrato elaborado trabalhado 

pela escola e pelas famílias, e o professor ainda radicaliza ao dizer que: estes alunos 
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estão sendo adestrados desde cedo. No trecho abaixo, o professor utiliza o próprio 

exemplo para justificar essa visão. 

Professor: Eu resolvo uma questão, e eu falo bem assim: está vendo aqui? Este é o 
mecanismo... o aluno diz: oh professor, eu fiz assim... está certo? Eu falei: calma aí, o final tá 
correto, deixa ver o caminho... calma aí, tu fez o que aqui? Aí ele: eu pensei isso... isso e isso, 
fiz menos cálculo que tu. Mas ele pensou muito mais do que eu! Para ele fazer menos cálculo 
que eu, ele pensou muito mais. Eu falei: parabéns, porque eu não pensaria isto aí, não... não 
tenho esta capacidade não. Eu faço mais cálculos, né? Penso menos, mas desenvolvo 
procedimentos, cálculos muito mais do que eles, entende? Então, aí eu tenho uma diferença 
gritante. Aí eu sou fruto de quê? Escola pública, treze anos de escola pública, né? Então 
assim, esta capacidade ainda é comprometida... não tem pra onde correr, é comprometida, 
não consigo, não tem como.  

 Esta fala do professor e a forma como ele trabalhou nas duas escolas remete 

ao que já foi citado anteriormente com base em Morais (1992), de que o professor 

pode ter uma distinção clara entre os níveis de abstração a serem desenvolvidos, 

mas necessariamente não os utiliza da mesma forma em sala de aula. E, com base 

naquilo que observamos, a forma como o professor compreende os níveis de 

abstração não muda, mas o que ele considera importante que os alunos aprendam 

em cada escola faz com que os níveis de complexidades das competências 

científicas sejam diferentes. E, mais uma vez, percebemos que as diferentes 

concepções que o professor tinha dos alunos das duas escolas o condicionaram a 

trabalhar de forma também diferente, tanto em relação às competências a 

desenvolver como com relação às cobranças. O professor diz que a forma como 

trabalha é afetada também pelo tempo, que é menor na escola pública, mas logo 

esse argumento é comprometido por outra declaração, como vemos no trecho 

abaixo:  

Professor: se eu tivesse o mesmo tempo, eu usaria o mesmo material que eu tenho, a mesma 
aula, a mesma projeção, o mesmo vídeo... faria o mesmo. É claro que o nível de abordagem aí 
eu iria mudar, né? Porque eu iria mudar? Porque assim, muitas vezes, o aluno de escola 
pública ele tem que ver uma importância do conteúdo, uma relevância do conteúdo para que 
isto possa o instigar a estudar, o da escola particular, nem sempre. O da escola particular ele 
tem que estudar... eu vejo assim, que ele tem que estudar, entre outras coisas, porque a escola 
particular, ela é mais voltada mesmo para o currículo 

Quando o professor diz que usaria uma abordagem diferente ao trabalhar 

com os alunos da escola pública, podemos considerar como algo compreensível, já 

que muitas vezes a abordagem de um mesmo conteúdo não coincide mesmo em 
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turmas que pertencem a uma mesma escola. Mas quando ele declara que o nível de 

abordagem seria diferente especialmente por conta da importância que os alunos 

dão aos conteúdos, isso se torna algo muito preocupante.  

Quadro 19– Resumo da Caracterização da Prática Pedagógica do Professor- Relações Entre 

Discursos - O Como 

RELAÇÕES INTRADISCIPLINARES  

Indicador Classificação Descrição 

 
Explicação/discu
ssão dos 
conteúdos ou 
conceitos em 
estudo 
 

 
PU – C - -  

 
 
 

PR – C –  
 

O professor busca inserir os novos conteúdos/ou conceitos 
a partir dos já trabalhados anteriormente em sala de aula, 
sempre estabelecendo a relação entre eles. 
 
O professor sempre procura relacionar os novos 
conteúdos/ou conceitos com os já trabalhados 
anteriormente em sala de aula. 
 

 
 
Trabalhos e 
atividades a 
realizar em sala 
de aula 
 

 
PU – C -  

 
 
 

PR- C++  
 

Nos trabalhos e atividades que realiza com os alunos, o 
professor busca abordar e estabelecer relações com 
conteúdos já trabalhados. 
 
Nos trabalhos e atividades que realiza com os alunos, o 
professor não busca relacionar conteúdos diferentes. 
Aborda apenas o que está sendo trabalhado naquele 
momento. 
 

RELAÇÕES INTERDISCIPLINARES  

Indicador Classificação Descrição 

Explicação/discus
são dos conteúdos 
ou conceitos em 

estudo 

PU – C
 - 

 

PR – C
 -

  

O professor sempre recorre a conhecimentos de outras áreas e 
busca dar ênfase às relações entre estes conteúdos e conceitos 
trabalhados.  

Intervenção e 
questionamento 
dos alunos  
 

PU - E- -  
 

PR - E- -  

 

Ao surgir dúvidas ou perguntas dos alunos, o professor 
interrompe a sequência da aula e responde ou esclarece de 
imediato para o aluno.  

Relação de 
comunicação  
 

 
PU - E+ 

 
 

PR - E- / E- -  
 

O professor formula perguntas aos alunos, predominando a 
comunicação em sentido descendente (professor-aluno). 
O professor aceita intervenções dos alunos, permitindo não só a 
comunicação descendente como ascendente. O professor 
privilegia uma relação horizontal de comunicação. 

RELAÇÕES ENTRE O CONHECIMENTO ACADÊMICO E NÃO ACADÊMICO  

Indicador Enquadramento Descrição 

 
 
 
 
Explicação/discu
ssão dos 
conteúdos ou 

 
PU – E -  / E - -  

 

 

 
  
 

Na explicação do conteúdo o professor buscar estabelecer 
relações entre os conhecimentos científico e não científico. / 
A explicação do professor parte de exemplos de 
conhecimentos não científicos para depois estabelecer a 
relação com o conhecimento científico. Essa relação é 
sempre muito enfatizada.  
 



120 
 

conceitos em 
estudo 
  

 
PR –  E ++  /  E +    

  

Na explicação do conteúdo o professor utiliza apenas 
conceitos científicos e nunca aborda ou dá exemplos de 
conhecimentos não científicos./ Na explicação do conteúdo 
o professor utiliza em alguns momentos o conhecimento 
não científico, com pouco destaque, mas estabelece relações 
entre estes e o conhecimento científico.  
 

4.3.0 Contexto Instrucional das Ciências: Relações entre discursos – O Que 

Neste tópico, vamos analisar a exigência conceitual do professor quanto ao o 

que do discurso pedagógico. Especificamente, analisamos a complexidade das 

competências científicas que o professor promove nas perguntas que realiza para os 

alunos durante as aulas, nas questões que seleciona dos livros didáticos utilizados 

em ambas as escolas, e nas atividades avaliativas que emprega na verificação da 

aprendizagem dos alunos. Classificamos o grau de complexidade das competências 

científicas presentes nas questões das atividades com base no quadro 20 abaixo, e 

esses mesmos graus são considerados ao analisarmos as atividades e as perguntas 

do professor: 

Quadro 20: Relação entre discursos – complexidade das competências científicas. 

CS- CS+ CC- CC+ 

Competências 
simples de baixo 

nível de abstração. 

Competências 
simples de elevado 
nível de abstração. 

Competências 
complexas de baixo 
nível de abstração. 

Competências 
complexas de elevado 

nível de abstração. 

Perguntas do professor 

As capacidades cognitivas fazem parte dos processos mentais, podendo ter 

diferentes níveis de complexidade a depender dos passos envolvidos. Vamos iniciar 

a análise desse tópico verificando o indicador perguntas do professor, e através deste 

analisamos as competências presentes em suas perguntas.  

Quadro 21: Relação entre discursos – interação professor-aluno. Indicador: perguntas do 
professor. 

Indicadores CS- CS+ CC- CC+ 

Perguntas 

do 

professor 

Apresentam 

questões fatuais, de 

recordação ou de 

identificação de 

conceitos que 

recorram a 

Apresentam 

questões de 

recordação ou de 

identificação de 

conceitos, 

promovendo uma 

Apresentam 

questões de 

comparação, 

classificação e 

relacionamento de 

conceitos que 

Apresentam 

questões de 

analogia, 

síntese, 

dedução, 

argumentação 
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conhecimentos 

anteriores. 

classificação e 

comparação parcial 

desses conceitos. 

permitem um 

intercâmbio da 

informação inicial. 

ou avaliação. 

 

PU- CS+  

Professor: Então, elemento químico é o conjunto de átomos que possuem o mesmo número atômico, elemento 

químico é o SÍMBOLO que eu vou representar todos os átomos idênticos. Como é que eu represento professor? 

Eu ponho esse elemento químico no meio, escrevo o símbolo dele, em cima é o número de massa, é o valor de A, 

e embaixo é o número atômico, é o valor de Z. Visualizem aqui... em cima eu vou colocar o número de massa, 

em baixo eu vou colocar o número atômico, e como é que eu posso calcular o número de nêutrons? Basta o quê? 

Basta eu subtrair, A menos Z...é igual a N. Não foi assim que eu mostrei?  Por que aqui eu pus Z, e aqui eu 

pus P? tá errado?  

