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RESUMO 

 Neste trabalho foram analisadas três práticas pedagógicas de professores 

do primeiro ano do ensino médio regular, da disciplina Química em três escolas 

da cidade de Jequié - Bahia, duas da rede pública e uma da rede privada, com 

base em uma perspectiva comparativa para observar diferentes modos de 

instruir a tarefa escolar. Este estudo objetiva caracterizar os modos de instrução 

empregados em sala de aula por professores de Química para a realização das 

tarefas escolares por seus alunos quanto aos graus de enquadramento. O 

referencial teórico fundamenta-se na teoria do sociólogo Basil Bernstein (1996, 

1998, 2001) sobre o Discurso Pedagógico. A metodologia qualitativa orientou o 

desenvolvimento deste trabalho, realizando-se a coleta de dados através das 

observações e registros em áudio das aulas dos professores investigados. A 

comparação entre as três práticas pedagógicas aponta para diferenças 

acentuadas entre os modos de instrução da tarefa. As práticas pedagógicas dos 

professores PA, PB e PC, em relação ao discurso instrucional, apresentam-se 

com forte controle dos professores na dimensão seleção das atividades; nas 

dimensões sequência, critério de avaliação e ritmagem houve uma variação na 

intensidade do controle das mesmas. Foi possível distinguir, uma prática 

pedagógica mais efetiva – a do professor PC - com características favoráveis 

para a realização da tarefa pelos alunos, em relação às outras duas práticas 

pedagógicas caracterizadas.   

Palavras chave: tarefa, prática pedagógica, ensino de Química, teoria social.         
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ABSTRACT 

This study analyzed three pedagogical practices of chemistry teachers from the 

first grades of regular high school course in three schools in Jequié, Bahia, two 

public schools and one private, based on a comparative perspective, to observe 

different ways to instruct school tasks. It aims to characterize the ways of 

instruction used in the classroom by chemistry teachers in order to instruct their 

students in doing school tasks regarding the degrees of framing. The theoretical 

framework is based on the theory of the sociologist Basil Bernstein (1996, 1998, 

2001) on Pedagogic Discourse. Qualitative methodology guided the 

development of this work and data collection was performed through 

observation and audio records of the classes of the surveyed teachers. The 

comparison between the three pedagogical practices points to marked 

differences between the modes of instruction of the task. The pedagogical 

practices of teachers PA, PB and PC, for the instructional discourse, showed 

strong control of the teachers in the dimension selection of activities; in the 

dimensions sequence, pacing and evaluation criteria was a variation in the 

control‘s intensity. It was possible to distinguish a more effective teaching 

practice - teacher PC - with characteristics that favored the performance of the 

task by the students, regarding the other two characterized pedagogical 

practices.  

 

Keywords: task, pedagogical practice, Chemistry education, social theory. 
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RESUMEN 

En este trabajo fueron analizadas tres prácticas pedagógicas de profesores de 

primer año de enseñanza media regular de la disciplina Química, en tres 

escuelas de la ciudad de Jequié - Bahia, dos de la red pública y una de la 

privada, con base en una perspectiva comparativa para observar diferentes 

modos de instruir la tarea escolar. Este estudio objetiva caracterizar los modos 

de instrucción empleados en el aula por profesores de Química para la 

realización de tareas escolares por sus alumnos en cuanto a los grados de 

encuadramiento. El referencial teórico se fundamenta en la teoría del sociólogo 

Basil Bernstein (1996, 1998, 2001) sobre el Discurso Pedagógico. La metodología 

cualitativa orientó el desarrollo de este trabajo, realizando la colecta de datos a 

través de las observaciones y registros en audio de las clases de los profesores 

estudiados. La comparación entre las tres prácticas pedagógicas apunta para 

diferencias acentuadas entre los modos de instrucción de la tarea. Las prácticas 

pedagógicas de los profesores PA, PB y PC, en relación al discurso 

instruccional, se presentan con fuerte control de los profesores en la dimensión 

de selección de actividades; en las dimensiones de secuencia, criterio de 

evaluación y ritmaje hubo una variación en la intensidad del control de las 

mismas. Fue posible distinguir una práctica pedagógica más efectiva – la del 

profesor PC - con características favorables para la realización de la tarea por 

los alumnos, en relación a las otras dos prácticas pedagógicas caracterizadas.   

Palabras clave: tarea, práctica pedagógica, enseñanza de Química, teoría social.      
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INTRODUÇÃO 

 Esta investigação desenvolve-se no âmbito de um projeto de pesquisa 

que procura caracterizar o ensino da Química em diferentes contextos sociais. O 

projeto tem como principal objetivo a análise e a comparação entre práticas 

pedagógicas de Química em diferentes escolas de ensino médio.  

 Acreditamos que através das análises dessas práticas podemos definir 

relações que favoreçam a aprendizagem dos alunos, especificamente no que diz 

respeito ao momento da realização da tarefa escolar, além de contribuir para 

que a escola e os professores compreendam porque razão alguns alunos são 

bem sucedidos nas tarefas escolares e outros não, e de ressaltar a importância 

da implementação de práticas pedagógicas de sucesso para todos os alunos. E, 

quem sabe, futuramente, sugerir modelos de práticas pedagógicas que 

favoreçam um maior desenvolvimento científico dos alunos e, dessa forma, 

contribuir com a formação inicial e contínua dos professores de Ciências. 

 Nosso trabalho gira em torno das interações discursivas presentes na sala 

de aula de Química. Segundo Kelly (2008), a pesquisa em ensino de Ciências 

sobre as interações discursivas em sala de aula tornou-se proeminente em 

décadas recentes e tem revelado muito sobre o processo de construção de 

conhecimento em sala de aula. Alguns autores têm se dedicado ao estudo de 

fenômenos que envolvem a linguagem e a comunicação como subsídios para 

caracterizar o desempenho dos professores e a aprendizagem dos conceitos 

científicos pelos estudantes (CANDELA, 1999; LEMKE, 1997; MORTIMER; 

SCOTT, 2002), oferecendo importantes contribuições para a pesquisa em 

Educação em Ciências. A análise das interações discursivas entre professores e 

alunos busca compreender os processos pelos quais os alunos são capazes de 

aprender e os modos pelos quais os professores contribuem para a promoção da 

aprendizagem. Porém, apesar do interesse pelas interações discursivas no 

contexto escolar aparecer em um grande número de pesquisas (CASSIANI; 
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FLOR 2011; CASSIANI; FLOR, 2000; NICOLLI; OLIVEIRA; SOUZA et al., 2014; 

SOUZA; SILVA; SANTOS; SANTOS 2013),  com o objetivo de investigar o 

estabelecimento de normas de realização do currículo e o de anunciar métodos 

de ensino mais intelectualmente autênticos (LEMKE, 2000) ainda existem 

lacunas sobre, por exemplo, como o professor oportuniza aos alunos a 

construção de significados nas aulas e sobre o contexto dessa construção, de que 

modos os discursos são utilizados para tal (SESSA, 2009) e sobre os pré-

requisitos institucionais básicos para o sucesso escolar: o social, o cultural e o 

linguístico ainda não estão sendo levados a sério o suficiente (LEMKE, 2000).

 Segundo Mortimer e Scott (2002) pouco se sabe sobre  

Como os professores dão suporte ao processo pelo qual os 
estudantes constroem significados em salas de aula de Ciências, 
sobre como essas interações são produzidas e sobre como os 
diferentes tipos de discurso podem auxiliar a aprendizagem dos 
estudantes (p. 2).  

 Mortimer (2000) ainda adverte que uma das preocupações que os 

pesquisadores em ensino de Ciências devem possuir, antes de buscar propor 

contribuições para a melhoria do ensino, é a de compreender como professores 

dão suporte à compreensão dos seus alunos sobre os conteúdos e atividades 

desenvolvidas em sala de aula. Segundo o autor é a partir do que as pesquisas 

indicarem que será possível pensar em formas que possam contribuir para 

mudanças mais eficazes nas práticas pedagógicas. 

 Acreditamos que o baixo rendimento associado às disciplinas científicas 

como a Química e a dificuldade na compreensão dos seus conteúdos podem 

estar associadas a problemas na comunicação entre professores e alunos. Em 

parte isso pode ser atribuído à natureza do conhecimento da Química a qual 

implica que professores e alunos, ao falar sobre essa ciência, o façam em 

diferentes dimensões, envolvendo os próprios fenômenos químicos, a sua 

explicação teórica e sua linguagem particular, que representa este 

conhecimento. Isso acarreta que, para ensinar Química, os professores façam 
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uso de diferentes estratégias e atividades, como aulas práticas, pesquisas, 

exercícios de lápis e papel, a leitura e a lição, entre outras, para as quais se 

espera que os estudantes se empenhem naquilo que é solicitado e promovido 

pelo professor, objetivando a aprendizagem dos conteúdos do currículo. No 

entanto, os alunos também devem possuir a motivação ou a inclinação 

socioafetiva necessária para este engajamento.  

 A comunicação entre professores e alunos desempenha então um papel 

central ao facilitar (ou dificultar) a compreensão, pelo aluno, daquilo que o 

professor espera que este realize. Isto acontece porque nem sempre aquilo que 

se fala é devidamente entendido ou compreendido, assumindo o mesmo 

significado compartilhado entre todos. Portanto, para que as práticas 

pedagógicas sejam eficazes, torna-se necessário que docentes e alunos 

compartilhem os mesmos significados para as suas palavras e ações nas tarefas 

cotidianas desenvolvidas em sala de aula. 

 Nuthall (2000) afirma que o envolvimento dos alunos nas atividades 

realizadas em classe é produto da clareza das instruções sobre a tarefa e das 

interpretações dessas instruções que alunos fazem e que compromete o 

processo cognitivo dos estudantes. Entretanto, os problemas na compreensão 

por parte dos alunos têm sido interpretados como um fracasso individual do 

próprio aluno, não sendo atribuída nenhuma parcela de culpa à prática 

pedagógica implementada pelos professores (EDWARDS; MERCER, 1994). 

 Infelizmente o que sabemos sobre a prática pedagógica do professor em 

sala de aula é, em geral, um conhecimento parcial e fragmentado, apesar do 

crescente número de pesquisas desenvolvidas neste ambiente. Ainda existe 

uma carência de estudos no contexto da sala de aula (LOPES et al, 2010), 

havendo a necessidade de identificar e especificar as características essenciais 

da prática pedagógica. Dessa forma, ressaltamos que o desempenho do 
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professor se torna uma competência essencial tanto para o ensino quanto para a 

promoção da aprendizagem, conforme argumenta Maria Stella Gil:   

Considerar a competência do professor, ou seja, o sucesso ou o 
fracasso dos professores em sala de aula implica investigar um 
conjunto de relações envolvendo: as relações estabelecidas entre 
suas ações e as ações dos seus alunos e a relação entre estas e as 
transformações das relações do aluno com seu meio (GIL, 1995, 
p. 24). 

As práticas dos professores, portanto, podem ser vistas como uma 

mediação para dar suporte à participação e construção de conhecimento situado 

pelos estudantes, ao invés de entender esse processo como uma transferência 

linear de conhecimento (KELLY, 2008).  

 As pesquisas sobre interações discursivas no contexto da sala de aula de 

Ciências têm se voltado para as chamadas atividades conceituais, que incluem a 

explicação do conteúdo científico, sobre as questões de aquisição da linguagem 

científica (LEMKE, 1997), a mudança no perfil conceitual (MORTIMER, 2000), a 

leitura e a produção de textos científicos, o estudo dos enunciados e gêneros 

discursivos em sala de aula (CASSIANI; FLÔR, 2011) e os padrões de diálogo 

neste espaço, e têm deixado de lado as questões relacionadas às atividades de 

gerenciamento ou manejo de classe e as atividades e tarefas escolares nas 

interações em sala de aula. Tais atividades, entretanto, compõem estratégias de 

ensino importantes para a promoção da aprendizagem. Segundo Lopes et al. 

(2010), é importante compreender como as tarefas estão interconectadas e como 

são colocadas aos alunos, pois as tarefas podem encapsular os desafios da 

aprendizagem e estas devem ser entendidas pelos alunos, já que a tarefa 

esclarece o que os alunos devem aprender.   

 A tarefa faz parte da cultura escolar, sendo realidade presente no 

processo educacional. Deste modo, trata-se de um dispositivo por meio do qual 

o professor concretiza o seu trabalho. Porém, a tarefa escolar ainda é um 

assunto pouco abordado e discutido na literatura sobre o Ensino de Ciências. 
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Para Nogueira (2002 apud FUGIMOTO; MARTINS, 2013), a tarefa é uma 

questão pertinente à didática e, portanto, deveria ser um assunto mais debatido 

por ser uma componente importante dos processos de ensino e aprendizagem. 

 De acordo com Lopes et al. (2010), no momento da definição da tarefa o 

professor desempenha um papel importante: o de mediador com quem o aluno 

interage de forma colaborativa para construir significados. Para estes autores, a 

ação de mediador do professor pode funcionar como catalisador do processo de 

aprendizagem. As ações que emergem dos alunos ao tentar resolver a tarefa 

mobilizam conhecimentos prévios usando procedimentos tais como a descrição, 

a representação, a previsão e a interpretação daquilo que o professor solicita, 

entre outros. Acreditamos, portanto, que há uma necessidade de conhecer 

melhor as interações discursivas em sala de aula no momento em que o 

professor define e solicita as tarefas a seus alunos, e como estas são conduzidas 

desempenha um papel fundamental para que os alunos realizem com êxito o 

que foi solicitado. Lopes et al. afirmam que: 

Quando os alunos compreendem o que lhes é pedido nas tarefas 
propostas, utilizam estratégias mais adequadas para sua 
aprendizagem, tornam-se mais independentes, responsáveis e 
autoconfiantes além de assumir um maior controle sobre suas 
aprendizagens (LOPES et al. 2010, p. 35) 

 Neste caso a ação, ou melhor, a prática pedagógica do professor é 

entendida como mediadora, facilitadora ou condutora do processo de 

realização da tarefa pelo aluno, sendo o professor o agente fundamental, ou 

seja, aquele que ajuda o aluno a decidir como realizar a tarefa (COLL, 1994 

apud LOPES et al. 2010). Esta ação, por sua vez, está altamente vinculada ao 

grau de autonomia ou poder do aluno na decisão de como realizar as atividades 

escolares.   

 No âmbito de tais considerações partimos do pressuposto de que o 

engajamento e o êxito, nas aulas de Química e na realização das tarefas estariam 
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associados à clareza com que a definição é elaborada e comunicada pelos 

professores.  

Se o professor não der uma instrução clara (ou enunciar várias 
instruções de uma forma confusa), se não fornecer indicações 
suficientemente explícitas e ficar nos ―pressupostos conhecidos‖ 
ou na alusão, ou até mesmo no implícito, procedendo ―como se‖ 
o aluno soubesse, a compreensão da instrução pelos alunos não 
se verifica, estes não conseguem executar corretamente o que lhes 
é pedido ou não compreendem para que é que serve o que têm 
de fazer. Verifica-se, então, um desvio entre aquilo que o 
professor espera obter e as realizações dos alunos, surgindo erros 
que o professor é obrigado a corrigir. Este não-ajustamento entre 
a instrução e a maioria dos alunos é um grande obstáculo à 
aprendizagem (ALTET, 2000, p. 104).  

 Portanto, o ensino, materializado na relação professor-aluno, em 

particular no momento da definição da tarefa, reflete as concepções da prática 

pedagógica e pode determinar os sucessos e fracassos dos alunos com respeito à 

aprendizagem. Acreditamos que a análise da definição das tarefas pode 

fornecer informações valiosas sobre esta relação, possibilitando orientações para 

um ensino mais eficaz. No contexto da aula de Química, por exemplo, alguns 

estudantes podem ser considerados bons alunos no que diz respeito às questões 

relacionadas ao comportamento em sala de aula, porém podem exibir baixos 

envolvimentos e desempenho na resolução das tarefas e atividades que são 

solicitadas pelo professor.  Isso, por sua vez pode ser uma consequência da 

maneira como o professor, instrui a tarefa de Química.   

 Esta situação, bastante comum no contexto da sala de aula de Química, 

de fraco desempenho por alguns alunos nas tarefas escolares, alerta para a 

importância de uma compreensão sobre a prática pedagógica que possibilite 

uma efetiva aprendizagem científica desses alunos. Isso também desperta a 

relevância de levar em consideração a relação entre o contexto social dos 

alunos, na interpretação do baixo desempenho na escola e em particular na 

realização das tarefas, especialmente nas disciplinas relacionadas a Ciências, já 

que o contexto social, conforme pesquisas anteriores (VIOLA et al., 2005; 
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MORAIS; PENEDA; MEDEIROS, 1992), pode ser um fator que influencia a 

prática pedagógica dos professores. De acordo com Pires et al. (2004), ―partindo 

dos mesmos conteúdos científicos, os professores podem fazer diferentes 

recontextualizações, não só com base em pressupostos epistemológicos e 

psicológicos, mas também com bases em pressupostos sociológicos‖(p. 2). Com 

base nessa observação selecionamos professores de Química que atuam em 

escolas de contextos socialmente distintos como uma forma de garantir uma 

diversificação dos cenários e também das características da prática pedagógica 

em torno da definição das tarefas escolares. 

 Na visão de Basil Bernstein, o professor, através de sua prática 

pedagógica, recontextualiza o texto do programa, criando dessa forma um 

espaço de mudança, portanto pode-se conceber a figura do professor como 

assumindo um papel como agente de mudança para o ensino.  

 Diante de tais considerações apresentamos o problema de investigação 

dessa dissertação que tem como cenário o espaço sociocultural das salas de aula 

de Química em torno das práticas pedagógicas dos professores no momento de 

definir a tarefa escolar. A questão problematizadora é: 

 Quais os graus de controle dos professores de Química, em sala de 

aula, ao instruir seus alunos sobre as tarefas que estes devem realizar 

ou sobre as ações que se espera que estes realizem?  

 Com o propósito de responder a essa questão, tomamos como unidades 

de análise três professores de Química da primeira série do ensino médio, que 

lecionam em escolas que atendem alunos com realidades socioeconômicas 

diferentes: uma escola da rede privada, uma escola da rede pública estadual de 

grande porte e outra também pública estadual, mas localizada na periferia da 

cidade. Todas estas escolas estão localizadas na cidade de Jequié, interior da 

Bahia.  
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 Para alcançarmos nosso propósito assumimos como suporte teórico-

conceitual a teoria de Basil Bernstein (1996, 1998, 2001) a qual permite analisar, 

como base em uma perspectiva sociológica, os contextos educacionais e, 

portanto, contribui para o delineamento teórico e metodológico de nossa 

pesquisa no contexto do ensino de Química, fornecendo os conceitos 

necessários para responder nossa questão de pesquisa.  

 Tendo em vista a problemática desta pesquisa, estabelecemos como 

objetivo principal: 

 Caracterizar os modos de instrução empregados em sala de aula por 

professores de Química para a realização das tarefas/atividades por 

seus alunos quanto aos graus de controle.  

E como objetivos específicos:  

 Classificar as diferentes tarefas/atividades desenvolvidas por 

professores de Química em suas aulas; 

 Identificar os diferentes momentos do discurso instrucional associado 

às tarefas/ atividade de Química; 

 Atribuir a estes momentos, através da comparação, graus do princípio 

de enquadramento no âmbito da teoria de Basil Bernstein.      

 Essa dissertação compõe-se de quatro capítulos:  

 O primeiro capítulo inicia com uma discussão sobre as interações 

discursivas, a linguagem na sala de Ciência e a tarefa escolar, elementos que 

buscam nos posicionar frente a nosso campo de pesquisa. O segundo capítulo 

aborda conceitos desenvolvidos por Basil Berstein, relacionados com a nossa 

análise. No contexto da Sociologia da Educação que se desenvolveu na 

Inglaterra a partir dos anos 70 do século XX, a obra de Bernstein ocupa uma 

posição singular. Conforme Silva (2002), seus escritos são, ao menos em parte, 
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uma teoria sociológica sobre o Discurso Pedagógico, já que ele não está 

preocupado com o conteúdo propriamente dito, mas quer saber como esse 

discurso está estruturalmente organizado. Bernstein constrói uma teoria com 

base, principalmente, nos conceitos de código, dispositivo pedagógico e 

discurso pedagógico, e nos princípios de classificação e enquadramento. No 

terceiro capítulo apresentamos o desenho metodológico da pesquisa, com 

destaque para a caracterização dos professores e suas turmas observadas. No 

quarto capítulo apresentamos os instrumentos construídos ou adaptados para 

análise das práticas pedagógicas dos professores envolvidos para, em seguida, 

realizar uma análise comparativa dessas práticas. E, por último, as 

considerações finais de nossa pesquisa que incluem uma discussão sobre as 

implicações dos resultados obtidos para a pesquisa, o Ensino de Ciências e a 

formação de professores de Química. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------  23 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



---------------------------------------------------------  24 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

1.1. AS INTERAÇÕES DISCURSIVAS NO CONTEXTO DA SALA 

DE AULA 

 Uma interação discursiva em sala de aula pode ser entendida, em seu 

sentido amplo, de acordo com Magalhães (1996), como qualquer troca de 

palavras entre pelo menos dois interlocutores - aluno/aluno, professor/aluno. 

Este mesmo autor também afirma que a análise do padrão interacional 

discursivo em sala de aula pode propiciar a compreensão da construção do 

conhecimento do conteúdo. Segundo Altet (2000), a interação é uma troca 

recíproca entre os participantes, uma ação mútua de reciprocidade e de 

influência. 

 É no final do século XX que os estudos sobre as interações discursivas e a 

linguagem começam a ganhar destaque no campo da Educação em Ciências. 

Essa linha de pesquisa se volta especialmente para o interior da sala de aula, 

apontando a necessidade de compreender como os processos de ensino e 

aprendizagem são construídos discursivamente, entre professores/alunos e 

entre alunos/alunos. Esta orientação significa um distanciamento das pesquisas 

do tipo processo-produto, hegemônicas até então, surgindo pesquisas com 

pressupostos epistemológicos e metodológicos distintos; são as chamadas 

pesquisas sociolinguísticas que buscam encontrar regras e mecanismos 

estruturais do diálogo, evidenciando indícios importantes do processo 

interativo, com especial destaque à análise das relações interativas em sala de 

aula (BOZELLI, 2010). 

Estudar o discurso no contexto escolar é importante porque ele está no 

cerne das questões sobre o ensino e a aprendizagem, não só porque a 

linguagem é o principal meio de comunicação entre professor e seus alunos, 

mas também porque é um meio pelo qual representamos nossos pensamentos.  

O discurso da sala de aula atua estabelecendo compreensões 
conjuntas entre professor e aluno, marcos compartilhados de 
referência e de concepção, em que o processo básico (incluindo os 
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aspectos problemáticos deste processo) consiste em introduzir os 
alunos no mundo conceitual do professor, e por meio deste, na 
comunidade educativa. Na medida em que se pode observar que 
o processo de educação tem lugar no discurso situado da aula, 
trata-se essencialmente [...] de um processo de socialização 
cognitiva por meio da linguagem (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 
176, tradução nossa). 

 Como destaca Candela (1999), é por meio de situações de interações 

discursivas que a construção do conhecimento é realizada, mas também, das 

versões diversas sobre o tema em discussão, que são confrontadas, negociadas e 

reconstruídas nesse processo pelos atores sociais da interação 

A repetição da mesma solicitação pela professora a vários alunos 
não faz somente com que as respostas se modifiquem 
procurando a ―certa‖; abre também a possibilidade de que se 
expressem diferentes interpretações do fenômeno e de que estas 
sejam comparadas ou complementem as outras, contribuindo 
para a construção de significados (CANDELA, 1999, p. 154, 
tradução nossa). 

Conforme Mortimer e Scott (2002), as interações fazem parte do processo 

de construção de significados, pois para a aprendizagem ocorrer há a 

negociação entre as concepções que o aluno possui antes do processo de ensino 

e os novos conceitos científicos ―num espaço comunicativo no qual há o 

encontro entre diferentes perspectivas culturais, num processo de crescimento 

mútuo‖ (p. 284). Com isso, há uma sinalização dessas pesquisas sob a nova 

forma de conceber os processos de ensino e de aprendizagem que implica o 

deslocamento do entendimento individual sobre os fenômenos para um novo 

contexto, para um viés de construção de significados em um contexto social de 

sala de aula (BOZELLI; NARDI, 2012). 

Candela advoga acerca da importância do desenvolvimento desse tipo 

de pesquisa em contextos escolares ao afirmar que,  

Os contextos escolares estão formados por uma trama de relações 
entre docentes, alunos e o conteúdo curricular. Estes fatores 
necessitam serem tomados em conta em suas múltiplas 
articulações para tentar compreender os variados aspectos do 
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processo de construção discursiva e dos significados 
compartilhados (CANDELA, 1999, p. 18). 

Considerar o movimento discursivo nesse contexto é ―um meio 

privilegiado para estudar os processos educacionais quando se procura 

compreender os mecanismos e as condições que propiciam a construção de 

significados‖ (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 14). Para estes autores, a forma 

como a interação discursiva em torno do conteúdo vai sendo construída, do 

ponto de vista dialógico, é que vai propiciar a elaboração de aproximações ao 

significado e a ocorrência de um conhecimento compartilhado (EDWARDS; 

MERCER, 1994). 

 A construção de um conhecimento compartilhado, segundo Mortimer e 

Machado (2001), depende essencialmente de um processo no qual os 

significados e a linguagem do professor vão sendo apropriados pelos alunos na 

sala de aula. Sendo assim, segundo estes autores, a compreensão do papel da 

linguagem na aquisição dos conceitos é fundamental para redimensionar as 

práticas pedagógicas existentes.   

 Desta forma a sala de aula circunscreve um espaço cultural específico e 

dinâmico, mas também restritivo, pois de acordo com El Hani e Mortimer,  

Em qualquer sala de aula, há uma heterogeneidade de modos de 
pensar e falar. Dito de outra maneira, toda sala de aula é 
multicultural. Para que possamos construir uma teoria sobre o 
ensino e a aprendizagem, que permitam intervir de modo 
informado na dinâmica da sala de aula, é necessário modelar esta 
heterogeneidade. Sem dúvida, diante da complexidade e da 
contingência das salas de aula, este será um modelo que somente 
poderá ser projetado para novas situações se acompanhado de 
coleta de informações locais (2010, p. 327). 

 Portanto, os alunos, para que possam aprender Ciência neste contexto 

multicultural, necessitam circular entre a própria cultura e a cultura científica. 

Segundo Lemke (1997), aprender a usar a linguagem da Ciência não é somente 

aprender a falar os termos técnicos, mas saber relacionar esses termos uns com 
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os outros. Isto requer dos alunos um grande esforço para descobrir os 

significados1, assim palavras como massa, modelo, elemento, trabalho, etc., 

possuem muitos significados diferentes na linguagem cotidiana, mas apenas 

um deles é válido na linguagem científica. Portanto, se centrarmos ―o ensino da 

Ciência nos termos e na nomenclatura nova, os alunos podem ter a cabeça 

―cheia‖ de novos nomes, mas não estarem certos do que esses nomes querem 

dizer ou de onde vêm‖ (OLIVEIRA et al., 2009, p. 25). Deste modo, os alunos 

devem aprender a combinar os significados desses diferentes termos, segundo a 

forma ‗correta‘ de falar cientificamente (LEMKE, 1997). Para que isso ocorra, as 

atividades implementadas devem privilegiar as discussões, os debates, as 

exposições de ideias e percepções dos alunos diante de um conceito ou de um 

fenômeno. Podemos, durante uma aula, observar a realização de diferentes 

atividades, as diversas maneiras de conduzi-las e as diferentes formas de 

participação entre professores e alunos. Isso pode ser atribuído às diferentes 

disposições de interação construídas entre professores e alunos.  

A literatura também nos informa que na sala de aula ocorre um tipo de 

comunicação que acontece de forma vertical, cujos movimentos discursivos se 

orientam em função da dominação, do poder e da hierarquia. Autores como 

Antonia Candela (1999) chamam essa forma vertical de assimetria. E afirmam 

que a ―assimetria é uma propriedade intrínseca de todo diálogo, sem o qual não 

seria possível a comunicação‖ (CANDELA, 1999, p. 189). Ainda segundo a 

autora, relações locais de poder entre professores e estudantes não são dadas 

nem tampouco fixas, mas continuamente redefinidas no curso das interações. 

Autores como Cazden (1997) e Sinclair e Coulthard (apud CAZDEN, 1997), 

acreditam que este modo de interação é comum e é considerada uma forma de 

orientar as aprendizagens, permitindo manter o controle do discurso, mas 

também contornar ou ignorar determinadas perguntas dos alunos. ―O aspecto 

                                                           
1 Segundo Lemke (1997) o significado é o padrão semântico comum compartilhado por todas as 
formas diferentes de dizer o mesmo. Mas se existe mais de um padrão semântico, então isto 
adquire vários significados que podem entrar em conflito.   
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mais evidente da fala do docente pode ser a sua referência a questões de 

controle: controle da conduta e da fala” (CAZDEN, 1997, p. 655).  

Os alunos, por sua vez, são encorajados a aceitar a autoridade do 

professor, a abandonar a visão do senso comum, aceitar a ‗superioridade‘ da 

Ciência, a acreditar que alunos que dominam melhor a linguagem da Ciência 

são mais inteligentes, e até a desenvolver um medo e ódio do ‗poder 

desconhecido‘ da ciência e a acreditar que a Ciência é neutra e livre de valores. 

Segundo Lemke (1997), ―é possível que alunos aprendam a praticar o jogo de 

sala de aula, mas não a falar física ou falar biologia‖ (p. 28), ou seja, é possível 

que os alunos tenham adquirido apenas as regras, direitos e obrigações 

referentes ao contexto da sala de aula, mas não tenham aprendido sobre o 

conhecimento científico, pois segundo este autor ―o que importa, para aprender 

e fazer ciências são, principalmente, as tradições cultural e socialmente 

aprendidas de quais tipos de discurso e representações são úteis e como 

devemos usá-los‖ (LEMKE, 2000, p.5, tradução nossa). 

 Uma das primeiras modalidades de interação discursiva observadas na 

sala de aula revelou um padrão típico (SINCLAIR; COULTHARD, 1975; 

MEHAN, 1979 apud LEMKE, 1997) que são as trocas do tipo ―Iniciação-

Resposta-Avaliação‖ caracterizada como sequência I-R-A, um recurso de 

mediação entre o professor e os alunos que configura os processos de interação 

discursiva. Ao utilizar esta estratégia o professor é capaz de engajar os alunos 

na interação em sala de aula, enquanto ele mantém o controle da mesma. 

Normalmente o papel do professor nesse padrão é o de controlador da agenda e 

do discurso, sustentado por um conjunto de regras do diálogo da sala de aula 

(EDWARDS; MERCER, 1994), cujas funções são guiar e estruturar as atividades. 

Este fato se deve, principalmente, à posição institucional do professor e às 

assimetrias de conhecimento. Tal posição confere ao professor a 

responsabilidade de iniciar as diferentes etapas da aula, receber os alunos, 

comunicar o que será feito, solicitar tarefas para correção, perguntar, avaliar, 
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repreender, explicar o conteúdo, definir a tarefa. Neste padrão de interação, o 

professor acaba tomando a maioria das decisões, enquanto o aluno apenas 

segue as orientações do professor e ―devolve‖ o conhecimento dado. Além do 

mais, o poder conferido institucionalmente ao professor reforça ainda mais uma 

relação assimétrica entre ele e os alunos, pois, segundo Candela (1999), ―as 

posições clássicas da sociologia do poder assumem que as interações refletem as 

relações de poder preestabelecidas, dando assim à interação o caráter de ser 

reprodutora da ordem social‖ (p. 189). Portanto, ―a assimetria do conhecimento 

está no centro da comunicação e gera uma estrutura de dominação discursiva 

entre professor e alunos‖ (p. 191).  

 Este tipo de interação enfatiza a existência de uma autoridade e poder na 

sala de aula, que geralmente pertence ao professor. Os alunos, porém ―têm o 

poder de resistir a aprender ao que o professor quer que aprendam. A 

resistência é uma forma de opor-se ao poder‖ (CANDELA, 1999, p. 191).  

 Mortimer e Scott (2002) ressaltam que esse tipo de estrutura – IRA -, 

pode apresentar um caráter interativo, mas também de autoridade. Podemos 

pensar, então, que este tipo de padrão mascara um espaço de reprodução 

cultural através da simulação da participação dos alunos, enquanto o professor 

guia a interação desempenhando o papel de transmissor do conhecimento. 

Outros autores, no entanto afirmam que essas diferenças de poder e controle 

dentro da sala de aula, emergem das ―diferenças sociais, e que daí se deduz o 

fracasso de alunos das classes sociais desfavorecidas, pois não possuem a 

competência discursiva adequada para ter o êxito no contexto escolar‖ 

(CANDELA, 1999, p. 194).    

 Estas considerações sobre padrões de interação em sala de aula que 

entrelaçam relações de controle e poder ―expõem diretamente outras relações 

de poder nas quais estão imersas e que derivam de um sistema social mais 

amplo‖ (LEMKE, 1997, p. 58, tradução nossa). A observação desse tipo de 
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interação permite, portanto, ligar a outros tipos de relações além da escolar e a 

demonstrar uma estreita interdependência de negociações entre ―professor-

aluno de relações sociais e a comunicação de ideias científicas, bem como 

revelando as diversas formas de mal-entendidos e equívocos que acontecem nas 

salas de aula de ciências‖ (LEMKE, 2000, p. 15,). 