Aluno: não 

Professor: por que não?... Por que aqui eu pus Z e aqui eu pus P? tá errado? Eu tenho que apagar aqui o Z e 

colocar P? 

Alunos: não 

Professor: por que não?  

Aluno: porque é a mesma coisa, é igual. 

Professor: porque o número de prótons é igual ao número atômico, tá, tanto faz... aí tanto faz eu usar o Z ou o 

P. 

PR- CC-  

Professor: polar... engraçado que agora a gente representa o caráter da ligação. Oh professor... então quer dizer 

que uma ligação entre átomos iguais será uma ligação apolar e a ligação entre átomos diferentes vai ser uma 

ligação polar? Sim, porque átomos diferentes possui a capacidade de atrair os pares eletrônicos diferentes, eles 

têm eletronegatividade também o quê? –Diferente. A existência de polos, um polo negativo e um polo positivo.. 

oh: isto aqui e isto aqui ((usa a representação da molécula em slides)) indica o quê? 

Aluna: indica que um lado possui mais elétrons que o outro  

Professor: a existência de polos em uma molécula... boa E... exige que em um lado da molécula eu vou ter uma 

densidade menor que o outro, não fale mais elétrons, fale a densidade eletrônica maior do que no outro lado... 

olha aqui, oh:: a existência de polos indica a distribuição desigual de elétrons, e é isso que eu visualizo aqui oh:: 

uma distribuição desigual da nuvem eletrônica, a intensidade da polarização depende da diferença da 

eletronegatividade dos átomos ligados... eu quis dizer o que com essa frase? 

Aluna: que a depender da eletronegatividade o átomo ele vai absorver mais elétrons 

Professor: absorver? 

Aluna: () o átomo pode absorver mais elétrons (...). 

Professor: atrair 

Aluna: (...) atrair mais elétrons (). 

Com base nos episódios selecionados, na aula da escola pública as perguntas 

do professor estavam ao nível das competências simples, mas de elevado nível de 

abstração, uma vez que levavam o aluno a recorrer à memória e a informações que 

foram trabalhadas anteriormente, sendo possível ainda alguma comparação dos 

conceitos trabalhados. Apesar de o professor insistir na questão a fim de obter a 

resposta que considerava completa e correta, a forma como fez as perguntas levava 

os alunos a realizarem operações cognitivas essencialmente reprodutivas e 
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informativas. Já na aula da escola privada a comunicação estava em um modo 

interativo, permitindo aos alunos realizarem operações formativo-produtivas, que 

envolviam competências mais complexas relacionadas com a compreensão e com o 

raciocínio ao nível da interpretação, além de que o professor também usou a 

própria resposta da aluna para encaminhá-la à forma correta de emprego de um 

conceito científico, permitindo assim uma mudança da informação inicial. Com isso 

o professor mobilizou competências mais complexas, do que quando trabalhou com 

questões reprodutivas e informativas, permitindo aos alunos alcançarem um nível 

mais elevado de abstração. Com base nesses episódios, consideramos que a 

exigência conceitual do professor com relação à formulação de suas perguntas 

durante as aulas tende para um grau mais elevado quando trabalha na escola 

privada. 

Livros didáticos 

Com base nessa primeira análise consideramos importante dar um pouco 

mais de atenção aos livros didáticos utilizados pelo professor nas duas escolas 

durante a observação, em especial aos exercícios selecionados por ele e que os 

alunos deveriam responder com o objetivo de estudar para as provas.  

Não realizamos uma análise detalhada dos livros, mas foi possível perceber 

que, apesar dos livros seguirem uma mesma sequência de conteúdos, aquele 

utilizado na escola pública apresentava os conteúdos de forma mais resumida que o 

livro utilizado na escola privada. Por exemplo, os mesmos conteúdos apresentados 

em um único capítulo no livro da escola pública foram apresentados em cinco 

capítulos no livro utilizado na escola privada, que, por sua vez, contém uma 

explicação mais detalhada e com muitos mais exemplos. Outro item que nos 

pareceu um diferencial é que no livro da escola privada no final de cada capítulo é 

apresentada uma sequência de exercícios denominados: exercícios resolvidos; 

exercícios fundamentais; testando seu conhecimento; aprofundando seu 

conhecimento; integrando seu conhecimento e; faça você mesmo, em que são 

apresentados alguns procedimentos para experimentos utilizando materiais 

acessíveis. O livro da escola pública também apresentava uma sequência de 
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exercícios denominados: exercícios essenciais e exercícios adicionais, e também 

contém um mapa conceitual no final de cada capítulo com lacunas a serem 

preenchidas pelos alunos, sendo que essa atividade de mapas conceituais o 

professor adicionou às suas atividades avaliativas. 

Considerando essa diferença no número de atividades apresentadas em cada 

livro, buscamos, nas transcrições das aulas, os episódios em que o professor estava 

realizando a solicitação ou a correção das atividades que constavam nos respectivos 

livros, e comparamos as competências científicas presentes nestes e o nível de 

complexidade das questões. Vejamos a seguir alguns episódios selecionados, em 

que o professor seleciona os exercícios que devem ser resolvidos: 

Quadro 22: Seleção e correção de exercícios pelo professor. 

PU 

Professor: Abram o livro de vocês na página sessenta... Página sessenta... Ok abriram na página 60? Questão 

oito... acompanhem comigo por favor... atividade de classe agora pra gente fazer...  

.... 

Professor: quando uma solução aquosa de uma solução de nitrato de prata é uma solução incolor ela é 

adicionada a uma solução aquosa de cloreto de sódio também incolor ocorre uma reação química em que se 

forma a solução de cloreto de prata que é branca e insolúvel em água, olhem pra isso (apontando para a imagem 

do livro) aqui nesse tubo de ensaio eu tenho uma substância incolor aqui nesse béquer eu também tenho uma 

solução incolor quando eu coloco as duas substâncias em contato forma um sólido branco e esse sólido vai se 

depositando no fundo do recipiente então é isso que o texto fala e é isso que a imagem traduz pra gente tá 

bom?... A foto ao lado mostra a formação do cloreto de prata. Num laboratório escolar foi montado um 

experimento ilustrado abaixo inicialmente a massa foi determinada com o auxílio de uma balança a seguir sem 

TIRAR A TAMPA, significa o quê? Que a reação química vai acontecer em um sistema aberto ou fechado? 

Alunos: fechado 

Professor: Sem tirar a tampa a garrafa foi virada de cabeça para baixo permitindo o contato das soluções e a 

formação do cloreto de prata, finalmente a massa do sistema foi novamente determinada. Então percebem o que 

foi que o professor fez em uma escola, aqui ele tem esse tubo de ensaio com essa solução e aqui nesse recipiente 

ele tem a outra solução do béquer, mas percebam que não estão em contato né verdade, não estão em contato, aí 

ele fechou e aferiu a massa de tudo isso aqui recipiente béquer tampa tudo isso, ele foi lá e colocou na balança 

mediu a massa, logo após ele pegou virou o recipiente então colocou aqui todas as substâncias em contato 

aconteceu a reação química formou essa substância aqui e depois ele foi lá e aferiu a massa novamente...a massa 

é igual ou diferente?... (Ninguém responde) Borá ver, sobre essa experiência responda as perguntas: o 

sistema usado é aberto ou fechado? 

Aluna: sistema fechado 

Professor: É um sistema fechado. Porque é um sistema fechado, porque se houver desprendimento de gás na 

reação química esse gás não será o quê? Não sairá do ambiente, tá? Então letra A é um sistema fechado... letra 

B o que e pode prever sobre a massa final do sistema se comparado a massa inicial? ... a massa antes de aferir na 

balança e a massa após aferir na balança? É uma massa igual ou uma massa diferente? 

Aluna: igual, acho que é igual. 

Professor: Por que igual? 

Aluna: por que não houve liberação, porque o frasco tava fechado, não formou gás. 
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Professor: não houve formação de gás, mas mesmo que houvesse formação de gás o sistema estava o quê? T? O 

sistema ele tá, o quê? 

Aluna: Fechado 

Professor: Fechado! Então segundo Lavoisier em um sistema fechado a soma das massas dos reagentes é igual 

à soma das massas dos produtos, tá certo? Então quando ele vai e pergunta: o que se pode prever sobre a massa 

final do sistema se comparado a massa inicial a massa final ela é o quê? ... 

Aluna: igual 

Professor: A massa final é igual a massa inicial... Ok letra C: qual é a lei científica que permite você fazer a 

previsão pedida no item anterior? ... 

Aluna: a de proporção? () qual é mesmo o nome do cara? 

Professor: Lavoisier! Mas essa lei dele recebe que nome? Lei de quê? O que foi que se conservou? ... a massa 

antes foi igual a massa depois? 

Aluno: foi 

Professor: Então é conhecida como o quê? 

Aluna: lei da conservação da massa 

Professor: Questão nove vamos lá? ... o óxido nítrico foi estudo em laboratório na decomposição de diferentes 

quantidades dessa substância os resultados foram, aí percebam olhem a tabela que ele traz pra gente aí... quinze 

gramas de oxido nítrico se decompondo em nitrogênio e oxigênio, bom oxido nítrico é o reagente, o oxigênio e o 

nitrogênio são o quê? Os produtos, aí eu tenho o que quinze de óxido formando sete de nitrogênio e oito de 

oxigênio; Trinta de óxido formando quatorze nitrogênio e dezesseis oxigênio e por aí vai. Mostre em seu 

caderno que estes resultados estão de acordo com a lei de Lavoisier e com a lei de Proust, estão? ...Esses 

resultados presentes na tabela estão de acordo com Lavoisier e de acordo com Proust? ... 