 Para Lemke (1997), as investigações sobre as interações discursivas 

conduzem a uma visão do ensino e da aprendizagem de Ciências como 

processos que envolvem uma segunda socialização ou ―enculturação‖ dos 

estudantes. Dessa forma, as interações discursivas recebem maior atenção na 

medida em que são consideradas como uma dimensão sociocultural nos 

processos de construção de significados que ocorrem na sala de aula de 

Ciências. Já que a atividade da sala de aula é uma entre outras ―atividades 

sociais humanas‖ (LEMKE, 2000) tais como: a família, igreja, centro 

comunitário, a cidade, o estado, a internet, a nossa vida dentro desses espaços e 

comunidades associadas, nos fornecem ferramentas: linguagens, sistemas de 

crenças, sistemas de valores, discursos e práticas especializadas. Na visão de 

Lemke:  

[...] não sabemos por que agimos como agimos, só sabemos 
algumas razões locais em uma determinada escala de tempo e 
dentro de uma gama limitada de contextos. Não sabemos todas 
as outras razões que surgem a partir do funcionamento de nossas 
ações em contextos muito maiores e mais distantes e em prazos 
mais longos [...] (2000, p. 3, tradução nossa).  

 A sala de aula, por condensar em si uma heterogeneidade social e 

cultural, torna-se um espaço atraente para as investigações que procuram 

elucidar por que alguns alunos não conseguem seguir o percurso daqueles que 

se destacam nas disciplinas científicas, e não obtém sucesso fracassando no 

processo escolar. Para compreender os processos e a dimensão da sala de aula, 

portanto, é preciso estudar as interações entre professor e alunos, e desses com 

os conteúdos, levando em conta que essa interação é mediada pelos artefatos 

sociais, culturais, simbólicos e pelo próprio professor. 
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 De acordo com Silva (2002), as atividades propostas para os estudantes 

despertam muito mais interações e desenvolvimento conceitual do que os 

momentos relacionados à exposição do conteúdo realizado pelo professor. 

Logo, a análise das interações em torno das tarefas escolares pode fornecer 

evidências de aspectos tais como o modo de participação dos alunos nas 

atividades escolares, pois acreditamos que a forma como o professor interage 

discursivamente com o aluno pode favorecer a participação deste nas tarefas 

que lhes são propostas.  

Neste sentindo Santos et al. (2014) argumentam que:  

As interações discursivas em torno das atividades e tarefas vêm 
assim completar aquela que investiga o ensino e a aprendizagem 
da linguagem e dos conceitos científicos, e procura conhecer 
como os professores são capazes de promover ou limitar o 
engajamento de seus estudantes nos ambientes de sala de aula e 
de tornar explícitas para estes as regras para sua participação, 

realização e avaliação de suas produções (p. 231).  

1.2. A LINGUAGEM E A SALA DE AULA DE CIÊNCIAS 

A linguagem se refere a ação de expressão ou comunicação de uma 

mensagem. Para Soares (1989), a linguagem é o principal produto da cultura e 

principal instrumento de sua transmissão.  

Cada vez mais os estudos sobre linguagem vêm ganhando importância 

no campo do Ensino de Ciências, mostrando importantes contribuições que 

privilegiam a análise das interações discursivas nos processos de ensino e de 

aprendizagem em situações reais de sala de aula. Neste sentido, a atenção não 

estaria nos professores, nos alunos e nem no conteúdo, mas estaria nas 

interações, que acontecem ao longo desses processos. Nessa dinâmica interativa 

a atividade cognitiva vai se estabelecendo através do outro por meio da 

linguagem. Nesse sentido ―a linguagem é vista como um ‗meio‘ de se atingir 

um fim‖ (SMOLKA, 1995). Ela assume, portanto um lugar de destaque, pois é 
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instrumento de mediação para o processo de ensino e de aprendizagem 

(MACHADO; MOURA, 2005).  

Em um trabalho de revisão Gregory Kelly (2008) deixa evidente como os 

eventos em sala de aula de Ciências são construídos por meio da linguagem e 

de processos sociais. Segundo o autor, 

A importância de ver a educação através das lentes da linguagem 
e dos processos sociais é justificada através de três observações 
primárias. Primeiro, ensino e aprendizagem ocorrem através de 
processos construídos por discurso e interação. Um foco empírico 
na maneira pela qual a linguagem contribui para aprendizagem é 
essencial para desenvolver teorias acerca de práticas para 
Educação em Ciências. Segundo, o acesso dos estudantes à 
ciência é consumado através do engajamento no mundo social e 
simbólico constituindo o conhecimento e a prática de 
comunidades especializadas. Questões de entendimento, 
apropriação, afiliação e desenvolvimento de identidades para a 
participação no conhecimento e na prática das ciências podem 
ser compreendidos através do estudo de processos discursivos. 
Terceiro, o conhecimento disciplinar é construído, estruturado, 
retratado, comunicado e acessado através da linguagem, e, assim, 
para entender a base epistemológica da ciência e da investigação 
é preciso atenção aos usos da linguagem (KELLY, 2008, p. 443, 
tradução nossa). 

 Soares (1989) alerta que distintos grupos sociais, desenvolvem processos 

de socialização diferentes e, portanto, geram modos diferentes de usar a 

linguagem que são determinados por sua condição primeira. Bernstein (2001) 

também compartilha de tal afirmação quando diz que formas diferentes de 

relações sociais podem gerar sistemas de linguagem, ou códigos linguísticos de 

fala bastante diferentes entre si determinando assim o comportamento, os 

modos de ver e de pensar dos indivíduos e de seu grupo social. Dessa maneira, 

grupos de pessoas que utilizam a mesma linguagem constituem uma 

comunidade. Os professores de Ciências, por exemplo, constituem uma 

comunidade que utiliza a linguagem científica para comunicar o conhecimento 

elaborado pela Ciência.   
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A linguagem científica, portanto, possui suas particularidades específicas 

e merece dos professores uma atenção especial, já que intervém na 

compreensão de conceitos científicos. Conforme Oliveira et al. (2009), a 

exploração didática da linguagem nas aulas de Ciências é um assunto pouco 

considerado na literatura sobre Educação Científica, mas também argumentam 

―que na realidade, uma enorme complexidade envolve a exploração didática da 

linguagem científica já que a mesma obriga à mobilização de muitos saberes 

multidisciplinares‖ (p. 22). 

A função do professor, de acordo com Machado e Moura (2005), seria a 

de ―comunicar bem, ajustando sua forma de expressão àquela que pensa ser 

adequada a seus alunos‖ (p. 28). Haja vista que a linguagem da Ciência tem a 

sua própria estrutura, regras e exceções, e muitos dos problemas com a 

linguagem científica em sala de aula advêm de esta ser, usualmente, oposta aos 

da experiência comum e da linguagem originária dos alunos, essa diferença 

requer destes um grande esforço para descobrir os significados (LEMKE, 1997), 

podendo ser fonte de dificuldade para muitos estudantes. Já que na sala de aula 

de Ciências a linguagem a ser ensinada, cobrada e valorizada é, geralmente, a 

linguagem científica, por isso, algumas vezes, ―tudo que o professor diz e tudo 

que dizem os alunos podem significar uma coisa para o professor e outra para 

os alunos‖ (LEMKE, 1997, p. 2), apesar de saber que o professor, ao falar sobre a 

Ciência em uma interação verbal não utiliza apenas a linguagem científica 

(LEMKE, 1997).  

No entanto, Oliveira et al. (2009) nos alertam de que: 

A linguagem da sala de aula pela sua simplificação e 
subjetividade inerente pode transformar-se num obstáculo 
epistemológico, determinando fatores que afetam o 
conhecimento científico desviando-o das teorias e dos seus 
conteúdos. Como exemplo, uma teoria pode requerer certo 
número de conceitos e a linguagem usada, por exemplo, numa 
perspectiva explicativa só sugerir um desses conceitos (2009, p. 
23). 
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 Para se compreender a Ciência é necessário um conhecimento da 

linguagem científica, não só no que diz respeito ao seu vocabulário, mas 

também ao seu processo de pensamento. Conhecer e usar a linguagem científica 

ajuda a compreender os conceitos científicos essenciais do conhecimento na 

sociedade em que vivemos.  

 Infelizmente, um dos aspectos problemáticos para a aprendizagem é que 

alguns professores não reconhecem a importância de discutir com seus alunos o 

sentido das palavras que eles usam para descrição das suas ideias. Os alunos, 

por sua vez, podem não perceber que uma palavra pode ter diferentes sentidos, 

nos diferentes contextos, e não distinguir qual o sentido mais apropriado para o 

contexto da sala de aula de Ciências. Este aspecto também pode dificultar que 

os alunos realizem corretamente as tarefas escolares, já que terão problemas, 

por exemplo, em interpretar textos para compreender exatamente o que a tarefa 

solicita e, portanto, podem apresentar dificuldade em escolher a informação 

necessária para sua consecução, em saber escrever o que a tarefa pede, em 

explicar o objetivo do que estão a fazer e ainda não saberem expor suas ideias 

de um modo sistemático e organizado. 

Portanto, a linguagem assume um papel de destaque, pois é o meio 

essencial para o desempenho comunicativo entre professores e alunos na sala 

de aula de Química, e onde o professor, por meio de sua prática pedagógica, 

pode provocar (ou não) a participação dos alunos, pois nenhuma prática será 

bem sucedida se não existir uma interação e um entendimento adequados entre 

a linguagem do professor e a compreensão dos alunos. Neste sentido Candela, 

afirma que: 

[...] a compreensão do complexo e rico entrançado da pauta de 
interação que se dá para produzir conhecimento entre professor e 
aluno, [...] é necessária como ponto de partida para qualquer 
proposta que pretenda melhorar o ensino da Ciência em seu 
contexto real (1999, p. 18). 
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Bernstein (1996) salienta ainda que existe uma relação entre alunos 

socialmente desfavorecidos, sua linguagem e o seu desempenho escolar. Porém 

o autor não entende que as dificuldades de aprendizagem desses alunos se 

devem à deficiência de sua linguagem, mas ao confronto entre diferentes códigos 

no contexto escolar.  

O que acontece é que por meio do processo de socialização primária, ou 

seja, a socialização que acontece no contexto familiar, os alunos adquirem 

códigos elaborados e/ou restritos, que lhes permitem realizar uma comunicação 

apropriada para o contexto. Os códigos são definidos, portanto, como princípios 

que regulam os processos de comunicação e cujos valores são funções de 

estruturas sociais diferentes. Conforme Bernstein tais realizações estão ao nível 

da socialização primária que são incorporadas por meio dos contextos locais 

―que lhes dão significados legítimos e têm uma estrutura subjacente 

determinada diretamente pela classe social‖ (NOZAKI; DIAS, 1999, p. 29). O 

modo linguístico da socialização primária vai orientar esses indivíduos numa 

direção que, uma vez dada, é progressivamente solidificada. As implicações 

dessa direção vão sendo construídas e transformando as experiências cognitiva, 

afetiva e social destes indivíduos. Dessa forma, a linguagem torna-se um 

condicionante poderoso do que é aprendido e como é aprendido.  

A vivência e a comunicação no contexto familiar criam procedimentos e 

realizações que são fundamentais para a educação formal, na transição da 

família para a escola. Como afirma Bernstein (1974 apud Díaz 2001), ―o código 

que a criança traz para a escola simboliza sua identidade social‖ (p. 22) e 

quando essa criança é sensibilizada para o sistema de comunicação escolar, ou 

seja, para o código elaborado ―sua experiência escolar é uma experiência de 

desenvolvimento simbólico e social‖, ou seja, haverá uma elaboração da sua 

identidade social. Mas se, o indivíduo não estiver sensibilizado para o sistema 

de comunicação escolar, ou seja, for ―limitado a um código restrito a 
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experiência escolar será uma experiência de mudança simbólico e social‖ (p. 

22), ou seja, haverá mudança de sua identidade social e de sua realidade social.  

 Na visão de Nozaki e Dias (1999), Bernstein na análise do papel da 

escola para as diferentes classes sociais: 

[...] explica primeiramente que a escola é uma instituição em que 
cada aspecto no presente está perfeitamente ligado a um futuro 
distante e tem como meta apoiar o desenvolvimento da 
consciência do eu e a diferenciação ou discriminação cognitiva e 
afetiva e desenvolve e encoraja relações mediatas (1999, p. 31).  

Para Bernstein o que acontece é que a escola utiliza os códigos 

elaborados do mundo simbólico da classe média. Daí que entre a escola e a 

comunidade a que pertencem alguns alunos pode existir uma descontinuidade 

cultural baseada em dois sistemas de comunicação radicalmente diferentes o 

familiar e o escolar. Assim, de acordo com Nozaki e Dias (1999), muitos alunos 

pertencentes às classes desfavorecidas, quando vão para escola, estão a penetrar 

num sistema simbólico que não lhes oferece qualquer ligação com a sua cultura 

primeira e dessa forma podem vir a fracassar no seu processo de aprendizagem. 

1.3. ESTRUTURAS E REGRAS DA SALA DE AULA 

Considerando a aula como uma atividade social, esta possui um modelo 

de organização, com estruturas e regras que são mais ou menos definidas. A 

literatura nos informa, principalmente a partir dos estudos sociolinguísticos, 

que as interações professor-aluno são orientadas por regras contextuais, e que 

as atividades possuem estruturas cujas regras são implícitas e se transmitem e se 

aprendem durante a interação (CAZDEN, 1997). Acreditamos que quando os 

alunos não dominam tais regras, sua participação na aula fica comprometida.  

Edwards e Mercer (1994) denominam essas regras implícitas de regras 

básicas educacionais que devem ser compreendidas e postas em prática pelos 

participantes. Geralmente, as regras implícitas são as mais utilizadas dentro da 

sala de aula, e os alunos podem não dominar conscientemente tais regras 
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podendo, mesmo assim, atuar sobre elas. Segundo estes autores, embora tais 

regras não sejam investigadas diretamente, podem muito bem ser um 

problema, especialmente para os alunos que não compartilham com o professor 

seus antecedentes da experiência cultural que poderiam facilitar o 

reconhecimento e a aprendizagem destas regras implícitas (1994, p. 63). 

Edwards e Mercer (1994) se perguntam sobre o que ocorre quando os 

alunos não reconhecem os diferentes tipos de discursos e os modos adequados 

de responder a eles em sala de aula. Para estes autores pode-se prever a 

ocorrência de mal entendidos e de fracassos na comunicação educacional: 

Estas regras da fala em uma aula formam parte de uma série 
mais geral de regras de interpretação não escritas que constituem 
a base de uma participação no discurso educacional. Entre elas 
estão às regras sobre o modo de tratar o conteúdo o tema 
principal da lição; por exemplo, as perguntas de sondagem do 
professor devem ser feitas de um modo claro e formal diferente 
de um diálogo entre amigos fora do contexto escolar 
(EDWARDS; MERCER, 1994, p. 62). 

Para estes autores o objetivo da comunicação em sala de aula é o de 

ampliar o conhecimento e a compreensão dos alunos sobre os temas ensinados. 

No entanto, para que isso possa ocorrer, professores e alunos devem estabelecer 

mutuamente um universo discursivo. E dentro deste universo discursivo temos 

as regras básicas que fazem referência a uma série de compressões implícitas que 

os participantes de uma conversa devem possuir para dar sentido adequado ao 

que o outro está tentando dizer. Porém, ―muitas vezes o professor insere os 

alunos em um universo por meio da fala, e muitas vezes esse universo, que 

contém elementos familiares, pode adotar aspectos novos, desconhecidos para 

os alunos‖ (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 65).  

Além disso, devemos considerar que a comunicação em sala de aula 

pode ter uma dependência da fala com relação ao contexto da experiência 

compartilhada, de atividades, das vivências externas à sala de aula  
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[...] como uma propriedade das compreensões gerais que surgem 
entre as pessoas que se comunicam, não como uma propriedade 
do sistema linguístico que utilizam ou das coisas que se tem feito 
e dito realmente, nem tão pouco das circunstâncias físicas em que 
essas pessoas se encontram (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 78 
grifo do autor). 

 Pois o contexto serve para aludir sobre ―a tudo o que os participantes em 

uma conversação conhecem e compreendem [...] o que lhes ajuda a dar sentido 

ao que se diz‖ (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 78). 

Uma característica a ser destacada, segundo Edwards e Mercer (1994), 

corresponde ao uso de palavras para destacar os aspectos significativos de uma 

determinada tarefa ou uma explicação do conteúdo, ou seja, a importância dada 

ao papel do professor com relação ao uso de palavras ou um vocabulário 

comum em sala de aula, um vocabulário que possibilite a comunicação de 

compreensões conjuntas. Deste modo, a aquisição de um vocabulário conceitual 

compartilhado é um objetivo importante para o professor, pois os alunos 

precisam aprender os termos de referência utilizados por ele. 

Uma maneira particular de olhar para a discurso escolar é tratá-lo como 

um idioma próprio. Através desse viés, aprender a linguagem escolar significa 

aprender a falar seu idioma. Assim, a comunicação em sala de aula possui uma 

linguagem, com vocabulário e gramática, na qual, é possível a construção de 

significados semelhantes e diferentes através da semântica.  

As possibilidades de relação entre as palavras e as ações com o contexto 

escolar permitem um enorme conjunto de ações reconhecíveis e de produção de 

significados na comunidade escolar que tendem a ocorrer em sequências 

temporais, chamadas por Lemke (1997) de estruturas de atividade. Ou seja, as 

estruturas são ações repetíveis de uma comunidade de praticantes e a maior 

parte delas é reproduzida frequentemente, mesmo quando cada sequência de 

ação não é realizada da mesma forma como foi feito no passado. 
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Estas sequências temporais, no entanto, não são prefixadas e imutáveis, o 

que significa que, enquanto não se atualizam, não passam de expectativas 

implicitamente compartilhadas no grupo. Por exemplo, quando o aluno do 

curso matutino acorda em uma manhã normal, desencadeia-se toda uma 

sequência de possíveis eventos que são reconhecidos na comunidade como ―ir à 

escola‖ (LEMKE, 1997). Esta sequência de eventos envolve uma série de tipos 

de diferentes atividades. Entre elas, algumas são desenvolvidas minutos antes 

do sinal de entrada, como por exemplo, conversar com colegas, terminar a 

tarefa, conversar com o professor, etc. Outras são típicas da sala de aula: visto e 

correção da tarefa, debate entre professor e alunos, monólogo do professor. 

Outras sequências são possíveis, tais como ―ir ao clube‖, ―assistir televisão‖, 

―atender ao telefone‖, ―lavar a roupa‖ etc., e todas são compostas de 

subsequências com características próprias, pois, ―cada rotina ou ritual, cada 

atividade para a qual podemos especificar regras ou procedimentos, cada 

atividade que é repetida indefinidamente com pequenas variações pode ser 

descrita como uma estrutura de atividade‖ (LEMKE, 1997, p. 198). 

De acordo com Lemke (1997), uma sala de aula se assemelha a outras 

situações de interação social, na qual os participantes comprometidos com a 

cooperação compartilham um mesmo sentido (ou deveriam compartilhar) sobre 

essa estrutura e, desse modo, são capazes de compreender o que sucede, quais 

são as opções para o que deve acontecer em seguida e quem deve fazer aquilo 

que se espera que aconteça. Dentro dessa dinâmica da sala de aula uma boa 

parte ―requer que os alunos realizem um grande esforço para montar os 

significados e os padrões temáticos” (LEMKE, 1997, p. 37).  

Segundo Lemke (1997), um ―padrão temático é um padrão de vinculações 

entre os significados de palavras em um campo científico‖ (p. 28-29). Quando se 

domina estes padrões,  

[...] a leitura científica, a produção de textos, os exercícios de lápis 
e papel, o escutar e o falar são relativamente fáceis. [...] a maior 
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parte dos padrões existem implicitamente. Supõem-se, 
pressupõem-se e se utilizam, portanto, raramente se mostram e 
se explicam diretamente (LEMKE, 1997, p. 37).    

Tais regras e padrões incidem não somente sobre uma compreensão 

superficial dos atos da fala em sala de aula, mas sobre o espaço dos temas e 

assuntos concretos: existem maneiras especiais na abordagem dos problemas 

em Matemática e em Português, por exemplo, e que são diferentes daqueles 

observados nas aulas de Ciências.  Para Lemke, ―o ensino de Ciências, deixa 

implícito na maior parte do tempo, certos padrões de interação [...]. Isto conduz 

a uma comunicação equivocada‖ (1997, p. 46) causando dessa forma os mal 

entendidos que são os mais difíceis de corrigir.  

Para Edwards e Mercer (1994), um dos fins da comunicação em sala de 

aula, embora muitas vezes distorcidas e encobertas por outros objetivos, é o de 

ampliar o conhecimento e a compreensão dos alunos sobre os temas que, 

embora sejam manifestadas de forma implícita e mal definidas, também 

constituem o currículo (p. 65). Infelizmente, segundo estes autores, existe na 

escola uma série de regras que não são explicitadas para os alunos e que 

representa um mistério para eles.  

1.4. O MAL ENTENDIDO: PROBLEMA PEDAGÓGICO  

 O contexto da sala de aula é um espaço de interlocução e da busca do 

entendimento, onde podem ocorrer problemas de múltiplas origens, entre eles 

os mal-entendidos. Segundo Carneiro (2009), esses mal-entendidos são 

decorrentes de ambiguidades lexicais, de pressuposições, falta de clareza de 

instruções e a presença do implícito normalmente em desacordo com a intenção 

do professor. De um momento corriqueiro, característico da interação, onde se 

constata que algo não foi compreendido pelo aluno, o mal-entendido passa a 

ser visto como uma forma reveladora do processo cognitivo que subjaz ao 

esforço do entendimento, na busca da aprendizagem (CARNEIRO, 2009). 
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Quando o professor propõe uma atividade de química, e o aluno 

questiona e depois realiza, o professor pode se dar conta do uso que o aluno faz 

daquilo que presumidamente ele já sabe. É algo que pode ser revelador do 

processo de interpretação, haja vista que nessa etapa o que o aluno faz é 

negociar o sentido a fim de evitar o mal-entendido sobre a tarefa, ou seja, a fim 

de evitar um resultado que não seja aquele pretendido pelo professor. 

Para Carneiro ―o estigma do erro muitas vezes obscurece a possibilidade 

de inserção do mal-entendido no conjunto de atos de linguagem do professor 

cujos significados geralmente são implícitos‖ (2009, p. 66). Conforme Edwards e 

Mercer (1994), o professor em sala de aula utiliza na maior parte do tempo uma 

linguagem implícita. Assim o professor assume um papel fundamental, pois 

segundo Edwards e Mercer (1994), é ele quem vai ―introduzir o aluno ao 

universo do discurso educacional através da fala, e é um universo em que as 

coisas familiares podem assumir aspectos novos e desconhecidos‖ (1994, p. 65). 

Ainda segundo estes autores são três as características básicas sobre o 

discurso em sala de aula: é o professor que faz as perguntas; é o professor quem 

conhece as respostas; a repetição das perguntas supõe respostas erradas. Do 

primeiro para o segundo item, a incoerência baseia-se no fato de que o 

professor sabe tudo e o aluno nada, ou seja, ele tem que aprender tudo.  

As perguntas têm sido utilizadas para comprovar a atenção dos 
alunos e verificar sua aprendizagem rotativa. O ensino 
progressivo dá uma importância ainda maior às perguntas e as 
consideram vitais para estimular o pensamento e a discussão dos 
alunos [...] apresentam a técnica dominante entre os professores 
para iniciar, estender e controlar a conversação na sala de aula 
(EDWARDS; MERCER, 1994, p. 61). 

Para esses autores a maioria dos professores parte do pressuposto de que 

as regras básicas são claras em si mesmas e os alunos não apresentam problemas 

de compreensão; outra explicação para os problemas de comunicação entre o 

professor e os alunos é que os professores acreditam que, dificultando o acesso 
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às regras, podem manter um maior controle sobre o processo educacional e, 

portanto, sobre a sala de aula. Estes autores se perguntam: o que ocorre quando 

os alunos não reconhecem os diferentes tipos de discursos e os modos 

adequados de responder a eles em sala de aula? Podemos prever a ocorrência, 

então, de mal entendidos e de fracassos na comunicação educacional. Para 

Smolka (1993):  

A linguagem nem sempre comunica, ela não é transparente; ela 
significa por meio do "não dito" e não necessariamente significa 
por meio do que é dito. Podemos dizer que ela funciona, às 
vezes, por si, produzindo múltiplos efeitos, múltiplos sentidos 
(apud MACHADO; MOURA, 2005, p. 29)  

E o que leva um professor a ser um bom mediador e assim ser bem 

sucedido em sua prática como professor? Vasconcelos coloca a comunicação 

como uma das destrezas a serem desenvolvidas pelo professor de modo a 

permitir a comunicação e a partilhar conhecimento e experiências com seus 

alunos (VASCONCELOS 1998 apud CHAVES, 2009, p. 29). Podemos afirmar 

que a comunicação comanda a interação professor e alunos, e pode ser um fator 

determinante para facilitar a construção do conhecimento, podendo garantir o 

engajamento e o envolvimento dos alunos nas atividades de sala de aula.  

Podemos afirmar então que o engajamento e envolvimento dos 

estudantes na tarefa realizada na sala de aula será fruto de interpretações das 

instruções que professores fornecem sobre a atividade, dos equívocos dos 

resultados obtidos e do nível da dificuldade e exigência para completar tal 

atividade. Este fato traz consequências para o ensino e para a aprendizagem, 

pois pode ocasionar conflitos entre aquilo que o professor espera e o que o 

aluno realiza, por exemplo, sobre as tarefas e atividades. 

 Como as regras são geralmente implícitas, a compreensão do processo de 

aprendizagem por parte dos professores se baseia normalmente nas 

―capacidades cognitivas individuais dos alunos, existindo o risco de que esses 
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possam ser rotulados de maneira inadequada, como pouco inteligentes ou 

atrasados‖ (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 63). 

Porém, uma resposta errada ou equivocada deveria significar como um 

―problema do mundo real‖ muito mais do que um problema educacional, 

(EDWARDS; MERCER, 1994) e que é um erro cômodo não levar em 

consideração ―os fatores sociais e situacionais no uso da linguagem e tratar 

quem não está familiarizado com alguns aspectos sutis do discurso educacional 

como carentes de meios linguísticos e ou cognitivos‖ (1994, p. 72).  

Paul Grice (1982) aponta que o motivo pela pouca ou falta de atenção 

dada aos problemas na comunicação pode estar no fato de que o mal entendido 

é visto como ―entendimento‖ imperfeito ou desviado e, portanto, facilmente 

definível em termos de um entendimento que é esperado. Devemos, portanto 

tratar o mal entendido como um desvio do entendimento. 

Segundo Edwards e Mercer (1994), poucas vezes os professores buscam 

as raízes do mal-entendido durante o processo comunicativo educacional. Esses 

autores apontam ainda que algumas investigações se ocupam apenas com a 

questão do mal-entendido, mas que sua análise não se baseia na interação 

professor-aluno e outros que analisam a comunicação em sala de aula, mas que 

não abordam nenhum interesse pela compreensão do mal-entendido.  

Nossa hipótese gira em torno da ideia de que o engajamento e o 

progresso nas tarefas escolares requerem dos alunos muito mais do que uma 

compreensão estrita do conteúdo da Química, mas da clareza das instruções 

sobre as tarefas.  

Paul Grice (1982) preocupou-se com a clareza nas conversações e, de 

acordo com Edwards e Mercer (1994), ―oferece um tratamento útil e importante 

das regras básicas da conversação‖ (p. 57). Segundo o filósofo, ao dialogarmos, 

estamos nos esforçando para que haja uma comunicação eficaz, sendo que cada 
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falante tem, por meio de ―esforços cooperativos‖, uma mesma finalidade. Grice 

(1982) parte, portanto, do princípio de que a função da linguagem é a 

comunicação e, também, de que essa comunicação é quase sempre desejável do 

ponto de vista dos participantes. 

Para Grice (1975 apud Edwards e Mercer, 1994), a comunicação 

geralmente se baseia em um princípio; no princípio de cooperação que se define 

como uma regra que cada um espera que o outro siga.  Dentro do princípio da 

cooperação existe uma série de categorias ou máximas que devem ser seguidas 

para que ocorra uma boa comunicação, são elas: quantidade; qualidade; relação; 

modo. 

Este princípio define-se em torno de quatro pontos a serem considerados, 

de acordo com Edwards e Mercer (1994, p. 58) 

1. O máximo de qualidade, ou seja, verdade: a intenção é 
que sua contribuição seja certa. Não diga o que, para 
você, parece falso; não diga aquilo ao que falta provas 
adequadas. 

2. O máximo de informação: a contribuição da sua 
informação para fins de intercâmbio. A sua informação 
não deve ser mais informativa do que o necessário. 

3. O máximo de relevância: as suas contribuições devem ser 
relevantes. 

4. O máximo de inteligibilidade: ser claro, evita o confuso; 
evita o ambíguo; ser breve e ordenado. 

Os pontos acima são considerados descrições adequadas de uma 

conversação idealizada, pois se entende que as pessoas não são tão 

informativas, claras e sinceras. O fato é que em uma conversação cooperativa a 

primeira reação é dar sentido ao que se diz, tentando, o máximo possível, 

satisfazer as expectativas da cooperação. 

A conversação é um tipo de interação social; muitas de suas 
propriedades pertencem a uma interação social em geral, e não 
somente aos intercâmbios linguísticos [...] As aulas constituem 
uma subsérie desses marcos sociais. Caracterizam-se por versões 
locais das regras básicas da conversação e da atividade social, 
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assim como pelo conhecimento e experiência compartilhados e 
locais dos participantes. Estas características ‗locais‘ são também 
de índole muito diversa, e vão desde as propriedades gerais da 
fala e o texto educacional, a coisas muito concretas que um 
professor, e alguns alunos em especial, têm feito e dito um 

momento antes (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 60). 

Conforme Grice (1982), essas regras básicas da conversação têm o 

objetivo de que, no momento de comunicação, uma troca de informação seja 

feita com o máximo de eficiência. Porém, naturalmente, quando os professores 

e alunos não seguem tais regras podem ocorrer problemas de comunicação 

educacional.  

1.5. A TAREFA ESCOLAR COMO OBJETO DE MEDIAÇÃO 

 O termo tarefa, de acordo com o Dicionário Aurélio (1986) é definido 

como o trabalho que se deve concluir em determinado prazo e, algumas vezes, 

por castigo, e ainda explica: ―lição como matéria ou tema ensinado e explicado 

pelo professor ao aluno‖; e ―dever, como ter obrigações de: o estudante deve 

estudar‖ e, por fim ―obrigação, imposição, preceito‖, ―dever, encargo, 

compromisso‖. 

 A tarefa escolar é aqui definida como atividade pedagógica planejada, 

elaborada, proposta e solicitada, geralmente pelo professor, que pode ser 

realizada em sala de aula ou em casa pelos alunos. Incluem assim exercícios 

escritos, leituras, pesquisa, produção de textos, fichamento, atividades 

experimentais, produção manual, trabalhos que correspondem ou significam 

algo que os alunos devem realizar. 

 Marguerite Altet (2000), num trabalho sobre os processos mediadores, 

apresenta o conceito de tarefa proposto por J. Leplat e J. Pailhous (1997), 

definida como ―o objetivo atribuído ao sujeito, aquilo que ele deve realizar‖ (p. 

83), e segue afirmando que qualquer tarefa é composta por instruções ou 

recomendações que irão definir os objetivos e por um conjunto organizado dos 
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objetos a ter em conta para a realização dos objetivos propostos aos alunos e 

que compõem o suporte das atividades. Ainda baseada naqueles dois autores, 

Altet (2000) definiu dois sentidos para a palavra tarefa: um que proporciona 

certos funcionamentos para a tarefa e outro que cabe ao indivíduo, ou melhor, o 

que resta ao aluno para interiorizar, tendo em conta as instruções fornecidas 

pelo professor.  

 Para Lopes et al. (2010), uma tarefa é o trabalho solicitado aos alunos 

para obterem, dentro de um certo tempo, uma resposta a uma pergunta ou 

outro tipo de solicitação como, por exemplo, a produção de um texto escrito. 

 A tarefa faz parte da cultura escolar, e trata-se de um dos dispositivos 

por meio do qual o professor concretiza o seu trabalho didático-pedagógico. No 

entanto, a tarefa escolar ainda é um assunto pouco abordado e discutido pela 

literatura, especialmente pela pesquisa sobre o ensino de Ciências.  

Para Nogueira, a tarefa é uma questão pertinente à didática e como tal 

―deveria ser assunto detalhadamente discutido nos livros de ensino de 

didática‖ (2002, p. 17 apud FUGIMOTO; MARTINS, 2013). Carvalho (2004) 

aponta que as tarefas aparecem mais frequentemente como um tópico periférico 

da análise sobre o rendimento escolar, sobre a relação família-escola, mas sem 

ser tomada, em si, como objeto de investigação.    

 A tarefa pode ser entendida como um fazer do professor e um dever do 

aluno, portanto a tarefa é um instrumento de mediação entre professor–aluno. 