PR 

((o professor não aplica a prova, ele faz uma revisão com o exercício da pg. 267 do livro)). 

Professor: qual questão é pra resolver, que estão com dúvida? 

Aluno: professor a dezenove  

Professor: () pra resolver?  

Aluno: aprofundando o seu conhecimento do capítulo (...). 

Professor: eu quero saber a página  

Aluno: (...) a página é dois meias sete 

...... 

Professor: próxima questão ... próxima questão... questão onze... essa foi do dois meia oito? 

Aluno: sete... sete  

Alunos: () 

Professor: a mais energética? 

... 

Professor: questão onze “considere as seguintes espécies no estado gasoso BF três”...  

olha a questão onde ele dá o estado gasoso ele fala “para cada uma delas qual é a geometria molecular?” certo, 

vamos lá? Para que eu possa determinar/aí eu não quero que vocês somente nomenclature, claro para 

nomenclaturar tem que desenhar primeiro BF três, qual o primeiro passo? 

Alunos: elétrons de valência 

Professor: elétrons de... valência do boro? ... do boro... o boro tá em que família?  

Alunos: três 

Professor: três A, então elétrons de valência são quantos? Três, do flúor? 

Aluno: sete  

Professor: sete vezes três? 

Aluno: vinte e um 
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Professor: vinte um mais três, vinte e quatro dividido por dois, doze. Então eu tenho que ter doze pares de 

elétrons... quem vai ser o átomo central? 

Alunos: o boro  

Professor: por quê? ... por que faz o maior número de ligações  

Aluno: () 

Professor: por que o quê?  

Aluno: () 

Professor: nos ametais sim nos ametais sim, tá certo? Quanto menor o número de elétrons na camada de 

valência maior o número de ligações que ele vai fazer, por exemplo, o boro três, agora o boro só faz três ele não 

vai fazer cinco por que ele não tem cinco elétrons para compartilhar ele só tem três elétrons na última camada, 

então perceba olha... olha M boro três elétrons na última camada ligado a quantos átomos de flúor? 

Alunos: três 

Professor: três átomos de flúor um... dois... três eu tenho doze pares de eletros ai?  

Alunos: não 

Professor: sim ou não? ... a minha estrutura de Lewis está correta e completa? ... não, falta eu completar os 

elétrons do flúor, dos átomos ligantes... dois... quatro... seis... oito... quatro... seis... oito... quatro... seis.... oito, 

bacana! Agora eu tenho um, dois, três, quatro vezes três? Doze pares de elétrons, minha pergunta é: eu tenho 

quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central  

Alunos: três 

Professor: três eu tenho três nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, significa dizer que eu vou ter uma 

disposição espacial de três nuvens, e três nuvens mais distante uma das outras, forma que arranjo? 

Aluno: trigonal 

Professor: um arranjo trigonal plano... boro aqui eu vou ter flúor, flúor e flúor... pergunto a vocês o arranjo é 

trigonal plano e a geometria? 

Aluno: também 

Professor: trigonal plano sobrou algum par de elétrons não ligantes ao redor do átomo central? Não, não 

sobrou. Então arranjo e geometria são o quê? ... são iguais minha outra pergunta qual o ângulo de ligação?  

Alunos: cento e vinte 

Professor: exatos? Ou tem ângulos maiores e ângulos menores?  

Aluno: exatos 

Professor: exatos, por que você tem o quê? Todas as nuvens eletrônicas de mesma natureza todas de elétrons 

ligantes, bacana! Aqui a geometria é trigonal... olha ai agora... aqui não é uma espécie neutra é um ânion... 

ganhou ou perdeu elétrons? 

Alunos: ganhou 

 

Os episódios acima são apenas para demonstrar a forma como o professor 

selecionou os exercícios a serem corrigidos e como fez essas correções. Como já foi 

mencionado na análise da regra discursiva seleção, na escola pública o professor 

corrigiu todos os exercícios que solicitava dos alunos. Já na escola privada deixava a 

critério dos alunos que selecionassem os que não conseguiram resolver ou que 

tinham dúvidas.  

No episódio da escola pública os exercícios mencionados são os que estavam 

na seção de exercícios essenciais. A questão oito traz um texto explicando uma reação 

química (nitrato de prata + cloreto de sódio) em que a explicação é acompanhada de 
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imagem, e depois é descrita a mesma reação, porém, em um sistema diferente e 

fechado. Na leitura da questão o professor pormenorizou a explicação do texto, que, 

por sua vez, se apresentou de forma clara e simples, sem apresentar fórmulas ou 

esquema de reações. O professor prosseguiu na correção dos exercícios, e na forma 

como conduziu as perguntas deixou evidente as respostas e, dessa forma, os alunos 

não foram provocados a recorrer a outras informações já que as respostas 

apareceram no próprio texto. Na questão nove, através da tabela que foi 

apresentada para resolver a questão, os alunos precisavam apenas somar reagentes 

e produtos e verificar se a soma da massa era igual ao valor da massa dos produtos. 

Em ambas as questões avaliamos que estas mobilizavam um baixo nível de 

abstração, envolvendo processos que implicavam a mobilização de competências 

simples a partir do armazenamento de informações suscetíveis de serem evocadas 

futuramente. 

No episódio da escola privada os exercícios mencionados foram os que 

estavam na seção de aprofundando seu conhecimento. A questão escolhida solicitava 

apenas a geometria da molécula, mas o professor foi muito além de só discutir as 

geometrias moleculares com os alunos. Neste episódio o professor dialogava mais 

com os alunos, resolveu várias etapas até chegar à conclusão de cada geometria e, 

em meio às etapas, ele forneceu mais informações e retomava explicações para que 

o aluno compreendesse todo o processo. Avaliamos que nessa questão o professor 

estava mobilizando competências mais complexas que abrangiam um nível de 

abstração muito elevado, envolvendo a capacidade de aplicação a um nível elevado 

de interpretação e capacidade de aplicação. 

Ao verificar as seções que contêm os exercícios, foi possível perceber que no 

livro utilizado na escola privada, com ressalva para a seção de exercícios 

fundamentais, que, aliás, é a menor das seções de exercícios desse livro, todas as 

questões são de exames de vestibulares de faculdades, universidades e institutos 

federais conceituados. No livro da escola pública as seções de exercícios são 

consideravelmente menores, mas também apresentam algumas questões de provas 

de vestibulares e institutos federais, embora esses tipos de questões estejam mais 

presentes na seção de exercícios adicionais, em que o professor selecionava apenas 
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alguns exercícios para que os alunos respondessem. A seguir vamos analisar 

também as atividades avaliativas que o professor realizou nas duas turmas. 

Atividades avaliativas 

As aulas referentes aos dias de aplicação das atividades avaliativas também 

foram observadas e gravadas a fim de compararmos o comportamento do professor 

nessa situação da aula. Primeiramente, o que chama a atenção é a postura adotada 

pelo professor, pois nessas aulas em que ocorreram as atividades avaliativas o 

professor foi mais rígido com os alunos e assumiu total controle da sala. 

Determinava quantas filas de carteiras deveriam ser formadas, pois diferentemente 

dos dias de aulas normais, quando os alunos se dispunham aleatoriamente, o 

professor decidiu em qual lugar cada aluno deveria se sentar. Mas uma 

característica que não mudou é a forma como o professor deixava claro o que deseja 

dos alunos, como mostram os episódios abaixo: 

Quadro 22: Episódios selecionados para exemplificar a postura do professor em dias de avaliação  

PU- E+ + 

Professor: Fileira... vamos, as carteiras em fileiras. 

Professor: Deixa eu entregar logo a avaliação, depois eu apago o quadro. POR FAVOR, guardem todo o 

material sob as carteiras, abaixo... 

00:02: 44 Aluna A: até o livro de português? 

Professor: Qualquer coisa... eu quero em cima da carteira só lápis, caneta e borracha, mais nada... mochila 

embaixo, livro embaixo... 

00:02: 54 Alunos: ehhh professor!!! ((em tom de reclamação)) 

Professor: caderno embaixo, tudo embaixo... só você em cima da cadeira. 

((Os alunos se organizam e o professor reforça)) 

Professor: Eu vou querer caderno, livro e mochila tudo embaixo da cadeira. Em cima lápis, caneta e 

borracha... celular desligado, retirem a matéria, porque se tocar eu tomo a avaliação e dou zero! 

00:03: 30 Alunos. Ehh tá bom 

00:03: 30 Aluno C: arrimaria vamos lá né 

Professor: Estou lhes avisando desde já, se eu ouvir tocar já sabe né! 