Nessa direção inferir sobre como a tarefa é apresentada e mediada no sentido 

de promover (ou não) nos alunos a aprendizagem é algo bastante importante. 

Conforme Lopes et al. (2010) a aprendizagem emerge nos alunos ao tentarem 

resolver a tarefa, mobilizando conhecimentos prévios e usando procedimentos 

tais como a descrição, representação, previsão, entre outros. Deste modo, as 

interações que ocorrem em sala de aula, especialmente quando as atividades e 
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tarefas são solicitadas aos alunos desempenham um papel fundamental na 

promoção desta aprendizagem. 

Quando o professor fornece os recursos adequados à execução da 
tarefa cria, entre outras, oportunidades para que os alunos se 
envolvam em discussões científicas, façam as suas próprias 
explorações, questionem, realizem e articulem observações e 
argumentem [...]. Ou seja, o modo como o professor interage em 
ambiente de sala de aula (Hoadley & Linn, 2000), como apresenta 
e conduz as tarefas propostas aos alunos (Bot et al., 2005), como 
explicita o que pretende dos seus alunos (Ramsden, 1991) e como 
apresenta, usa e processa a informação em sala de aula 
(Tiberghien & Buty, 2007; Lemke, 1990), são de crucial 
importância para a promoção de aprendizagens mais eficazes já 
que, frequentemente, os alunos realizam trabalho em sala de aula 
com uma ideia muito vaga sobre o que estão a fazer (LOPES et al. 
2010, p. 35).  
 

No entanto, as diferenças culturais entre alunos e professores podem 

dificultar a realização dessas tarefas, pois cada aluno tem uma forma de 

aprender e, para isso, o professor precisa, por meio de mediação adequada, 

identificar as tendências, pontos fortes e fracos dos alunos e a sua melhor forma 

de aprendizagem, preparando, por exemplo, atividades que possibilitem que o 

aluno exponha o que sabe sobre o conteúdo, permitindo uma maior circulação 

de informações sobre a atividade proposta, sobretudo, que ele explicite, 

tornando claro o que pretende que seus alunos produzam, ―porque o objetivo 

do ensino é que o aluno aprenda e produza cada vez mais e melhor, não que 

faça lições sem erros ou que tenha um caderno ‗perfeito‘‖ (WEISZ, 2009, p. 92). 

Portanto, a tarefa acaba assumindo múltiplos fins; um desses é ajudar o 

professor a avaliar a aprendizagem dos seus alunos e dessa forma dar indícios 

ao professor de que a turma pode avançar segundo o planejamento curricular.  

 O tipo de trabalho realmente solicitado aos alunos em sala de aula pode 

ser bastante diferente do inicialmente pretendido pelo professor. Segundo 

Lopes et al. (2010), existem condições que modificam a tarefa solicitada e tais 

condições podem ser cruciais para o sucesso dos alunos na consecução da 

atividade. É essencial que os alunos tenham acesso ao significado contextual da 
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tarefa e aos recursos necessários para sua resolução, bem como os professores 

devem explicitar o que deve ser produzido. O papel do professor é o de guiar 

os alunos para pensarem nas respostas às questões que coloca, dando tempo 

suficiente para que os alunos reflitam antes de responder.  

Edwards e Mercer (1994) apontam que o êxito e o fracasso na realização 

da tarefa são concebidos em grande medida como propriedades intrínsecas do 

aluno e não como um resultado da competência do processo comunicativo do 

professor.  No entanto, para que o aluno responda de forma ‗correta‘ uma 

atividade é necessário muito mais que o conhecimento sobre o conteúdo, requer 

também um trabalho interpretativo e contextualizado.  

 O professor assume uma grande responsabilidade pelo êxito ou fracasso 

dos alunos, pois segundo Lopes et al. (2010), é o professor quem faz as 

perguntas, escolhe e define a tarefa e quem fornece aos alunos condições e 

informações para interagir e resolvê-la. As tarefas escolares podem congregar 

desafios de aprendizagem, portanto a tarefa indica para os alunos o que eles 

devem aprender, bem como os desafios da aprendizagem.   

 O desafio então não está restrito somente aos alunos, mas estende-se 

também ao professor. O professor assume o papel de mediador, ―com quem o 

aluno interage de forma colaborativa e cooperativa para construir significados, 

em conjunto, sobre o que nos rodeia‖ (LOPES, 2010, p. 10). Assim, por meio da 

mediação adequada do professor, os alunos são capazes de compreender a 

importância que a tarefa proposta assume para o alcance da aprendizagem e 

mais facilmente se envolverão nelas; daí ser muito importante explicitá-la, e 

tornar os seus objetivos claros desde o início. 
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2.1. TEORIA DO DISCURSO PEDAGÓGICO  

 Algumas pesquisas buscam responder  

[...] o efeito das mudanças curriculares e das práticas de ensino e 
avaliação no desempenho de alunos de diferentes classes sociais 
[...] e a interação em sala de aula que indagam como professores 
e alunos podem trabalhar juntos produzindo o fracasso escolar, 
quando de fato, pretendem o contrário (VEIT, 1992, p. 83).  

 A busca por essa resposta é o que continua a mover muitos 

pesquisadores, pois o educador deseja desenvolver um processo de ensino com 

sucesso, em que seus alunos possam se apropriar do conhecimento científico, 

proporcionando melhores condições para o exercício de sua cidadania. A busca 

das razões desse sucesso torna-se assim cada vez mais necessária.  

 Autores como Morais e Neves (2003) advogam que os estudos 

desenvolvidos pelo sociólogo Basil Bernstein possuem um grande potencial 

conceitual para definir os contextos pedagógicos e as interações que nestes 

contextos ocorrem e a análise da influência que podem ter no sucesso dos 

alunos, sendo possível utilizar os conceitos de Bernstein para caracterizar 

diferentes contextos como o da sala de aula. Este capítulo tem como objetivo 

apresentar alguns dos conceitos2 elaborados por esse sociólogo selecionados a 

partir da definição do objeto de estudo definido para esta pesquisa. 

 Para apresentar este autor de forma sucinta, sem, contudo, perder de 

vista suas relevantes contribuições para o campo sociológico e, em especial, 

para o campo educacional, recorro a Morais et al. (2001):  

Basil Bernstein (1924-2000) foi sem dúvida o maior sociólogo 
inglês dos últimos tempos e aquele que maior reconhecimento 
internacional teve. Sem perder a sua identidade como grande 
sociólogo, Bernstein estabeleceu constantes pontes com outros 

                                                           
2 A teoria do Discurso Pedagógico do sociólogo Basil Bernstein apresenta inúmeros conceitos. 
Em nossa pesquisa porém utilizaremos apenas os conceitos indispensáveis à nossa investigação, 
tais como discurso instrucional em relação a interação professor/aluno,  código, 
enquadramento, texto e regras discursivas (seleção, sequência, ritmagem e critério de 
avaliação).  
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campos do conhecimento como a linguística, e psicologia, a 
antropologia, a epistemologia. Significa isto que procurou 
esbater, de algum modo, a fronteira usual entre saberes distintos. 
Por outro lado, a sua teoria está baseada numa poderosa 
conceitualização que evoluiu para níveis cada vez mais elevados 
de abstração e que contém um elevado poder de descrição, 
explicação, diagnóstico, previsão e transferência. A linguagem 
interna de descrição que desenvolveu permitiu e continua a 
permitir a construção de uma linguagem externa de descrição e 
de um trabalho empírico bem fundamentado. Abriu, assim, 
caminho a uma dialética permanente entre o teórico e o empírico 
em que o primeiro dirige o segundo e este modifica e amplia o 
primeiro. A metodologia de investigação que originou foi, com 
efeito, outro dos seus grandes contributos. São estas algumas das 
razões pelas quais a teoria de Basil Bernstein se destaca tanto de 
outras teorias em sociologia de educação e abre possibilidades 
para que este campo de conhecimento, no seu conjunto, caminhe 
para a aquisição da gramática mais forte que caracteriza outros 
campos das ciências sociais. Paradoxalmente, são também essas 
características da sua teoria que têm conduzido à sua rejeição por 
muitos sociólogos, o que se explica (não só) pela sua anterior 
socialização em conhecimentos caracterizados por gramáticas 
fracas. É possível que a morte de Basil Bernstein deixe ver mais 
claro e a sociologia da educação siga outros rumos. Só isso 
poderá levar a que mais pessoas de outras áreas (das ciências 
experimentais, por exemplo) lhe atribuam a importância que lhe 
é devida (MORAIS et al., 2001, p. 224). 

 Segundo Morais et al. (1993), por meio dos estudos dos conceitos de 

Bernstein ―será possível ampliar o significado sociológico do insucesso na 

escola. Ao menos entender que uma compreensão desses significados ajudará a 

encontrar vias de atuação com o objetivo de reduzir o insucesso‖ (p. 5). 

 Basil Bernstein (1998) desenvolveu modelos com o propósito de 

―descrever as práticas de organização, as práticas discursivas e de transmissão 

de toda ação pedagógica e mostrar o processo mediante o qual se produz uma 

aquisição seletiva‖ (p. 35). Ele vai definir a prática pedagógica ―como um 

contexto social fundamental na qual se realiza a reprodução e produção 

cultural‖ (1998, p. 35), permitindo dessa forma analisar distintos contextos de 

reprodução cultural. Muito embora ele considere as teorias da reprodução 
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cultural contemporâneas insuficientes para explicar estes processos por meio do 

dispositivo pedagógico:    

Bernstein (1990) afirma que as teorias de reprodução cultural 
(Bourdieu e Passeron), de resistência (Wilis) e de pedagogia 
crítica (Giroux) não geram os princípios de descrição de seus 
próprios objetos, isto é, não permitem uma descrição empírica 
das agências que constituem o foco da sua análise. Os conceitos 
que usam apelam para uma descrição, mas limita-se a especificar 
o que deve ser descrito, não fornecendo os princípios necessários 
a essa descrição. [...] estas teorias estão apenas interessadas em 
compreender como as relações de poder são transmitidas pelo 
sistema educacional, mas não se ocupam com a descrição do 
transmissor. Referindo-se à comunicação pedagógica, Bernstein 
afirma ―sabemos o que ela transmite, mas qual é o transmissor? 
Sabemos o que ela transporta, mas qual é a estrutura que lhe 

permite ser transportada? (MORAIS et al., 1992, p. 4).  

 Para Bernstein (1996), a prática pedagógica que se processa no contexto da 

sala de aula3 corresponde a uma determinada modalidade de código 

pedagógico, isto é, a uma determinada forma de institucionalização da 

orientação elaborada da escola. Essa prática pedagógica determina uma relação 

específica entre professor/aluno e aluno/aluno. 

 Bernstein (1998) direcionou seus estudos para as ―regras subjacentes que 

configuram a construção social do discurso pedagógico e de suas diversas 

práticas‖, (p. 35). Fez questão de ―criar modelos que pudessem gerar descrições 

específicas‖ e, desta maneira, ―entender de que modo os sistemas de 

conhecimentos chegam a formar parte da consciência‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 

35).  

 Segundo o autor, em uma relação pedagógica deve haver ―transmissor e 

adquirente‖ (1996, p. 94). Vale ressaltar que em nosso trabalho os conceitos de 

transmissor e de adquirentes são aplicados de acordo com a Teoria de Bernstein 

(1996), onde o transmissor é protagonizado pelo professor que deve ser 

                                                           
3 Basil Bernstein (1998) deixa claro que o conceito de prática pedagógica não se delimita apenas 
as relações que têm lugar no contexto escolar. Mas incluir também, relações entre médicos e 
paciente, pais e filhos, por exemplo.   
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―comprometido, motivado [...] que proporcione as condições para uma 

aquisição eficaz e uma educação que permita reflexão sobre o que deve ser 

adquirido e sobre o modo de fazer‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 27), já o adquirente, 

assume uma posição de ―atividade e não para a passividade‖ (BERNSTEIN, 

1996, p. 183).  Porém a relação entre transmissor e adquirente é ―essencialmente 

e intrinsecamente, uma relação assimétrica‖ (1996, p. 95). E essa relação 

assimétrica tende a ser encoberta, em algumas modalidades de prática, onde 

estas relações são invertidas ―mas trata-se de mudanças superficiais‖ (p. 96) e, 

apesar da complexidade da realização dessa assimetria, esta acontece pela 

imposição de três regras básicas de qualquer relação assimétrica: as regras 

hierárquicas, de sequenciamento e regras criteriais. 

 Para Bernstein as regras hierárquicas, ou regulativas, são o pré-requisito 

para uma relação pedagógica duradoura, pois é necessário que o transmissor 

aprenda a ser um transmissor e que o adquirente que aprenda a ser um 

adquirente (p. 96). Para que este processo de aprendizagem aconteça é 

necessário ―a aquisição de regras de ordem social, de caráter e modos de 

comportamentos que se tornam a condição para a conduta apropriada na 

relação pedagógica‖ (p. 96). A aquisição dessas regras se dá por meio do 

Discurso Regulador 

 As regras de sequenciamento, ou regras instrucionais, referem-se ao 

Discurso Instrucional, que é o discurso que se ocupa e transmite competências 

especializadas e suas mútuas relações (1998, p. 62). Tais regras controlam a 

forma de organização da transmissão, pois esta ―não pode ocorrer de uma só 

vez. Algo deve vir antes e algo deve vir depois‖ (p. 97). 

 Já as regras discursivas, que também se referem ao discurso instrucional, 

são os critérios que se espera que ―o adquirente assuma e aplique‖ na própria 

prática e na do outro, pois tais critérios vão permitir que ―o adquirente 
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compreenda o que conta como uma comunicação, uma relação social ou uma 

posição legítima ou ilegítima‖ (p. 97). 

Em qualquer relação de ensino, a essência da relação 
consiste em avaliar a competência do adquirente. O que 
se está avaliando é se os critérios se tornaram disponíveis 
para o adquirente foram alcançados – quer sejam critérios 
regulativos sobre conduta, caráter e modos de 
comportamento, quer sejam critérios instrucionais, 
discursivos: como resolver este ou aquele problema, ou 
como conduzir um segmento aceitável de escrita ou fala 
(BERNSTEIN, 1996, p. 98). 

 Ao considerar a educação como uma atividade intrinsecamente moral, 

Bernstein afirma que a ―regra fundamental é a regra regulativa‖, ou seja, o 

Discurso Regulador, pois é este que se ocupa pela transmissão dessas regras. É 

o discurso que diz respeito ao conjunto de valores, atitudes e normas de 

conduta que caracterizam os processos de interação social. É ele que controla: 

O que conta como ordem legítima entre transmissores, 
aquisidores, competências e contextos, a um nível de 
maior abstração, bem como o que conta como ordem 
legítima no interior desses elementos. [...] ele fornece e 
legitima as regras oficiais, que regulam a ordem, a relação 
e a identidade (BERNSTEIN, 1996, p. 265). 

 Portanto é o discurso regulador que vai estabelecer as práticas e assim 

mantêm a distribuição do poder e a ordem dos grupos dominantes. E é através 

desse discurso que a escola busca modelar comportamentos e atitudes. 

Conforme Bernstein (1996) é o discurso regulador que produz a ordem no 

discurso instrucional. Não há discurso instrucional que não esteja regulado pelo 

discurso regulador. 

O discurso regulador é, ele próprio, a pré-condição para 
qualquer discurso pedagógico. É óbvio que todo discurso 
pedagógico cria uma regulação moral das relações sociais 
de transmissão/aquisição, isto é, regras de ordem, relação 
e identidade e que essa ordem moral é anterior a 
transmissão de competências e uma condição para essa 
transmissão (BERNSTEIN, 1996, p. 260).    
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 O discurso pedagógico ―consiste nas regras de comunicação 

especializadas através das quais os sujeitos pedagógicos são seletivamente 

criados‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 258). O discurso pedagógico reúne dois outros 

discursos: o discurso regulador e o discurso instrucional. Este último vai se 

ocupar das destrezas especializadas. É o discurso que controla a transmissão 

das ―competências especializadas e sua mútua relação (BERNSTEIN, 1996, p. 

258). 

 Nos estudos sobre o discurso pedagógico, Bernstein preocupou-se com 

―as regras de sua construção, circulação, contextualização, aquisição e 

mudança‖ (1996, p. 36). Trata-se de analisar as questões de poder e controle e 

como a distribuição de um interfere nos princípios de comunicação do outro (p. 

36). 

 Para tanto é necessário distinguir poder e controle, categorias que para 

Bernstein ―operam em distintos níveis de análise‖ (p. 36): 

Poder e controle em um plano empírico estão imbricados 
entre si. Neste sentindo as relações de poder criam, 
justificam e reproduzem os limites entre diferentes 
categorias de grupos, gênero, classe social, raça e diversas 
categorias de discursos e agentes [...] o poder sempre atua 
para provocar rupturas e produzir marcadores no espaço 
social [...] o poder estabelece relações legitimas de ordem 
(BERNSTEIN, 1996, p. 37). 

 As formas de comunicação que são consideradas legítimas e adequadas 

às distintas categorias são estabelecidas, segundo o autor, pelo controle, pois é o 

controle que vai estabelecer as relações dentro das diversas formas de interação, 

enquanto o poder instaura relações entre as formas de interação.         

 Essas formas de interação são as práticas pedagógicas e as categorias 

―são as do discurso pedagógico, seus agentes e contextos‖ (1996, p. 37). Para 

Bernstein:  
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[...] as relações de classes geram, distribuem, reproduzem 
e legitimam formas distintivas de comunicação, as quais 
transmitem códigos dominantes e dominados, e que, no 
processo de adquirir esses códigos, os sujeitos são por eles 
diferentemente posicionados (1996, p. 28).    

 Tal posicionamento é regulado por relações específicas que são 

estabelecidas entre e no interior dos sujeitos de acordo com os códigos; 

conforme Bernstein (1996) estes são ―dispositivos de posicionamento 

culturalmente determinados‖ (p. 28). Portanto, ―os códigos são regulados de 

acordo como a classe social posicionam os sujeitos relativamente às formas 

dominantes e dominadas de comunicação e as relações entre elas‖ 

(BERNSTEIN, 1996, p. 28).   

 O conceito de código é central na teoria do discurso pedagógico, e sua 

definição geral salienta a relação entre significados, realizações e contextos. 

Bernstein conceitua código como sendo ―um princípio regulativo, tacitamente 

adquirido, que seleciona e integra significados relevantes, formas de realização 

e contextos evocadores‖ (1996, p. 29). É o código que ―regula as relações entre 

contextos e por meios desta, as relações no interior de contextos‖ (p. 29). 

 De tal modo,  

Se o código é o regulador das relações entre contextos e, 
através disso, o regulador das relações dentro dos 
contextos, então o código deve gerar princípios que 
permitam distinguir entre contextos (classificação) e 
princípios para a criação e produção de relações 
especializadas dentro de um contexto (enquadramento) 
(BERNSTEIN, 1996, p. 143, grifos do autor).       

 O autor denomina esses princípios de regras de reconhecimento e regras 
de realização 

As regras de reconhecimento criam os meios que 
possibilitam efetuar distinções entre contextos, e assim, 
reconhecer a peculiaridade daquele contexto. As regras de 
realização regulam a criação e produção de relações 
especializadas internas àquele contexto. Ao nível do 
sujeito, diferenças no código implicam diferenças nas 
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regras de reconhecimento e nas regras de realização 
(BERSNTEIN, 1996, p. 30). 

 O princípio de classificação está relacionado com as regras de 

reconhecimento, ―mediante as quais os sujeitos podem reconhecer o caráter 

especial do contexto em que se encontram‖ e o que se espera dele (1998, p. 48). 

As regras de realização vão estar relacionadas ao princípio de enquadramento. 

São as regras de realização que permitem ao aluno unir significados e torná-los 

públicos (1998, p. 49). 

 Bernstein afirmar que ―as regras de reconhecimento regulam os 

significados que se consideram pertinentes e as regras de realização regulam o 

modo de unir os significados para criar um texto legítimo‖ (1998, p. 49). 

As regras de reconhecimento, uma função da classificação, criam 
meios que possibilitam distinguir entre (e, assim, reconhecer) o 
caráter especial daquilo que constitui um contexto, enquanto as 
regras de realização, uma função do enquadramento, regulam a 
produção e criação de relações especializadas interna àquele 
contexto. Ao nível do sujeito, diferenças no código acarretam 
diferenças nas regras de reconhecimento e realização 
(BERNSTEIN, 1996, p. 143-4). 

 Empregando os conceitos de classificação e de enquadramento, é 

possível caracterizar o contexto social em termos organizacionais e em termos 

interacionais. Em termos organizacionais (classificação), é possível caracterizar 

as relações entre espaços (espaço do professor/espaço dos alunos e espaço do 

aluno/espaço do aluno). Em termos interacionais, é possível caracterizar as 

relações entre os sujeitos (professor/alunos), seja ao nível das relações de poder 

(classificação), ou ao nível das relações de controle (enquadramento), nos 

contexto instrucional e regulador, e as relações entre os discursos (classificação 

e enquadramento). E é através desses conceitos que podemos analisar as 

relações entre as categorias ou, em outras palavras, como caracterizar a relação 

de poder entre uma categoria e outra e qual o limite de força entre as mesmas.  

 A classificação e o enquadramento permitem fazer a transferência das 



---------------------------------------------------------  58 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

relações de poder em relações estruturais e a transferência de princípios de 

controle em relações interacionais.  

 A classificação pode ser caracterizada como forte ou fraca. Uma 

classificação forte (C+) refere-se a uma separação nítida entre as categorias que 

estão fortemente isoladas umas das outras, ao passo que uma classificação fraca 

(C-) se refere à posições/categorias em que o isolamento é muito reduzido e 

como consequência, cada posição/categoria é menos especializada. No entanto, 

as classificações sejam elas fortes ou fracas carregam consigo relações de poder.  

 Bernstein esclarece que o enquadramento refere-se ―ao princípio que 

regula as práticas comunicativas das relações sociais no interior da reprodução 

de recursos discursivos, isto é, entre transmissores e adquirentes‖ (1996, p. 59). 

O enquadramento pode ser forte (E+), quando o transmissor de maneira 

explícita ―regula as características distintivas dos princípios interativos que 

constituem o contexto comunicativo‖. (BERNSTEIN, 1996, p. 59). Será fraco (E-) 

se o adquirente tiver um maior grau de controle.  

 

 A classificação e o enquadramento definem o que será comunicado e a 

forma de comunicação considerada legítima em determinado contexto. O poder 

sempre age na relação entre as categorias, estabelecendo relações legítimas de 

ordem. E o controle, estabelece formas legítimas de comunicação, adequadas às 

diferentes categorias; transmite as relações de poder dentro dos limites de cada 

categoria.  

 Bernstein (1996, p. 45) afirma que, quando o enquadramento é forte, o 

transmissor possui um controle explícito e a base social da comunicação. 

Quando o enquadramento é fraco, quem dispõe de um controle aparente sobre 

a comunicação e a base social é o adquirente. 
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2.2.  CÓDIGO, REGRAS DE RECONHECIMENTO E DE 

REALIZAÇÃO  

 Neste ítem, vamos discutir os conceitos de código, regras de reconhecimento 

e regras de realização, elementos centrais da teoria de Bernstein.  

 O conceito de código é fundamental em sua teoria, pois é mediante o 

código que os sujeitos incorporam a estrutura social, são posicionados 

relativamente às formas dominantes e dominadas de comunicação e as relações 

entre elas.  Segundo Bernstein (1996), existem diferenças nos códigos de 

comunicação devido à classe social, diferenças que se refletem nas relações de 

classe entre diferentes grupos sociais. Vale ressaltar que quando Bernstein 

utiliza o termo relações de classes, ele o utiliza para indicar desigualdades na 

distribuição de poder e nos princípios de controle entre os grupos sociais. 

 Segundo Berstein, o contexto escolar utiliza um código elaborado, 

favorecendo assim os alunos oriundos da classe média que usam em seu seio 

familiar o mesmo código, não favorecendo dessa forma os alunos dos estratos 

sociais mais baixos, que utilizam o código restrito. Não podemos, no entanto, 

ajuizar que o código restrito é inferior ao código elaborado, e que, portanto o 

insucesso dos alunos desfavorecidos está relacionado a um déficit linguístico 

pois, conforme Bernstein, os dois códigos não são superiores nem inferiores, 

mas apenas diferentes, e o problema é que, geralmente, o contexto escolar 

utiliza apenas um desses códigos.        

 Para Bernstein (2001), o desenvolvimento da teoria e da pesquisa sobre 

os códigos insere-se numa questão teórica ampla da sociologia clássica: ―Como 

o exterior se torna interior e como o interior se revela a si próprio e molda o 

exterior?‖. A partir disso, surgem duas questões: ―como estes princípios se 

transformam em um processo em que o interior tem uma configuração inicial 

dada‖ e a outra questão mais geral indaga ―como o indivíduo, em seus 

encontros com o mundo, modifica essa forma inicial‖ (2001, p. 100). 
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 Portanto Bernstein busca revelar, por exemplo, como no aparelho escolar 

as desigualdades se inscrevem por meio de mecanismos intrínsecos à sua 

própria constituição. Para tal, Bernstein (1996) elabora sua teoria esforçando-se 

por definir distintos códigos de fala que são transmitidos, adquiridos, mantidos 

e modificados pelas relações sociais e dando centralidade ao que acontece no 

contexto escolar e às questões relativas à comunicação pedagógica que, de 

acordo com o autor, consiste no mais importante meio de controle simbólico4. 

 De acordo com Bernstein (2001), o conceito de código diz respeito a ―um 

princípio regulador, adquirido, que seleciona e integra significados, formas de 

realização e contextos evocadores relevantes‖ (p. 107). Portanto o código é um 

regulador das relações entre e dentro dos contextos. Assim sendo, ―o código 

deve gerar os princípios para diferenciar os contextos (classificação) e os 

princípios, para a criação e produção das relações especializadas dentro de um 

contexto (enquadramento)‖ (2001, p. 107).   

 Podemos assim dizer que, o princípio da classificação, conforme o autor 

dá origem às ―regras de reconhecimento que regulam os significados que se 

consideram pertinentes‖ (BERNSTEIN, 1998, p. 49) e o princípio de 

enquadramento estabelece as regras de realização que ―regulam o modo de unir 

os significados para criar um texto legítimo5‖ (p. 49). 

 As regras de reconhecimento e as regras de realização, segundo 

Bernstein (1996), vão estabelecer o contexto comunicativo. O princípio de 

classificação regula a relação entre contextos, enquanto o princípio de 

enquadramento regula as formas de realização de comunicação dentro dos 

                                                           
4 Para Bernstein (2001, p. 139) o controle simbólico, é o meio pelo qual a consciência recebe uma 

forma especializada e são difundidas por meio de formas de comunicação, as quais estão 
impregnadas de relações de poder e categorias culturais dominantes. O campo de controle 
simbólico é formado por um conjunto de agências e agentes que controlam os meios, contextos 
e possibilidades dos recursos discursivos nas agências do campo do controle simbólico. Alguns 
exemplos de agências são a família, o sistema escolar, as universidades, os centros de pesquisa e 
o governo. 
5
 O texto legítimo é qualquer atividade ou tarefa realizada pelo adquirente, que merece ser 

avaliada (BERNSTEIN, 1998, p. 21).  
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contextos. Podemos dizer assim que a realização das regras discursivas é função 

dos princípios de classificação e de enquadramento, produzidos pelas relações 

de poder e de controle, e que toda prática pedagógica pressupõe regras de 

reconhecimento que regulam as relações de seu contexto com os demais 

contextos e regras de realização que regulam as relações que lhe são próprias ao 

seu contexto. Mais especificamente ao nível do sujeito, Bernstein (1996) aponta 

que diferenças nas regras de reconhecimento e de realização podem ocasionar 

diferenças nos códigos e, consequentemente, a produção de textos que ―é a 

forma da relação social feita visível, palpável e material‖ (BERNSTEIN, 2001, p. 

28). 

 As regras de reconhecimento, de acordo com Bernstein (1996, 1998), 

geram as regras para que os sujeitos, que em nossa pesquisa são os alunos, 

reconheçam o caráter específico e particular do contexto da sala de aula, 

indicando o que deve fazer parte desse contexto e o que não deve. A aquisição 

das regras de reconhecimento do contexto escolar pelos sujeitos educacionais 

permite aos mesmos a leitura legítima desse contexto. 

 Diante da aquisição das regras de reconhecimento podemos pensar, 

conforme a teoria, que os alunos, ao reconhecerem o contexto da sala de aula e 

nela se posicionarem, adquirem, de forma efetiva, o código necessário para o 

seu desempenho escolar. Bernstein (1996, 1998), no entanto, diz que para que 

esses alunos possam produzir um texto escolar legítimo, é necessário adquirir 

não somente as regras de reconhecimento mas, também, as regras de realização. 

E que apesar dos alunos identificarem seus lugares na classificação, se não 

adquirirem o código necessário não dispõem da "competência" para produzir 

aquilo que conta como legítimo no contexto da sala de aula. De acordo com 

Bernstein (1996), essa "competência" para a comunicação pedagógica é 

adquirida pelos alunos através da aquisição das duas regras anteriormente 

mencionadas, ou seja, das regras de reconhecimento e de realização. 
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 Os alunos, ao possuírem as regras de reconhecimento, tornam-se capazes 

de reconhecer a particularidade do contexto do qual fazem parte. Já as regras de 

realização a serem adquiridas pelos alunos, determinam como unir, relacionar e 

tornar públicos os significados produzidos pelas regras de reconhecimento, a 

fim de criar um texto legítimo, ou seja, um texto que é esperado no contexto 

comunicativo escolar. De acordo com Bernstein o "texto" é tudo aquilo que pode 

ser avaliado pela escola, assim como as formas de expressão. 

 Em relação às regras de reconhecimento e regras de realização, Silva e 

Neves (2006) afirmam que os alunos deverão ter as regras de reconhecimento e 

de realização, pois a falta de tais regras pode revelar alunos indisciplinados e 

causar problemas de mal entendidos.   

 As regras de realização originam meios para a escolha criteriosa dos 

significados adequados ao contexto, evidenciando uma realização passiva. Já a 

produção do texto legítimo se denomina realização ativa. Para que a produção 

textual ganhe forma torna-se necessária a aquisição das regras de 

reconhecimento e de realização. A conduta do aluno pode representar a 

produção do texto legítimo ou não a depender da posse de tais regras.  

 Bernstein elucida que ―as características que criam a especificidade da 

prática interativa (isto é, a forma da relação social) regulam as orientações 

relativamente aos significados, e estas últimas geram, através da seleção, 

produções textuais específicas‖ (1996, p. 32). O aluno, ao reconhecer o contexto, 

pode produzir um texto adequado ou não, mesmo considerando a leitura 

realizada, tendo em vista o processo de produção, reprodução e legitimação.  

 Para Silva (2002), ―mesmo que tivesse selecionado os significados 

inerentes ao contexto (realização passiva), se depois não consegue relacioná-los 

de modo a produzir o texto legítimo (realização ativa), não consegue, 

igualmente, revelar um grau elevado de desempenho‖ (p. 15). Essa autora 

afirma que o nível de desempenho baixo deve-se à ausência de disposições 
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socioafetivas favoráveis à produção do texto legítimo. As disposições afetivas 

favoráveis referem-se a ter gosto, aspirações, motivações, valores e atitudes 

apropriadas a determinado contexto. Por exemplo, o aluno pode não gostar de 

uma atividade solicitada num determinado contexto, porém, se as aspirações e 

as motivações para a realização forem superiores, o aluno visualiza benefícios 

na produção dessa atividade, e as disposições socioafetivas serão favoráveis. No 

entanto, se além de não gostar do que foi requerido e as motivações, aspirações 

e valores forem frágeis ou fracas, as disposições socioafetivas não serão 

favoráveis. A localização dos atores determinada pelas relações de classe 

condiciona o acesso a orientações de codificação, bem como às formas de 

comunicação.  

 Acreditamos que quando um aluno não realiza uma tarefa/atividade 

selecionada pelo professor pode ser o resultado da falta das regras de 

reconhecimento e/ou de realização favoráveis para o contexto da prática 

pedagógica. Por mais que o aluno não goste de desenvolver uma atividade 

proposta pelo professor, mas possua interesses que possibilitem a colheita de 

frutos em curto, médio ou longo prazo, a disposição socioafetiva será favorável, 

podendo ser entendido que o aluno possua tais regras, porque a existência 

dessa disposição favorável mobiliza o aluno a realizar tal tarefa/atividade. A 

não realização da tarefa/atividade pode representar uma ausência ou 

fragilidade das aspirações e motivações do aluno, combinado a uma disciplina 

que o aluno não considera agradável, ou a determinado exercício que não 

aprecie realizar, decorrendo disso uma disposição socioafetiva não favorável.  

 Logo abaixo, na Figura 1, podemos observar as relações entre a 

orientação específica de codificação e as disposições socioafetivas e a influência 

que atuam no desempenho do aluno no contexto de aprendizagem. 

 

 



---------------------------------------------------------  64 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

Figura 1 – Orientações específicas de codificação e disposições socioafetivas. 

Fonte: MORAIS; NEVES, 2003, p. 60. 