PR- E+ + 

Professor: pronto? ... pessoal bom dia pra vocês, guardem todos os materiais sob a carteira... somente um 

lápis, uma caneta e uma borracha, não quero um () não quero um extintor, tá? Tudo sob a cadeira 

((conversa)) 

((organiza as carteiras em três filas com os alunos bem afastados uns dos outros))  
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É possível afirmar que o professor, mais uma vez, apresentou um critério de 

avaliação com grau de enquadramento muito forte (E++) nos dois episódios, uma 

vez que procurou deixar claro todos os procedimentos a serem seguidos durante o 

período da avaliação.  O professor também fez questão de ler os procedimentos 

com os alunos, e essas instruções estão em um quadro no início da avaliação, como 

mostram as figuras abaixo: 

   

 

 

 

O professor também leu toda a 

avaliação, explicando o que os alunos deveriam realizar em cada tipo de questão. O 

que chamou a atenção nesse caso é que no colégio público o professor leu a 

avaliação minuciosamente, recordando aos alunos como foram trabalhados os 

conteúdos durante as aulas. Já no colégio privado ele realizou uma leitura mais 

sucinta, não tão minuciosa quanto na escola pública, embora também buscasse 

recordar os conteúdos trabalhados. 

Em relação ao grau de exigência conceitual presente nas atividades, 

consideramos dois aspectos: os enunciados das questões e os dados presentes em 

cada uma. 

Durante a pesquisa observamos a aplicação de uma atividade avaliativa em 

cada colégio. Essas atividades se referiam à avaliação final da unidade que 

abarcavam todos os conteúdos trabalhados nas mesmas. A atividade avaliativa 

aplicada na escola pública constava de onze questões e entre estas classificamos 

cinco questões como CS-, ou seja, competências simples de baixo nível de abstração, 

pois o aluno deveria somente reconhecer as atividades e aplicar as resoluções tal 

como nas atividades realizadas em aula. Os seus enunciados constavam como: 

determine, escreva, efetue, e ainda questões de cálculos do tipo desenvolvimento de 

Figura 1: quadro de instrução da prova da 
escola privada.  

Figura 2: quadro de instrução da prova da 
escola pública.  
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algoritmo. Quatro questões foram classificadas como CC-, competências complexas 

de baixo nível de abstração, já que era necessário que o aluno compreendesse e 

interpretasse gráficos, pequenos textos e reações para responder as questões, 

porém, a aplicação da resolução das atividades está situada em um nível simples da 

translação. Outras duas questões foram classificadas como CC+, competências 

complexas de elevado nível de abstração; uma das questões levava o aluno a 

utilizar o conhecimento adquirido em uma nova situação e o enunciado pedia que o 

aluno explicasse todos os passos que o procedimento exigia. A outra questão da 

prova também apresentava competências complexas, e se constituía em um mapa 

conceitual incompleto que os alunos precisavam terminar de preencher as lacunas, 

e para isso era necessário que eles relacionassem conceitos que foram trabalhados 

em sala. O professor definiu esta como a questão com maior peso na avaliação. 

A atividade aplicada no colégio privado constava de sete questões. Destas, 

apenas uma questão foi classificada como CS-, ou seja, competências simples de 

baixo nível de abstração. Quatro questões foram classificadas como CC-, 

competências complexas de baixo nível de abstração, já que era necessário que o 

aluno compreendesse e interpretasse tabelas, pequenos textos, reações e equações 

para responder às questões, porém seu desenvolvimento apresentava uma forma 

semelhante às atividades realizadas durante as aulas. Outras duas questões foram 

classificadas como CC+, competências complexas de elevado nível de abstração, 

pois os enunciados dessas questões pediam que o aluno explicasse determinado 

fenômeno, sendo necessário interpretar, na primeira questão, uma tabela com 

vários dados de duas substâncias químicas e na segunda questão era necessário 

interpretar e analisar a imagem de duas nuvens eletrônicas. 

Comparando essas duas atividades, percebemos que a exigência conceitual 

do professor para elaborar as questões está em um nível equilibrado com aquele 

como o conteúdo é cobrado nas atividades durante as aulas. É importante destacar 

novamente que os conteúdos trabalhados nas escolas nos momentos das 

observações foram diferentes, sendo que nas duas atividades foram testadas 

competências desenvolvidas em sala de aula e nenhuma questão fugia aos 

conteúdos trabalhados anteriormente. Na escola pública, o conteúdo da prova foi as 
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Leis Ponderais, enquanto que na escola privada Geometria Molecular, um conteúdo 

que requer um nível de abstração maior, como já discutimos anteriormente. É 

interessante ressaltar que “o nível de exigência conceitual depende também da 

complexidade das capacidades cognitivas que estão envolvidas no processo de 

ensino-aprendizagem” (MORAIS; NEVES, 2012, p. 69). Capacidades cognitivas 

fazem parte dos processos mentais, podendo ter diferentes níveis de complexidade 

a depender dos passos envolvidos.  Em relação aos enunciados das questões 

presentes nas duas atividades, os níveis de exigência conceitual não diferiram 

significativamente, como podemos ver no resumo nos quadros 24 e 25 abaixo:  

 

              

No entanto, em relação aos dados presentes nas questões que se 

enquadravam como competências complexas, CC- e CC+, percebemos que o nível 

de exigência conceitual em relação à complexidade das competências científicas era 

maior na atividade aplicada na escola privada, por exemplo, nas tabelas e também 

nos esquemas de reações, pois era necessário aos alunos recorrer a um nível de 

abstração muito maior para resolver o que era solicitado, quando comparado aos da 

avaliação da escola pública, como podemos ver nas figuras 3, 4, 5, 6, 7 e 8: 

 

 

 

 

Figura 3: Tabela presente na prova da escola pública.       Fonte: prova da escola pública. 

Quadro 24: Competências científicas – 

Enunciados das questões, escola pública. 

Quadro 25: Competências científicas – 

Enunciados das questões, escola privada. 
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Essa tabela, presente na prova da escola pública, mostrava os dados de um 

experimento e pedia no enunciado da questão para determinar os valores de a, b e 

c, os dados presentes são fáceis de serem identificados. Já na prova da escola  

privada, a tabela (ver Figura 4) continha vários dados e informações em que a partir 

destes os alunos deveriam classificar cada substância como iônica, metálica ou 

covalente e ainda explicar por que as substâncias A e B eram boas condutoras de 

corrente elétrica no estado líquido. Os dados presentes neste exemplo são mais 

complexos – e classificamos essa última questão como CC+.  

 
       Figura 4: Tabela presente na prova da escola pública 

Fonte: prova da escola privada. 

  Essa diferença de complexidade também ficou visível nas representações das 

equações químicas presentes em outras duas questões das provas. Apesar dos 

conteúdos trabalhados nas duas escolas apresentarem níveis de complexidades 

diferentes, como já foi dito anteriormente, as equações presentes na avaliação da 

escola pública, ainda que sejam sobre leis ponderais ou sobre balanceamento, são 

mais simples, como podemos ver na figura 5 abaixo: 

 

 

                 

 
Figura 5: Equações presentes na prova da escola pública 

Fonte: prova da escola pública. 

Questão 1: Questão 2: 
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Figura 7: Representação de molécula -
prova escola privada. 

Figura 8: Representação de molécula -
prova escola pública. 

Na prova da escola privada, a equação química presente em uma das 

questões (ver Figura 6) apresentava-se de forma mais complexa, precedida de um 

texto com informações sobre impactos ambientais que implicavam em relações intra 

e interdisciplinares. Nós classificamos essa questão como CC- porque, apesar da 

complexidade da equação, a questão pedia para o aluno escrever a fórmula de 

Lewis para o fosfagênio, além de determinar o arranjo e a geometria da molécula, e 

essas atividades já haviam sido resolvidas em aula.  

 

Figura 6: equação presente na prova da escola privada 
Fonte: prova da escola privada. 

Nas questões que traziam desenhos de moléculas, a representação também 

foi diferente, com os desenhos presentes na prova da escola privada, apresentando-

se também de um modo mais complexo:  

                

 

   Fonte: prova da escola privada.                                          Fonte: prova da escola pública. 

Compreendemos que as representações fossem diferentes uma vez que na 

escola privada o professor estava trabalhando Geometria molecular. Assim, a 

representação das moléculas necessariamente seria mais complexa que a 

representação envolvida no conteúdo Leis Ponderais. Porém, consideramos que a 

discrepância da exigência conceitual nas representações das equações químicas, 

desenhos e tabelas superou a diferença do nível de abstração que existe nos 

conteúdos trabalhados nas duas turmas. As informações que acompanhavam as 
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questões da prova aplicada à escola privada exigiam dos alunos uma aplicação 

maior dos conceitos trabalhados que as questões da escola pública, que exigiam 

mais compreensão que aplicação. Segundo Morais e Neves (2012, p. 7), a “aplicação 

de um dado conceito complexo envolve um nível mais elevado de exigência 

conceptual do que a compreensão do mesmo conceito”. Isso nos leva a considerar 

que, em relação às atividades avaliativas, esse professor, claramente, apresentou 

uma tendência para maior nível exigência conceitual na escola privada.  

Acreditamos que as provas refletiam não a prática pedagógica do professor, 

mas a expectativa que cada escola colocava sobre seus alunos. Esse objetivo é 

refletido na escolha dos livros, que direcionavam muito o nível das avaliações do 

professor. O nível das perguntas da avaliação para a escola privada estava 

relacionado com os processos seletivos que a escola, e consequentemente o 

professor, acreditavam que os alunos fossem enfrentar. Para a escola pública, o 

nível das questões exigia uma compreensão do conteúdo estudado, porém, como já 

foi comentado pelo professor na entrevista, esta compreensão se dava a um nível 

mais simples, voltado para a exposição do conteúdo e sem aprofundamento nas 

explicações. Como ressaltava o professor, é mais uma demonstração de conceitos, 

de reações e das principais informações do conteúdo. 