 Isto significa afirmar que ―ter regras de reconhecimento e de realização 

para contextos diversos significa ter uma orientação elaborada. Em oposição, ter 

apenas uma destas regras ou ter estas regras apenas para contextos muito 

específicos significa ter uma orientação restrita‖ (SILVA 2002, p. 16). Deste 

modo, a localização do sujeito tem efeito direto sobre o acesso a orientações 

diferentes para os significados e as formas de comunicação diferenciais. 

2.3. CLASSIFICAÇÃO: RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E AS 
REGRAS DE RECONHECIMENTO  

O conceito de classificação é utilizado para demonstrar as relações entre 

diferentes categorias, e esta definição está conectada às relações de poder entre 

as categorias. O poder mantém a classificação que, conforme Bernstein (1996, p. 

43), ―se refere às relações entre categorias, não àquilo que é classificado‖. 

Entendemos por categoria as diferentes especializações, com fronteiras nítidas, 

onde são estabelecidas as hierarquias e as desigualdades sociais e culturais.  No 

plano pedagógico, por exemplo, as categorias definem os diferentes agentes 

como: o professor (transmissor) e o aluno (adquirente). Normalmente, em sala 

de aula, é o professor que possui o maior estatuto, o maior conhecimento 

acadêmico, o maior poder em relação aos alunos. Portanto, quanto maior o 

distanciamento entre tais sujeitos, mais forte é a classificação. Em contraposição, 
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existindo um menor distanciamento, o princípio de classificação será fraco com 

uma relação de poder menos explícita.   

 É o grau de distanciamento entre as categorias que proporciona as 

especificidades.  Para que se mantenha uma fronteira nítida entre as categorias 

devem existir mantenedores de isolamento e estes devem ter poder e condições 

para exercer sua função com precisão. Conforme Bernstein, ―para sua criação, 

reprodução e legitimação, o isolamento pressupõe, assim, relações de poder‖ 

(1996, p. 43). Em complemento:  

[...] no caso da classificação forte, temos uma forte separação 
entre as categorias. No caso da classificação forte, cada categoria 
tem sua identidade única, sua voz única, suas próprias regras 
especializadas de relações internas. No caso da classificação 
fraca, temos discursos menos especializados, identidades menos 
especializadas, vozes menos especializadas. No entanto, as 
classificações sejam fortes ou fracas carregam consigo relações de 
poder (BERNSTEIN, 1998, p. 38). 

 Na relação entre professor e aluno, se existir uma forte classificação, 

podemos dizer que as relações de poder são relações de poder explícitas. Diante 

desse contexto, o aluno irá produzir um texto6 que esteja de acordo ou em 

descordo daquilo que é esperado. Portanto, quando há uma mudança no 

princípio da classificação, há uma ameaça ao princípio de integridade e de 

coerência do indivíduo.  

 Em nosso trabalho nos apropriamos do conceito de classificação para 

determinar o grau de enquadramento existente entre três professores de 

Química e seus alunos no momento de definir a tarefa/atividade. Morais e 

Neves (2001) ressaltam que os valores de classificação criam as regras de 

reconhecimento específicas, ou seja, as regras que permitem aos estudantes 

identificar a especificidade do contexto escolar. Para Bernstein, para que o 

aluno produza o texto legítimo, no contexto educacional, é necessária a 

                                                           
6
 Segundo Bernstein (1996), o texto é qualquer representação pedagógica, falada, escrita, visual, 

espacial ou expressa na postura ou na vestimenta. Em outras palavras, texto é tudo aquilo que 
comunica algo.  
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aquisição de regras de reconhecimento e de realização. Ainda segundo o autor, o 

conceito de classificação está relacionado às regras de reconhecimento, que 

permitem ao estudante identificar que significados são relevantes, o que é 

esperado dele e que comportamentos e discursos são considerados legítimos. 

Ao encontrarmos uma classificação forte pressupõe-se que: 

[...] as relações serão estáveis e claramente distintas, as funções 
serão bem isoladas umas das outras e os agentes não serão 
intercambiáveis. Se forem fracamente classificadas, então as 
relações entre os agentes serão menos claramente distintas, 
existirá um isolamento reduzido entre as funções e os agentes 
serão mais intercambiáveis (BERNSTEIN, 1996, p. 76). 

2.4. ENQUADRAMENTO: RELAÇÃO PROFESSOR-ALUNO E AS 

REGRAS DE REALIZAÇÃO 

 É o conceito de enquadramento que nos permite uma análise mais 

realista das regras discursivas, devido à possibilidade de sua variação, já que a 

classificação entre professor e aluno em regra é forte.  O estatuto do professor, 

conforme Morais (2002) é superior ao do aluno, estatuto que lhe é atribuído 

institucionalmente, mas que também advém do conhecimento que ele domina e 

que, supostamente, os alunos ainda não possuem. 

 O conceito de enquadramento refere-se a comunicação entre professor e 

alunos no contexto de uma relação pedagógica. De acordo com Bernstein (1998) 

―pode-se dizer que a classificação estabelece à voz e o enquadramento a 

mensagem‖ (p. 44). Assim, o enquadramento vai apontar à forma de realização 

dos discursos, regulando as regras para a sua produção dentro de um 

determinado contexto (BERNSTEIN, 1998, p. 44). Bernstein vale-se deste 

conceito para se referir aos processos de aquisição e as formas de controle que 

regulam e justificam a comunicação nas relações pedagógicas.  

 Podemos expressar o valor ou grau do enquadramento na forma como se 

caracteriza a relação entre professor e aluno no contexto da sala da aula, usando 

as escalas do Grupo ESSA (Estudos Sociológicos da Sala de Aula), que são 
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escalas relativas de quatro graus que vão de E+ + a E- -. De acordo com essas 

escalas, o valor (+ +) corresponde ao grau mais elevado de enquadramento e o 

valor (- -) ao grau mais baixo de enquadramento, correspondendo os valores (+) 

e (-) a graus intermédios. 

Quando a relação professor/aluno é caracterizada por um valor 
de enquadramento forte (E++ ou E+), significa que o controle 
está centrado no professor, sendo tanto mais forte quanto maior 
for esse controle; quando o valor do enquadramento é fraco (E- - 
ou E-), significa que o controle está também centrado no aluno, 
sendo tanto mais fraco quanto maior for o controle dado ao aluno 
(PIRES, 2001, p. 76). 

 Quando o enquadramento é forte, Bernstein (1998) afirma que é o 

transmissor quem possui um controle explícito sobre a comunicação. Mas 

quando o enquadramento é fraco, o adquirente é quem possui um controle 

aparente sobre a comunicação. Do ponto de vista analítico podemos distinguir 

dois tipos de regras que regem o enquadramento, as regras de ordem social e as 

regras discursivas.  

 Logo abaixo temos a figura 2 que destaca a criação de significados a 

partir da relação entre a classificação (poder) e do enquadramento (controle); 

das regras comunicativas: regras de reconhecimento e regras de realização; que 

por sua vez produzem um código, ou seja, um texto específico.  
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Figura 2 – Relação entre a classificação e enquadramento. 

 

Fonte: Bernstein, 1996, p. 31 

 Bernstein (1998, p. 134) afirma que mesmo que as regras de 

reconhecimento sejam consideradas uma condição necessária para a produção 

de textos legítimos, elas não são suficientes, sendo necessário desvelar e 

conhecer a forma de construção desses textos, ou seja, suas respectivas regras 

de realização. Bernstein (1998) trás um exemplo que elucida a citação anterior: 

um indivíduo pode ser capaz de reconhecer que está em uma aula de sociologia 

(regra de reconhecimento), mas pode não ser capaz de produzir os textos e as 

práticas específicas do contexto da sala de sociologia (regras de realização). 

 Para que este indivíduo estabeleça uma relação adequada no contexto 

escolar e dessa forma produza os textos e as práticas específicas da aula de 

sociologia, por exemplo, ele necessariamente precisa adquirir as regras de 

realização deste contexto. Por isso que o enquadramento estabelece as regras de 

realização, ou seja, as regras que são essenciais para a produção de textos e 



---------------------------------------------------------  69 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

práticas pedagógicas, enquanto a classificação estabelece as regras de 

reconhecimento.  

 Ainda em relação às regras de reconhecimento e regras de realização, 

Silva e Neves afirmam que:  

[...] os alunos deverão ter regras de reconhecimento que lhes 
permitam reconhecer as relações de controle que estão presentes 
na prática reguladora do seu professor; significa também que 
deverão ter regras de realização que lhes permitam, não só 
selecionar, como significados apropriados à prática reguladora 
específica do professor, as atitudes e condutas legitimadas nessa 
prática (realização passiva), como atuar em conformidade com 
essas atitudes e condutas (realização ativa). Se os alunos não 
possuírem, num grau mínimo, de tais regras, significa que não 
têm a orientação específica de codificação para as relações de 
controle que caracterizam o contexto regulador em causa e, na 
ausência desta, poderão revelar-se indisciplinados (2006, p. 47, 
grifos dos autores).  

 Segundo Bernstein (1998) quando o aluno reconhece as características do 

contexto escolar, encontra-se numa posição de vantagem em relação àquele que 

não conhece. Mas como é que se adquire as regras de reconhecimento e de 

realização? O autor afirma que ―tanto a natureza como sua aquisição seguem 

sendo um mistério‖ (p. 133). O que se sabe é que as regras de reconhecimento 

surgem da ―distinção entre contextos e que as regras de realização surgem de 

requisitos específicos dentro do contexto‖ (p. 134). O que se pode afirmar, 

baseado na teoria, é que a classificação rege as relações entre contextos e que o 

enquadramento rege a transmissão apropriada dentro do contexto. 

 Bernstein (1998) relata o resultado de pesquisas realizadas com o intuito 

de buscar entender a relação entre os princípios da classificação e do 

enquadramento com as regras de reconhecimento e de realização. Uma das 

conclusões de uma das pesquisas é que a aquisição das regras básicas remete a 

formas fundamentais de organização de nossas experiências no mundo e que a 

origem social tem relação com a aquisição de tais regras.  Também confirmam a 

existência da relação entre a classe social e aquisição da regras de 
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reconhecimento, condição necessária para que se produza o texto adequado e 

que a prática pedagógica também se relaciona com o processo de aquisição das 

regas básicas, segundo Morais e Neves (2013). 

O posicionamento dos sujeitos na hierarquia criada pelas 
relações de classe condiciona o acesso a códigos, que são 
tornados visíveis através da comunicação. Uma distribuição 
desigual dos sujeitos na estrutura de classes leva-os a aceder a 
contextos limitados ou a múltiplos contextos e, como 
consequência, leva-os à aquisição de diferentes orientações de 
codificação, isto é à aquisição de regras de reconhecimento e de 
realização para contextos específicos (MORAIS; NEVES, 2013, p. 
295). 

 Bernstein (1996) explora a ideia de graus de enquadramento na relação 

pedagógica como forma de analisar a manifestação das regras de 

reconhecimento e de realização e aponta que diferenças nos graus de 

enquadramento podem ocasionar diferenças nos códigos. Em linhas gerais, 

para o autor: 

Mudanças ou variações no princípio classificatório produzem 
mudanças ou variações nas ‗vozes‘ das categorias; mudanças ou 
variações no enquadramento produzem variações ou mudanças 
nas práticas pedagógicas, as quais, por sua vez, produzem 
mudanças ou variações no contexto comunicativo (BERNSTEIN, 
1996, p. 59). 

 Dessa forma, é possível afirmar que a seleção, a criação, a produção e a 

transformação de discursos, operadas a partir dos princípios de classificação e 

de enquadramento, constituem os meios pelos quais o posicionamento dos 

sujeitos é revelado, reproduzido e transformado.  

 Como mencionado anteriormente, em uma prática pedagógica, o 

princípio da classificação diz respeito ao ―o que‖ será comunicado, enquanto o 

enquadramento diz respeito ao ―como‖ será comunicado e ao ―como‖ se realiza 

o discurso. Deste modo, a classificação define conteúdos de transmissão do 

conhecimento, e o enquadramento define a forma de sua transmissão. Portanto, 

se o enquadramento for forte (E+), a seleção, a sequência, o ritmo e os critérios 
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de avaliação estarão sobre o controle explícito do professor (transmissor). Mas 

se o enquadramento for fraco (E-), o controle sobre a comunicação está 

―aparentemente‖ com o aluno (adquirente). Os graus do enquadramento no 

discurso pedagógico, em forte e fraco, podem variar em diferentes combinações 

e intensidades pois, por exemplo, pode-se ter um enquadramento forte em 

relação a ritmagem de aprendizagem dos alunos e um enquadramento fraco em 

relação aos outros elementos do discurso. 

 O enquadramento forte ou fraco reflete em variações das práticas 

pedagógicas, conforme Bernstein (1998): 

Quando o enquadramento é forte, teremos uma prática 
pedagógica visível. Neste caso, as regras do discurso de instrução 
e do discurso regulador são explícitas. Quando o enquadramento 
é fraco, é provável que tenhamos uma prática pedagógica 
invisível. Neste caso, as regras do discurso regulador, do 
discurso de instrução são implícitas e o adquirente as desconhece 
em grande medida (p. 45). 

 E é justamente na prática comunicativa que ocorre a variação no controle 

ao nível das regras discursivas, ou seja, a variação da seleção das tarefas, na 

sequência dessas tarefas, no ritmo da explicitação e resolução de tais tarefas e 

da explicitação dos critérios de avaliação.   

 Regras Discursivas  

 Bernstein, como dito anteriormente, entende a prática pedagógica como 

um processo de transmissão cultural, um dispositivo que serve tanto para a 

reprodução quanto para a produção da cultura e que reúne uma forma social 

com um conteúdo específico. Enquanto processo de transmissão cultural, a 

prática pedagógica é regulada por um conjunto de regras que definem o como 

acontece a transmissão, ou seja, definem a forma das relações entre sujeitos 

(professor/aluno e aluno/aluno), entre discursos (conhecimentos 

intradisciplinares, conhecimentos interdisciplinares e conhecimentos 

acadêmicos/não acadêmicos) e entre espaços (espaço do professor/espaço do 
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aluno e espaço do aluno/espaço do aluno) e o que é transmitido, ou seja, o 

conteúdo específico.  

 Para fins analíticos, Bernstein distingue dois sistemas de regras que 

regem o enquadramento do discurso pedagógico, são elas, as regras de ordem 

social e as regras da ordem do discurso. 

 As regras de ordem social serão designadas, pelo autor, de discurso 

regulador, e as regras de ordem do discurso serão designadas de discurso de 

instrução (1998, p. 45). O discurso regulador, orientado pelas regras de ordem 

social, traduz as hierarquias sociais na relação pedagógica. Assim sendo, define 

o que se espera dos sujeitos em relação a sua conduta, seu caráter, suas atitudes 

ou ―boas maneiras‖. O discurso instrucional, por sua vez, está orientado pelas 

regras de ordem discursiva, e refere-se ao controle dos outros elementos do 

discurso pedagógico, a saber a seleção, a sequência, a ritmagem e os critérios de 

avaliação. 

 A Seleção trata das escolhas sobre temas e conteúdos a serem 

trabalhados, sobre quais tarefas e atividades serão solicitadas e 

desenvolvidas, a escolha de materiais (fontes de pesquisa, livros, 

cadernos, reagentes, substâncias entre outros), bem como a aspectos que 

compõem as sínteses e perguntas pertinentes a aula; 

 A Sequência diz respeito à ordenação com que os temas e conteúdos, 

tarefas/atividades e sínteses serão realizados, assim como o melhor 

momento para as falas e as intervenções dos alunos; 

 A Ritmagem trata das questões relativas ao tempo, dedicado para as 

discussões e explicações do conteúdo, por exemplo, o tempo que os 

alunos possuem para a resolução das atividades escolares, para 

transcrever as anotações do quadro para o caderno, etc.; 

 Os Critérios de Avaliação se referem ao grau de esclarecimento ou 

explicitação dos conteúdos trabalhados, do tipo de trabalho que deve ser 

realizado e teor da síntese a ser produzida. A explicitação dos critérios de 

avaliação leva à produção do texto legítimo.  
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 As regras discursivas expressam relações quanto aos graus de controle 

estabelecidas que transmissores e adquirentes possam ter no processo de 

comunicação em sala de aula e, portanto, dizem respeito ao enquadramento. Se 

o princípio de enquadramento regula a comunicação entre professor e alunos, 

as variações entre enquadramento forte (E+) e enquadramento fraco (E-), 

determinam variações nas práticas pedagógicas.  

 Fontinhas e Morais (1993) fazem uso de uma linguagem metafórica para 

ilustrar a compreensão do conceito de enquadramento. As relações sociais 

presentes no contexto da sala de aula, passam por um ―prisma‖, que seria o 

enquadramento que espalha as práticas comunicativas, admitindo assim uma 

variabilidade de práticas, que, contudo, não podem sair do ―espectro‖ dos 

textos legítimos (Figura 3) 

 

Figura 3 - Mosaico de comportamentos de cada prática pedagógica. 