Acreditamos que a expectativa desenvolvida pelo professor com relação a 

seus alunos em ambas as escolas é uma influência do contexto social. Segundo o 

professor, realizar uma avaliação mais complexa poderia resultar na devolução das 

avaliações com muitas questões não respondidas, já que os alunos não se 

empenhariam em respondê-las. Para ele, esses alunos não são tão exigidos, 

principalmente pelos pais, em relação ao desempenho que devem obter na escola, e 

pouco iriam se esforçar para cumprir o que lhes foi solicitado. Tal fato o limitava a 

um grau de exigência menor em relação às atividades que cobrava dos alunos, mas 

também na forma como apresentava os conteúdos. A ideia de que os alunos dessa 

escola não se interessariam pelos assuntos ou que não iriam realizar determinadas 

atividades fez com que o professor mantivesse esses alunos em um nível de 

aprendizagem não muito distante do qual os encontrou.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das análises e observações que foram realizadas, acreditamos ser 

possível fazer algumas inferências sobre a prática pedagógica do professor 

observado e sobre a tendência do seu grau de exigência conceitual apresentado em 

cada escola em que atua, relacionando-os com a influência do contexto social.  

É perceptível, na análise da prática pedagógica, que o professor não 

apresentou grandes diferenças nos graus de enquadramento e classificação com 

relação aos indicadores utilizados. Porém, quando analisamos o nível de 

complexidade das competências científicas na forma como conduzia as perguntas 

durante as aulas e explicações, notamos uma diferença considerável. Por exemplo, 

na regra de seleção, o professor possuía um enquadramento muito forte nas duas 

escolas, pois todos os momentos das aulas foram pré-definidos por ele, além das 

atividades e tarefas a serem realizadas. No entanto, ao corrigir os exercícios que 

solicitava na escola privada essa seleção ficava a cargo dos alunos, que sempre 

selecionam aqueles em que tinham maiores dificuldades, já na escola pública o 

professor selecionava os exercícios a serem realizados e corrigidos, além disso, a 

forma como conduziu as correções deixava evidente a diferença de exigência 

conceitual para essa atividade. 

Na escola pública o nível de complexidade que o professor aplicava na 

correção implicava em competências simples e de baixo nível de abstração. Na 

leitura das questões, que já estão em um nível de competências simples, uma vez 

que, o enunciado implicava o reconhecimento de um contexto que viabilizava a 

identificação do fenômeno, o professor pormenorizava ainda mais a explicação 

deixando as respostas muito evidentes. Essa postura do professor fez com que os 

alunos se acomodassem, não sendo necessária a mobilização de várias informações 

ou combinações de ideias para obter êxito na resposta. Os alunos não necessitavam 

recorrer a níveis complexos de raciocínio, uma vez que as respostas lhes foram 

“dadas”. Já na escola privada, apesar de o enunciado do episódio selecionado estar 

em um nível simples de abstração, já que é necessário apenas o reconhecimento de 

símbolos, a sua compreensão estava em um nível mais elementar, mas a correção e 

os processos a que o professor recorreu para mostrar aos alunos o conteúdo 
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envolveram um nível de complexidade e abstração maiores que os envolvidos na 

escola pública.  

A diferença no enquadramento e no nível de complexidade das 

competências científicas que percebemos nos episódios de correções de exercícios e 

na forma de participação dos alunos foram semelhantes àqueles encontrados 

quando analisamos, nas regras de compassamento/sequenciamento, o indicador 

relações de comunicação, e também quando analisamos o nível de complexidade 

que o professor implicava em suas perguntas nas duas turmas. Na escola pública, o 

professor apresentou uma comunicação descendente e vertical, o que permitiu 

pouca participação dos alunos durante as aulas. Além disso, as perguntas que 

realizava durante a explicação nessa turma levavam os alunos a recorrer a 

informações que foram fornecidas anteriormente, mobilizando assim operações 

cognitivas reprodutivas, e estas estavam ao nível das competências simples. Já na 

escola privada o professor apresentou uma comunicação tanto descendente como 

ascendente, que se caracterizou por ser mais horizontal e, dessa forma, permitiu 

maior participação dos alunos nas interações. Suas perguntas para essa turma 

apresentavam competências mais complexas, uma vez que, levavam os alunos a 

realizarem operações formativo-reprodutivas, que estão relacionadas com a 

interpretação e compreensão dos conteúdos trabalhados. Essas diferenças fizerem 

com que as respostas dos alunos também apresentassem um nível diferente quando 

comparado ao nível das respostas dos alunos da escola pública. 

Acreditamos que as diferenças observadas nos graus de enquadramento e 

nas complexidades das perguntas, com base nos resultados que obtivemos por meio 

da análise dos indicadores utilizados nas regras de seleção, compassamento e 

sequenciamento, são devidas à influência do contexto social que leva o professor a 

considerar seus alunos da escola privada realizarão com mais empenho o que lhes é 

solicitado que os da pública. Isso ocorre uma vez que os alunos estão respondendo 

as mensagens e o raciocínio do professor, e a concepção prévia que este tem sobre a 

capacidade ou desempenho que os alunos venham a obter pode ser traduzida no 

nível das perguntas que realizava durante as aulas, por exemplo. Esses níveis são 

importantes, pois vão, de modo indireto, permitir maior ou menor participação dos 
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alunos durante as aulas, favorecendo a aquisição da linguagem científica e a 

aprendizagem da química e seus conceitos. 

Em relação aos critérios de avaliação, o contexto social parece não exercer 

uma influência significativa sobre sua prática, uma vez que o enquadramento é 

sempre muito forte, independentemente de quais turmas esteja trabalhando. As 

formas de orientações fornecidas pelo professor foram sempre explícitas, isso 

caracterizou o nível da exigência conceitual tendendo para um nível muito elevado, 

pois, ao ser bastante claro, ele permitiu que o aluno compreendesse e interpretasse o 

objetivo da tarefa que lhe foi solicitada, fornecendo informações e meios suficientes 

para que os alunos desempenhassem bem todas as etapas das atividades. 

Em relação ao grau do nível de exigência conceitual, nas relações 

intradisciplinares, o professor demonstrou ter uma classificação fraca nas duas 

escolas, mas na escola pública o nível dessa classificação foi ainda menor, e isso 

significa que o seu nível de exigência conceitual é maior para essa escola que para a 

escola privada, pois retomava com mais frequência conteúdos trabalhados 

anteriormente, permitindo aos alunos estabelecerem maiores relações entre estes. 

Com relação à utilização do conhecimento acadêmico/não acadêmico pelo 

professor, a classificação é ainda menor para a escola pública quando comparamos 

as duas escolas. Esse índice nos levou a considerar que o professor se preocupava 

quanto ao nível de abstração dos alunos da escola pública, uma vez que 

considerava necessário buscar exemplos locais conhecidos. Já para as relações 

interdisciplinares, o nível de classificação é praticamente o mesmo nas duas turmas, 

no qual o professor apresentou uma classificação fraca, e, assim como nas relações 

intradisciplinares, uma classificação mais enfraquecida favoreceu as relações entre 

diferentes conteúdos e auxiliou na aprendizagem dos alunos. 

A maior diferença que percebemos com relação à prática pedagógica do 

professor foi na aplicação das atividades avaliativas. E aí notamos que o contexto 

influencia de forma que o professor diminuiu o nível de exigência conceitual 

aplicando uma avaliação mais simples quanto ao nível de abstração na prova da 

escola pública do que na escola privada. Segundo o professor, os alunos da escola 

pública não são tão exigidos, principalmente pelos pais, em relação ao desempenho 
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que devem obter na escola. Realizar uma avaliação mais complexa poderia resultar 

na devolução das avaliações com muitas questões não respondidas já que, segundo 

o professor, os alunos não se empenhariam em respondê-las. Essas avaliações estão 

relacionadas também com as atividades presentes nos livros didáticos que são 

utilizados pelo professor em ambas as escolas. 

Mas, de forma geral, os padrões que indicam os graus de enquadramento e 

classificação do professor se mostraram independentes do contexto no qual ele 

ensinava. Algumas diferenças no E e C entre as duas escolas podem estar 

relacionadas também aos conteúdos trabalhados nas mesmas, já que estes não 

coincidiram. Nos dois ambientes o professor demonstrou ter uma C e E que oscilam 

a depender do momento, e em muitos trabalhos do grupo ESSA esse fato foi 

observado como um fator positivo, pois proporciona melhores resultados na 

aquisição simultânea de competências simples e complexas. Como é observado por 

Morais e Neves (2012, p. 63), “a compreensão de conceitos complexos envolve a 

compreensão de conceitos simples e de fatos”. O que nos preocupa é que, apesar 

dos graus de enquadramento e classificação serem semelhantes, o nível de 

complexidade das competências científicas que desenvolveu, muitas vezes em 

situações semelhantes, se mostrou bem diferentes para as duas turmas. 

Acreditamos que essa diferença está relacionada com as concepções que o 

professor possui sobre os alunos, mas principalmente a concepção que possui sobre 

escola pública e privada, como evidenciou em alguns momentos nas entrevistas que 

realizamos com ele. Como ele próprio relatou, as diferenças de organização 

administrativa que existem na escola pública e privada são muito grandes, sendo a 

principal diferença a segmentação das funções de cada setor. 

Apesar de ser um professor que sempre estudou em escola pública, suas 

primeiras experiências profissionais foram em escolas privadas, e nos pareceu que 

essa concepção que tem das escolas se estendeu aos alunos quando o professor 

disse que os alunos da escola pública são menos interessados, ressaltando que esse 

interesse ele perpassa a família e o meio. Em muitos trabalhos de Ana Maria Morais, a 

exemplo de Morais (1992), ela explica que, em algumas situações, a exigência 

conceitual do professor está mais relacionada a experiências anteriores, tempo de 
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ensino, tipo de escola, etc. Isso nos leva a considerar a possibilidade de que o nível 

de exigência conceitual desse professor foi influenciado pela experiência 

profissional, uma vez que, ao tentar realizar as mesmas atividades e com os 

mesmos graus de dificuldade na escola pública, como fazia na escola privada, se 

deparou com dificuldades que ainda não sabia lidar e, por isso, uma das soluções 

encontradas foi o arrefecimento da sua exigência conceitual. 

Após o período de observações discutimos sobre a teoria utilizada nessa 

pesquisa com o professor observado e, diante dos pontos selecionados em nosso 

trabalho, o professor admitiu nunca ter se atentado para determinadas posturas que 

assumiu nas aulas da escola pública, especialmente em relação ao nível de cobrança 

que aplicava nas atividades. Esse relato nos faz considerar essa pesquisa ainda mais 

importante, pois quando o professor, ou um professor, é levado a observar um 

problema recorrente em seu dia-a-dia profissional a partir de uma nova perspectiva, 

consegue enxergar a possibilidade para melhorar o seu trabalho e sua própria 

prática. No caso específico, o professor evidenciou nunca ter pensado na 

possibilidade de aumentar o nível das atividades e exercícios que realiza na escola 

pública, mas que, diante de tais discussões, essa posição seria agora revista. 

Gostaríamos de ressaltar que essa pesquisa não tem como finalidade relatar 

o que está certo ou errado na prática pedagógica do professor observado. Não é 

emitir juízo sobre os segmentos administrativos ou os objetivos que cada escola tem 

com relação a seus alunos. O nosso objetivo com essa pesquisa é alertar, 

professores, pais e outros profissionais da educação como o contexto social e 

cultural podem exercer influências significativas na prática pedagógica do 

professor, mesmo que de forma inconsciente, e que essa influência determina a 

forma como os alunos vão tratar a informação, os conceitos e a importância desses 

em suas vidas. Fornecer conhecimentos e informações de forma simplificada não é 

sinônimo de uma melhor aprendizagem ou de que os alunos alcancem maior êxito 

em seus respectivos níveis de ensino, pelo contrário, essa forma de educação 

promove a subestimação da capacidade cognitiva dos alunos e, de forma mais 

drástica, alimenta a ideia de que o ensino promovido a classes sociais menos 
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favorecidas tem que ser um ensino de baixa qualidade, pois, parte do suposto de 

que os alunos não vão conseguir acompanhar as informações fornecidas.  

O professor deve, certamente, se preocupar com o que ensinar e como 

ensinar, mas levando em consideração o contexto em que esse aluno está inserido, 

porém, sem diminuir o nível de exigência conceitual ou a complexidade dos níveis 

de abstração que promove, pois isso sim vai contribuir para que os alunos se 

aproximem do código elaborado que o conhecimento escolar exige. Essa é uma 

preocupação que necessita ser compartilhada com professores, escolas e, 

especialmente, nos cursos de formação de professores. 
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ANEXO A: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre sujeitos - seleção 13 
 

 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Planificação do 
que será 

trabalhado na 
aula 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula 
sem fazer questão 
da opinião dos 
alunos. 

O professor 
indica como 
ocorrerá a aula, 
mas aceita 
sugestões dos 
alunos. 

O professor 
seleciona, 
conjuntamente 
com os alunos o 
que será 
trabalhado na 
aula. 

Os alunos 
selecionam o que 
será trabalhado 
durante a aula com 
a orientação do 
professor. 

Solicitação de 
atividades e 

tarefas a 
realizar. 

As 
atividades/tarefas 
que serão 
realizadas são 
selecionadas e 
orientadas pelo 
professor.  

As 
atividades/tarefas 
que serão realizadas 
são selecionadas e 
orientadas pelo 
professor, embora 
os alunos possam 
sugerir algumas. 

O professor 
apresenta algumas 
atividades/tarefas, 
podendo os alunos 
selecionar os que 
irão ser por eles 
realizados. 

As atividades/tarefas 
são selecionadas e 
estruturas pelos 
alunos, com 
orientação do 
professor. 

Correção de 
atividades/ 
exercícios  

Os exercícios a 
serem corrigidos 
são selecionados 
pelo professor. 

O professor 
seleciona os 
exercícios a serem 
corrigidos, mas 
os alunos podem 
fazer sugestões. 

Os exercícios são 
selecionados pelo 
professor em 
conjunto com os 
alunos. 

O professor dá 
plena liberdade 
para que os alunos 
selecionem os 
exercícios que 
gostariam que 
fossem corrigidos.  
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Ciências da Universidade de Lisboa. 
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ANEXO B: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre sujeitos - sequência e compassamento 14 
 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E- - 

Início e 
continuação de 

conteúdo.  

O professor 
não explora, 
nem repete, 
conteúdos já 
trabalhados. 

O professor não 
explora conteúdos 
já trabalhados, 
mas repete 
aspectos 
específicos quando 
esclarece dúvidas 
dos alunos. 

 O professor retoma 
assuntos ou 
aspectos já 
trabalhados, com a 
intenção de 
melhorar a 
compreensão do 
aluno. 

O professor se preocupa 
com a compreensão dos 
alunos. Explora, 
reformula conteúdos ou 
aspectos que já foram 
trabalhados com 
conteúdos atuais 
promovendo o debate 
destes. 

Intervenção e 
questionamento 

dos alunos 

O professor 
não responde 
questões 
colocadas 
pelos alunos e 
não esclarece 
dúvidas que 
surgem 
durante a aula 
para não 
alterar a 
sequência 
estabelecida 
por ele. 

O professor 
reserva as 
perguntas e 
dúvidas do aluno 
para depois da 
explicação para 
não comprometer 
a sequência e o 
tempo da aula. 

O professor, 
diante das 
perguntas dos 
alunos, pede que 
estes aguardem 
até ele terminar o 
raciocino da 
explicação, mas 
responde logo em 
seguida. 

Ao surgir dúvidas ou 
perguntas dos alunos, o 
professor interrompe a 
sequência da aula e 
responde ou esclarece de 
imediato para o aluno. 
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Ciências da Universidade de Lisboa. 
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ANEXO C: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre sujeitos - critérios de avaliação15 

 

 

Indicador/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Definição da 
tarefa quanto a 
sua realização 

O professor deixa 
muito claro as tarefas 
que os alunos devem 
realizar e detalha 
todos os 
procedimentos que 
devem ser feitos. O 
prazo para a 
realização das 
atividades também é 
ressaltado. 

O professor deixa 
muito claro as 
atividades que os 
alunos devem 
realizar, mas não 
detalha os 
procedimentos que 
devem ser feitos. O 
prazo para a 
realização das 
atividades também 
é ressaltado. 

O professor indica 
as atividades a 
serem realizadas, 
mas não se 
preocupa em 
explicar os 
procedimentos 
que os alunos 
devem seguir nem 
o tempo para a 
realização da 
tarefa. 

O professor não 
se preocupa em 
indicar quais 
tarefas os alunos 
devem realizar, 
tampouco 
explica os 
procedimentos. 

 
 
Explicação e 
discussão dos 
conteúdos e 
conceitos em 
estudo 

As explicações são 
sempre detalhadas, o 
professor sempre faz 
uso de ilustrações e 
exemplos para que os 
alunos compreendam 
melhor os conceitos. 
Os pontos mais 
importantes são 
listados no quadro. 

As explicações são 
sempre detalhadas, 
o professor sempre 
faz uso de 
ilustrações e 
exemplos para que 
os alunos 
compreendam 
melhor os conceitos. 
Apenas algumas 
frases ou palavras 
referentes ao 
conteúdo são 
listadas no quadro. 

As explicações são 
pouco detalhadas, 
o professor quase 
não faz uso de 
ilustrações ou 
exemplificações. 
Apenas algumas 
frases ou palavras 
referentes ao 
conteúdo são 
listadas no 
quadro. 

As explicações 
são dadas de 
forma 
superficial, o 
professor não se 
preocupa em 
usar ilustrações e 
exemplos para 
facilitar a 
compreensão 
dos conteúdos e 
conceitos. Não 
são feitos 
registros no 
quadro. 
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ANEXO D: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre sujeitos- professor-aluno16 
 

Indicadores E + + E+ E- E- - 

Relação de 
comunicação 

O professor 
polariza o discurso, 
numa relação 
vertical de 
comunicação. 
Quando pergunta 
tende a precipitar a 
resposta. 

O professor 
formula 
perguntas aos 
alunos, 
predominando a 
comunicação em 
sentido 
descendente 
(professor-aluno). 

O professor aceita 
intervenções dos 
alunos, permitindo 
não só a 
comunicação 
descendente como 
ascendente. 

O professor 
privilegia uma 
relação 
horizontal de 
comunicação. 
 

Indicadores CS- CS+ CC- CC+ 

Perguntas do 
professor 

Apresentam 
questões fatuais, de 
recordação ou de 
identificação de 
conceitos que 
recorram a 
conhecimentos 
anteriores. 

Apresentam 
questões de 
recordação ou de 
identificação de 
conceitos, 
promovendo uma 
classificação e 
comparação 
parcial desses 
conceitos. 

Apresentam questões 
de comparação, 
classificação e 
relacionamento de 
conceitos que 
permitem um 
intercâmbio da 
informação inicial. 

Apresentam 

questões de 

analogia, 

síntese, 

dedução, 

argumentação 

ou avaliação. 
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do Ensino Básico: Contexto regulador. Grupo ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa. 
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ANEXO E: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre discursos - o como17 
 

RELAÇÕES INTRADISCIPLINARES 
 

Indicador/ 
macronível 

C++ C+ C- C- - 

 
 

Explicação/ 
discussão 

dos 
conteúdos ou 
conceitos em 

estudo 

Ao iniciar um 
novo assunto o 
professor não se 
refere a 
conteúdos ou 
conceitos 
anteriormente 
trabalhados e 
nem procurar 
estabelecer 
relações entre 
eles. 

Conteúdos/ou 
conceitos novos são 
apresentados de forma 
isolada. O professor só 
recorre a assuntos já 
trabalhados quando 
esses se mostram 
essenciais para a 
compreensão dos novos 
conteúdos/ou 
conceitos. 

O professor 
sempre procura 
relacionar os 
novos 
conteúdos/ou 
conceitos com os já 
trabalhados 
anteriormente em 
sala de aula. 

O professor busca 
inserir os novos 
conteúdos/ou 
conceitos a partir 
dos já trabalhados 
anteriormente em 
sala de aula, 
sempre 
estabelecendo a 
relação entre eles. 

Indicador/ 
micronível 

C++ C+ C- C- - 

Trabalhos e 
atividades a 
realizar em 
sala de aula 

Nos trabalhos e 
atividades que 
realiza com os 
alunos, o 
professor não 
busca relacionar 
conteúdos 
diferentes. 
Aborda apenas o 
que está sendo 
trabalhado 
naquele 
momento. 

Nos trabalhos e 
atividades que realiza 
com os alunos, o 
professor busca abordar 
conteúdos diferentes, 
mas de forma 
superficial. 

Nos trabalhos e 
atividades que 
realiza com os 
alunos, o professor 
busca abordar e 
estabelecer 
relações com 
conteúdos já 
trabalhados. 

Nos trabalhos e 
atividades que 
realiza com os 
alunos, o 
professor busca 
sempre 
estabelecer 
relações com os 
diferentes 
conteúdos já 
trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Instrumentos de análise baseados em: SILVA, P., MORAIS, A. M., NEVES, I. P. (2003). 
Caracterização da prática pedagógica do 1º Ciclo do Ensino Básico: Contexto instrucional. Grupo 
ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
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ANEXO F: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre discursos - o como18 

RELAÇÃO INTERDISCIPLINA 
 

Indicadores/ 
macronível 

C++ C+ C- C- - 

 
Explicação/ 

discussão dos 
conteúdos ou 
conceitos em 

estudo 

O professor 
nunca se refere 
ao conhecimento 
de outras áreas e 
as possíveis 
relações destes 
com conteúdos e 
conceitos que 
estão sendo 
trabalhados. 

O professor só se 
refere ao 
conhecimento de 
outras áreas se 
esses forem 
considerados 
essenciais para a 
compreensão dos 
conteúdos e 
conceitos tralhados. 

O professor 
sempre recorre a 
conhecimentos de 
outras áreas para 
melhorar a 
compreensão dos 
conteúdos e 
conceitos 
trabalhados. 

O professor sempre 
recorre a 
conhecimentos de 
outras áreas e busca 
dar ênfase às 
relações entre estes 
conteúdos e 
conceitos 
trabalhados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Instrumentos de análise baseados em: SILVA, P., MORAIS, A. M., NEVES, I. P. (2003). 
Caracterização da prática pedagógica do 1º Ciclo do Ensino Básico: Contexto instrucional. Grupo 
ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
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ANEXO G: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre discursos - o como19 

RELAÇÃO ENTRE CONHECIMENTO ACADÊMICO E NÃO ACADÊMICO 
 

Indicadores/ 
macronível 

E++ E+ E- E-- 

Explicação/ 
discussão dos 
conteúdos e 
conceitos em 

estudo 

Na explicação 
do conteúdo o 
professor utiliza 
apenas 
conceitos 
científicos e 
nunca aborda 
ou dá exemplos 
de 
conhecimentos 
não científicos. 

Na explicação do 
conteúdo o 
professor utiliza 
em alguns 
momentos o 
conhecimento não 
científico, com 
pouco destaque, 
mas estabelece 
relações entre 
estes e o 
conhecimento 
científico.  

Na explicação do 
conteúdo o 
professor busca 
estabelecer 
relações entre os 
conhecimentos 
científico e não 
científico.  

A explicação do 
professor parte de 
exemplos de 
conhecimentos não 
científicos para 
depois estabelecer a 
relação com o 
conhecimento 
científico. Essa 
relação é sempre 
muito enfatizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Instrumentos de análise baseados em: SILVA, P., MORAIS, A. M., NEVES, I. P. (2003). 
Caracterização da prática pedagógica do 1º Ciclo do Ensino Básico: Contexto instrucional. Grupo 
ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
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ANEXO H: Instrumentos de análise contexto instrucional. Relação 

entre discursos - o que20 

 

CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO PROFESSOR. 
 

Indicadores Grau 1 Grau 2 Grau3 

Elaboração de 
sínteses  

O professor apresenta 
várias explicações 
isoladas sem 
estabelecer uma correta 
relação entre elas. 
Demonstra grande 
fragilidade no domínio 
dos conceitos 
abordados 

O professor apresenta 
vários exemplos e 
explicações, mas 
comete algumas 
incorreções científicas. 

O professor apresenta 
vários exemplos e 
explicações 
cientificamente 
corretas, 
demonstrando um 
grande domínio dos 
conceitos abordados. 

    

Dúvidas e 
questionamento dos 

alunos 

O professor dá 
respostas 
cientificamente 
incorretas que 
evidenciam uma 
grande fragilidade no 
domínio científico  

Ao responder as 
dúvidas dos alunos o 
professor até tenta 
estabelecer algumas 
relações entre os 
conceitos trabalhados, 
mas não as realiza de 
forma clara e comete 
algumas incorreções 
científicas. 

Ao responder as 
dúvidas dos alunos, o 
professor busca sempre 
estabelecer relações 
entre os conceitos 
trabalhados sempre 
com muito rigor e 
correção científica. Em 
suas respostas, procura 
ser o mais claro 
possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Instrumentos de análise baseados em: SILVA, P., MORAIS, A. M., NEVES, I. P. (2003). Grupo 

ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (p. 1) 
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APÊNDICE A: Questionário socioeconômico realizado com os alunos 

 

Querido (a) estudante, este questionário tem como objetivo levantar indicadores que me possibilitem 
enquanto pesquisadora traçar o perfil sociocultural desta instituição de ensino em relação à turma 
pesquisada. Não é preciso se identificar.  

 
Obrigada pela colaboração, Geovânia dos S. Moreira Souza. 

 
01) Sexo:             (    ) Feminino          (    ) Masculino 
 
02) Idade:  ____________ anos 
 
03) Cor ou raça:  (    )  amarelo(a)       (    ) branco(a)     (   ) indígena      (    ) pardo(a)       (    ) negro(a) 
 
04) Cursa o 2º ano do Ensino Médio: 
 
(    ) Pela primeira vez         (    ) Repetente              (    ) Bi repetente 
 
05) Reside com:    
 
(    ) Mãe e pai            (    )   Somente mãe      (    ) Somente pai        (    ) Outros.  
 
06) Grau de instrução: 

 
Mãe    (    ) Não alfabetizada 
            (    ) Alfabetizada 
            (    ) Ensino Fundamental Incompleto.  
            (    ) Ensino Fundamental Completo 
            (    ) Ensino Médio Incompleto.  
            (    ) Ensino Médio Completo 
            (    ) Ensino Superior Incompleto 
            (    ) Ensino Superior Completo 
 
Pai      (    ) Não alfabetizado 
            (    ) Alfabetizado 
            (    ) Ensino Fundamental Incompleto. Até que série? ______________ 
            (    ) Ensino Fundamental Completo 
            (    ) Ensino Médio Incompleto. Até que série? ___________________ 
            (    ) Ensino Médio Completo 
            (    ) Ensino Superior Incompleto 
            (    ) Ensino Superior Completo 
 
Outro responsável.  

(    ) Não alfabetizado 
(    ) Alfabetizado 
(    ) Ensino Fundamental Incompleto. Até que série? ___________________ 
(    ) Ensino Fundamental Completo 
(    ) Ensino Médio Incompleto. Até que série? ________________________ 
(    ) Ensino Médio Completo 
(    ) Ensino Superior Incompleto 
(    ) Ensino Superior Completo 
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07) Tipo de moradia de sua família: 
 
(    ) Própria    (    ) Alugada     (    ) Financiada      (    ) Cedida      
 

08) Número de pessoas que moram em sua casa: ________________ 
 
09) Ocupação/profissão dos responsáveis por você: 
 
Mãe: __________________________________________ Está trabalhando?     (    ) Sim       (    ) Não 
Pai: ___________________________________________ Está trabalhando?     (    ) Sim       (    ) Não 
Outro responsável: _______________________________ Está trabalhando?     (    ) Sim       (    ) Não 
                    
10) Recebe algum tipo de auxílio do governo (bolsa escola, bolsa família, etc.): 
 
(     )  Sim                (     ) Não                 (     ) Já recebeu     
 
11) Você vem para o colégio: 

 
(    ) A pé                        (    ) De bicicleta      (    ) De ônibus         (    ) Transporte escolar municipal 
(    ) De automóvel         (    ) Moto-táxi          (    ) Transporte próprio. Qual? _______________________ 
 
12) Tem irmãos mais velhos?     (     ) Não         (     ) Sim.  Quantos? ___________________________ 
 
13) Em qual local de sua casa você costuma estudar? 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
14) Conversa com seus responsáveis sobre o que ocorre nas aulas: 

 
(     ) Sempre                        (     ) Nunca             (     ) As vezes 
 
15) Você considera sua relação com seu/sua professor(a) de química: 
 
(     ) muito amistosa           (     ) amistosa         (     ) pouco amistosa         (     ) não amistosa 
 
16) Você considera sua relação com seu/sua(s) colega(s) de classe de forma geral: 
 

(     ) muito amistosa           (     ) amistosa         (     ) pouco amistosa          (     ) não amistosa 
 
17) Você estuda em casa: 
 
(     ) Sempre                      (     ) Nunca             (     ) Apenas nas vésperas das avaliações 
 
18) Em relação às tarefas de casa você: 
 
(     ) Nunca resolve em casa        (     ) Sempre resolve  em casa         (     ) Às vezes resolve em casa 
 
19) Você recebe ajuda nas tarefas de casa do(a):    
 
(    ) Não  recebe.        
(    ) Sim.  
20) Neste caso, você recebe de quem? 
               (    ) Irmão/irmã         (     ) Pai        (     ) Mãe       (    ) Outro. Quem? ______________________ 
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21) O que você faz quando o professor (a) explica a tarefa em sala e você não entende? 
 
(     ) Pergunta ao professor            (     ) Pergunta ao colega                   (     ) Não pergunta 
 
22) Você se sente à vontade para responder as perguntas feitas pelo professor na sala de aula de 
forma geral? 
 
(     ) Não             (     ) Sim           (     ) Às vezes 
23) Você se sente à vontade quando na sala de aula o professor faz uma pergunta dirigida a você? 
 

(     ) Não             (     ) Sim           (     ) Às vezes  
24) Como você procede quando vai resolver uma tarefa em casa e percebe que tem dúvidas: 
 
(     ) Pede ajuda ao professor no colégio na próxima aula. 
(     ) Pede ajuda ao colega na sala. 
(     ) Pede ajuda fora do colégio. Quem? ___________________________________________________ 
(     ) Apenas copia a resposta do colega. 
(     ) Deixa sem resolver. 
 
25) Em química, quais os tipos de tarefas que você mais gosta de fazer? (pode assinalar mais de 
uma alternativa, agora siga a prioridade 1 para a primeira opção, 2 para a segunda opção e assim 
sucessivamente): 
 
(     ) Nenhum tipo 
(     ) Em grupo                  
(     ) Experimentais 
(     ) Individuais 
(     ) Do tipo ENEM, vestibular e OBAQ (Olímpiada Baiana de Química) 
(     ) Da internet 
(     ) Do livro didático 
(     ) Outros. Quais? __________________________________________________________________ 
 
26) Você classifica seu desempenho escolar em: 
 
(     )  Péssimo         (     ) Ruim            (     ) Bom         (     ) Ótimo        (     ) Excelente 
 
27) Você pretende fazer a prova do ENEM ou vestibular:    
 
(     ) Sim                 (     ) Não 
 
28) Ao concluir o Ensino Médio você pretende: 
 
(     ) Parar de estudar                                                 
(     ) Fazer um curso profissionalizante                       
(     ) Ainda não decidiu 
(     ) Fazer um curso universitário. 29) Neste caso, qual o curso?_______________________ 
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APÊNDICE B: Questionário socioeconômico realizado com o 

professor 
 

01) Sexo:             (    ) Feminino          (    ) Masculino 

02) Idade:  ____________ anos 

03) Cor ou raça:  (    )  amarelo(a)       (    ) branco(a)     (   ) indígena      (    ) pardo(a)       

(    ) negro(a) 

4) Tipo de residência: (    ) Própria    (    ) Alugada     (    ) Financiada      (    ) Cedida      

5) Moradores:. 

6) Renda Total Familiar:  

7) Escolaridade da Mãe:  

8) Escolaridade da Mãe:  

9) Escolaridade dos Avós:  

10) Em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental? 

11) Em que tipo de escola você cursou o ensino médio? 

12) Em que tipo de instituição realizou curso superior? Em que turno? 

13) Meio de transporte que utilizava para ir à faculdade:  

14) Durante o curso superior possuía algum tipo de bolsa de iniciação científica? 

15) Trabalhava durante o período em que estava cursando o ensino superior? 
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APÊNDICE C: Roteiro para entrevista com o professor 
 
 
 
1 – O que é importante, e você prioriza, que esses os alunos saibam e aprendam 
sobre esses conteúdos para ter êxito em sua disciplina? 
 
2 – Que tipo de problemas esses alunos devem aprender a resolver quando 
estudam/ aprendem esses conteúdos contigo? 
 
3 – O que estes conteúdos que você está trabalhando nesta unidade lhe permitem 
explorar? Você percebe alguma (s) limitação (ões) por parte desses alunos para essa 
exploração? Qual (is) seria (m)? 
 
4 – Existe algo que você gostaria de realizar com esses alunos ao trabalhar esses 
conteúdos que você tenha desistido? Por quê? 
 
5 – Como você percebe a contribuição das outras disciplinas para a aprendizagem 
desses conteúdos por esses alunos? 
 
6 – Quais dificuldades você percebeu nestes alunos com relação a esses conteúdos? 
De que forma você está buscando resolver essas dificuldades? 
 
7 – Caso você verifique uma baixa aprendizagem destes conteúdos, há alguma 
estratégia para remediar essa situação? 
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APÊNDICE D: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Prezado (a) Senhor (a) 

Eu, Bruno Ferreira dos Santos, professor da Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia (UESB) e estou realizando, juntamente com as colegas Simone Barreto 

Santos, Karina Novaes dos Santos, Edilene Inocêncio da Silva Argolo e Geovânia 

Moreira Souza, o projeto de pesquisa "Ensino de Química em diferentes contextos 

sociais" que tem como objetivo geral estudar o ensino de química em sua escola. 

Estou convidando o (a) senhor (a) a participar da nossa pesquisa, pois é através de 

pesquisas como esta que conseguimos produzir conhecimento sobre a qualidade 

da educação na escola média e auxiliar no desenvolvimento profissional dos 

professores. Caso o (a) senhor (a) aceite participar desta pesquisa, será necessário 

que o (a) senhor (a) nos forneça informações através de questionários e entrevistas 

bem como aceite que observemos as aulas que serão gravadas para posterior análise, 

principais ações do projeto. 

Como as aulas serão gravadas, necessitamos que concorde com a utilização 

destes registros na pesquisa. Sua participação nesta pesquisa é voluntária e não 

obrigatória, ou seja, o (a) senhor (a) tem o direito de não participar ou até de 

desistir de participar da pesquisa se quiser, em qualquer momento desta. Além 

disso, o (a) senhor (a) terá todas as informações que queira, antes, durante e 

depois da pesquisa. Garantimos também que seus dados pessoais e imagens não 

serão divulgados sem o seu consentimento e que os resultados desta pesquisa 

serão publicados em revistas especializadas de forma que nenhum participante 

da pesquisa será identificado sem consentimento prévio por escrito. Os dados 

obtidos serão arquivados pela equipe de pesquisadores na UESB e não serão 

utilizados para outro fim senão os da pesquisa. Sua participação na pesquisa não 

lhe trará nenhum custo e o (a) também não receberá nenhum valor em dinheiro por 

participar dela e nem será oferecido ressarcimento ou indenização. Por fim 

esclarecemos que, caso se sinta desconfortável, o senhor (a) é livre para não 

responder a qualquer pergunta que nós pesquisadores lhe dirigimos, seja durante 

a entrevista seja na forma de questionário. 

Caso o (a) senhor (a) necessite de maiores informações sobre esta pesquisa, entre 

em contato comigo no endereço: Departamento de Química e Exatas, 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Av. José Moreira Sobrinho, S/N, 

Jequié, Bahia ou pelo telefone (73) 3528 9621 ou através do e-mail bf-

santos@uol.com.br 
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Se o (a) senhor(a) aceita voluntariamente participar desta pesquisa, por favor, 

assine comigo este termo em duas vias. 

 

 

J e q u i é - B A ,  _ _ _  / _ _ _  / _ _ _  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Assinatura do participante 

 

 

___________________________________________ 

Bruno Ferreira dos Santos 

 