 

Fonte: Fontinhas; Morais (1993, p. 93). 

 

A variação do controle, ou seja, a variação na seleção, sequência, 

ritmagem e critério de avaliação, determinam por uma análise combinatória, 

um número infinito de práticas possíveis, por exemplo, uma ritmagem marcada 

por um fraco enquadramento (E-) pode ser regulada por um enquadramento 

fraco quanto a seleção. No entanto, uma seleção de enquadramento forte (E+) 

pode não implicar necessariamente numa ritmagem de enquadramento forte 

(FONTINHAS; MORAIS, 1993).    
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Neste capítulo apresentamos uma discussão sobre a metodologia 

empregada na pesquisa. É válido ressaltar que esta pesquisa foi submetida e 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia.  

Esta investigação apresenta uma abordagem de natureza qualitativa, 

escolha que possibilitou a observação direta (ou naturalista) dos sujeitos da 

pesquisa: professores e alunos no ambiente da sala de aula.   

Utilizamos como suporte teórico e conceitual a Teoria do Discurso 

Pedagógico de Basil Bernstein, com o objetivo de caracterizar os modos 

empregados por professores de Química no momento de instruir a tarefa 

escolar. Esse autor rejeita a análise empírica sem uma base teórica subjacente, 

bem como a teorização que não permita ser transformada em função dos 

resultados empíricos. 

Nosso trabalho faz uso dos princípios desta metodologia aplicada a uma 

análise comparativa que envolve a observação de aulas de três práticas 

pedagógicas de professores de Química do primeiro ano do ensino médio e 

abrangem duas unidades letivas, registradas entre abril e julho de 2012. Para 

resguardar as identidades dos sujeitos da pesquisa, seus nomes não foram 

mencionados, identificados por siglas, sendo assim, os professores foram 

identificados pelas siglas PA, PB e PC e atuam, respectivamente, em três escolas 

da cidade de Jequié, Bahia: uma escola cêntrica da rede pública, outra também 

pública, mas localizada na periferia e uma escola privada. A escolha dessas 

escolas obedeceu a um critério de diversificação dos cenários escolares, como 

uma forma de garantir a comparação, pois a comparação é base da análise do 

discurso (LEMKE, 2011). 

O termo de consentimento livre e esclarecido foi devidamente 

preenchido e assinado pelos professores investigados e pelos pais dos alunos 

(Anexos B e C). Vale destacar que no período de observação todos os 
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professores seguiram o programa curricular da escola e não houve nenhuma 

indicação ou interferência dos investigadores quanto à escolha dos tipos de 

atividades a serem propostas para os alunos e nem quanto aos conteúdos a 

serem trabalhados. 

Para o registro dos dados foram utilizados dois gravadores de áudio, um 

próximo ao professor e o outro próximo aos alunos, com a intenção de capturar 

as falas e diálogos travados entre alunos, bem como entre os alunos e professor.  

Além do gravador utilizamos o caderno de notas de campo para o registro de 

dados e informações contextuais. Os registros escritos serviram de apoio para a 

análise juntamente com os registros de áudio. A utilização conjunta de tais 

recursos visa à reconstituição de situações observadas de forma a preservar 

elementos não-verbais, apesar de nosso foco está voltado para os dados verbais, 

que também constituem parte da interação nas salas de aula observadas.  

Os registros em áudio de cada aula foram transcritos integralmente e 

após transcrição foram fragmentados em episódios. ―Um episódio é definido 

como um conjunto coerente de ações e significados produzidos pelos 

participantes em interação, que tem início e fim claros e que pode ser facilmente 

discernido dos episódios precedentes e subseqüentes‖ (MORTIMER et al., 2007, 

p. 61). Cada episódio foi classificado como unidades de atividades conceituais 

(MARTINS, 2006), e como atividades de manejo de classe, que compreendem as 

tarefas organizadas pelos professores. O conjunto de episódios levantados 

permitiu-nos propor, com base no tipo de tarefa que era solicitado pelo 

professor e do que os alunos deveriam produzir e apresentar, uma tipologia 

com seis tipos de atividade ou tarefas.  

Com a leitura das transcrições desses episódios procuramos identificar 

situações que pudessem nos revelar categorias de análise, de acordo com os 

objetivos de nossa pesquisa. Utilizamos para isso indicadores que caracterizam 

a prática pedagógica definidos anteriormente pelo grupo ESSA, bem como 
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outros novos indicadores que emergiram de nossa pesquisa, para os quais 

foram considerados distintos graus de enquadramento (E+ +, E+, E-, E- -). 

Apropriamos-nos, portanto do conceito de enquadramento para que este 

fosse utilizado na análise de nossos dados de modo a caracterizar as práticas 

pedagógicas dos três professores, já que distintos valores de enquadramento 

dão origem a distintas modalidades de códigos, ou seja, diferentes práticas 

pedagógicas (MORAIS et al., 1992, p. 217). Nosso objetivo foi realizar uma 

comparação entre tais práticas e inferir qual delas se aproxima a uma prática 

mais favorável para que os alunos possam ter sucesso na produção do texto 

legítimo para o contexto da aula de Química.  

Após terem sido atribuídos os valores de enquadramento às práticas foi 

possível desenvolver a etapa seguinte: a da comparação entre as práticas. E 

assim, com base nos resultados obtidos, foi possível caracterizar a prática 

pedagógica de cada um dos professores e comparar as características dessas 

práticas entre si. 

A escola e a sala de aula são espaços sociais no qual o ensino e a 

aprendizagem acontecem e são assim considerados por estar situados num 

contexto culturalmente construído. Por isso, comparar fenômenos que ocorrem 

na sala de aula pode ser considerado como necessário ao processo de 

construção do conhecimento sobre o ensino. Ao lançar mão da comparação 

podemos descobrir semelhanças e diferenças, perceber deslocamentos e 

transformações para construir modelos e tipologias, explicitando as 

determinações que regem os fenômenos sociais. Erickson corrobora isto ao 

dizer que a comparação ―serve para ampliar a visão da gama de possibilidades 

existentes quanto a eficaz organização do ensino e da aprendizagem nos grupos 

humanos‖ (1997, p. 202). De acordo esse autor, pequenas diferenças na vida 

cotidiana entre uma aula e outra podem significar grandes diferenças em 

relação à aprendizagem.  
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3.1. UNIVERSO DA PESQUISA 

A seguir apresentaremos uma breve caracterização dos três professores e 

do perfil das suas turmas investigadas, a partir da posição de observadora. 

Para a caracterização dos professores e de suas turmas utilizarei a 

estrutura ―centro-periferia‖ publicada pela pesquisadora Sá Earp (2009). Tal 

estrutura é descrita pelas formas de agir dos professores na interação com os 

alunos em sala de aula. A autora revela três tipos de estrutura: ―periferia‖, em 

que o professor dá a aula sem indagar-se se a turma está aprendendo, chegando 

mesmo a duvidar da capacidade de aprendizagem dos alunos; a estrutura 

―centro-periferia‖, na qual o professor elege alguns alunos para ensinar; e a 

estrutura ―centro‖, em que todos os alunos são alvo da atenção do professor, 

que os percebe capazes de aprender e busca adequar à linguagem, o ritmo, os 

desafios apresentados às necessidades de cada um. 

Ainda segundo Sá Earp (2009) os professores têm mais ou menos 

consciência de tais padrões e podem apresentar padrões diversos numa mesma 

sala de aula. É relevante ressaltar que tal padrão não será utilizado como 

categoria de análise, mas para contribuir na caracterização dos professores 

investigados. Para exemplificar o que afirmo, apresento alguns fragmentos de 

episódios desses professores. 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES E SUAS TURMAS  

Todos os professores envolvidos cursaram a graduação na mesma 

instituição (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia), podem ser 

considerados professores experientes, e ambos atuam no 1° ano do ensino 

médio. As turmas observadas foram selecionadas a partir da indicação dos 

próprios professores.   

3.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR PA E SUA TURMA  
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 O professor PA dedica-se há doze anos ao ensino da disciplina química, 

o que demonstra ter experiência em sala de aula. Sua formação inicial é a 

Licenciatura em Ciências com Habilitação em Química. Atualmente exerce a 

função de professor efetivo em uma escola estadual de nível médio, com carga 

horária vinte horas semanais na disciplina Química nesta escola, tendo duas 

aulas de cinquenta minutos durante a semana na turma observada. As aulas do 

professor PA são exclusivamente expositivas.  Todos os alunos possuem livro 

didático e na sala de aula tem uma TV pen drive, a qual foi utilizada em apenas 

uma aula observada, PA utiliza bastante o quadro para escrever o conteúdo e 

fazer exercícios. Durante o período de observação o professor solicitou de seus 

alunos atividades do livro didático, atividades do caderno, e uma única vez 

solicitou uma atividade de produção escrita.   

 A escola de PA é bem localizada, atende a uma clientela tanto da classe 

média quanto da classe trabalhadora, possui uma boa estrutura física, as salas 

de aula são amplas e bem iluminadas, possui um laboratório de ciências, com 

algumas vidrarias, instrumentos e alguns reagentes.  

 O professor PA selecionou a turma D do 1° ano para que as observações 

fossem realizadas. Durante minha estadia na sala de aula do professor PA e 

com base na observação e demais registros caracterizo a interação de PA e seus 

alunos segundo o modelo ―centro-periferia‖ como apresentando a estrutura do 

tipo ―periferia‖, pois PA é um professor que não conhece os alunos pelos seus 

nomes e quando precisava falar com algum aluno perguntava a outro aluno, ou 

então chamava simplesmente ―ô rapaz‖, ―ô menina‖. Quando os alunos 

conversavam em voz baixa, escreviam em cadernos de outras matérias ou 

mexiam no celular, por exemplo, PA não interferia no sentido de impedir tais 

atitudes, e caso não interferissem no andamento da aula, falava pouco com a 

turma, limitando-se apenas ao conteúdo da disciplina. Durante a explicação da 

matéria, PA tinha pouco contato visual, com os alunos movimentando-se pouco 

pela sala de aula. Basicamente se limitava a sua cadeira e ao quadro.  Em 
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relação à turma, esta era composta por 40 alunos segundo registro da caderneta 

de frequência, porém, durante o período de observação, uma média de 25 

alunos frequentavam as aulas. É uma turma de jovens entre 17 a 20 anos e 

formada por alunos repetentes. Segundo afirma Sá Earp ―que a descrição de 

diversas e variadas ‗salas de aula‘ das escolas de ensino fundamental e médio 

mostrou como a ‗cultura‘ da repetência se realiza na estrutura da aula. Os 

reprovados estão na ‗periferia‘ da sala de aula‖ (2009, p. 623). O turno que estes 

jovens estudavam é o matutino. Mas, apesar disso, havia alunos que 

trabalhavam. Era uma turma bastante indisciplinada, que não participavam das 

aulas e apresentavam dificuldade de aprendizagem. 

 Constantemente os alunos utilizam celulares e outros aparelhos 

eletrônicos durante as aulas sem se preocupar com a presença do professor, 

apesar de ser proibido o uso desses aparelhos pela direção da escola. PA 

frequentemente passava tarefas para que os alunos realizassem em casa, que 

raramente eram cumpridas. Era comum no momento da aula e até mesmo 

durante a explicação do conteúdo, os alunos estarem resolvendo as atividades 

de química ou de outras disciplinas, dando indícios de que a rotina de estudos 

se resumia apenas à sala de aula. Embora esses alunos tentassem exercer seu 

ofício de aluno (PERRENOUD, 1995), ainda assim estavam à margem do 

conhecimento proposto pelo professor e pela escola. 

3.2.2. CARACTERIZAÇÃO DA PROFESSORA PB E SUA TURMA  

 A professora PB possui graduação em Licenciatura em Ciências e 

Habilitação em Química, possui três especializações, trabalha 40 horas na rede 

estadual e 20 horas na rede municipal. A escola de PB localiza-se na periferia da 

cidade de Jequié, sua clientela pertence em sua maioria à alunos de família 

pertencentes a classe de trabalhadores. Com relação ao nível de ensino vai do 

ensino fundamental II do 6° a 9° ano ao ensino médio regular e durante a 

semana a professora PB tinha duas aulas da disciplina química, cada aula com 
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cinqüenta minutos, na turma observada.  Esta escola possui uma infra-estrutura 

bastante modesta, e não possui laboratório de Ciências, o que leva PB a realizar 

aulas experimentais do tipo demonstrativas na própria sala de aula.  

 No período em que observamos a professora PB, ela desenvolveu com 

seus alunos atividades do livro didático, do caderno, de leitura e experimental.  

 Em relação à turma esta possui 36 alunos matriculados entre 15 a 16 anos 

de idade. Foram observadas aulas da professora PB na turma A, do 1° ano, no 

turno da manhã, e considerada pela própria professora como sendo uma turma 

bastante ―interessada‖. Em relação ao ambiente físico a sala é ampla, com pouca 

iluminação natural, sem uma boa ventilação natural apesar de possuir dois 

ventiladores, porém apenas um funciona e como a professora deixa sempre a 

porta da sala fechada dificultava ainda mais a ventilação. As carteiras eram 

velhas e algumas quebradas, havia uma TV pen drive que a professora, durante 

o período da observação, não usou. Há seis anos PB dedica-se a docência na 

disciplina química, e durante as observações demonstrou ser muito 

comprometida com seu trabalho, chega sempre no horário e durante suas aulas 

fala bastante. PB também participa como professora colaboradora em um 

Projeto de Pesquisa e Extensão na Universidade, que tem como objetivo auxiliar 

professores do ensino médio e fundamental no desenvolvimento de aulas 

experimentais, e por isso em algumas de suas aulas, PB recebe estudantes da 

Licenciatura em Química.  

 Com base nas minhas observações caracterizo a interação de PB e seus 

alunos, como sendo uma interação do tipo ―centro-periferia‖, pois na turma de 

PB encontramos dois tipos de alunos: os chamados alunos de ―centro‖ e os 

alunos de ―periferia‖, visto que o modo como PB interagia com seus alunos 

variavam, por exemplo, ao direcionar uma pergunta, a designar certas tarefas. 

O fragmento abaixo ajuda a entender como a professora PB posiciona seus 

alunos dentro da sala de aula.  
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Prof. PB: bem como eu disse ontem com vocês e volto a repetir aqui na sala tem 
pessoas que constantemente prestam atenção e há pessoas que não adianta mais eu 
chamar atenção se vocês dentro de vocês não querem aprender quem sou eu que vai 
fazer com que vocês aprendam? agora assim eu percebo que tem gente que quer 
aprender, então dez vezes que essas pessoas chamar eu dez vezes eu vou estar 
disposta a [sic] tá ali agora o aluno que não se interessa infelizmente eu vou ter que 
parar (DATA DA GRAVAÇÃO 12/09/2012) 

 Os alunos que não querem aprender já estão em desvantagem em relação 

aos outros alunos que querem aprender e, com certeza, sairão da escola mais 

desfavorecidos (MORAIS et al., 1992)  

 Apesar da estrutura ―centro-periferia‖ não ter cunho topográfico alguns 

alunos do tipo ―centro‖ costumam sentar mais no centro da sala de aula, 

enquanto os outros alunos ficam sentados num semicírculo. O desenvolvimento 

do conteúdo na turma se dá de forma oral com o apoio de livros didáticos e 

textos selecionados pela professora. Durante sua aula PB se movimenta 

bastante pela sala, tenta captar a atenção e a participação dos seus alunos 

chamando-os pelo seu nome, mas apesar das oportunidades de interação, 

muitos alunos mostravam receio em se expor. 

Na turma de PB os meninos afetavam mais o andamento das aulas, com 

conversas paralelas, brincadeiras fora de hora e deixavam quase sempre as 

atividades sem fazer. As meninas eram normalmente mais quietas e quase 

sempre cumpriam as tarefas propostas. E apesar da professora PB já ter 

trabalhado no ano anterior com alguns alunos, ainda havia negociações e 

conflitos em relação ao comportamento, ao que era ensinar e aprender Ciências 

e quais eram os papéis e forma de participação dos alunos na disciplina 

Química.    

 No momento da correção das tarefas é a professora quem resolve os 

exercícios no quadro. No momento da explicação do conteúdo, PB não gosta de 

ser interrompida e quando algum aluno faz uma pergunta ela diz que no final 

da explicação ela responderá e muita vez acabava não respondendo. A química 

era abordada a partir dos conceitos e fenômenos que eram trabalhados nas 
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explicações. PB tentava trazer para suas aulas uma discussão por meio da 

História da Ciência e poucas vezes estabelecia relação entre a Química e outras 

disciplinas.   

3.2.3. CARACTERIZAÇÃO DO PROFESSOR PC E SUA TURMA  

O professor PC é licenciado em Química, possui mestrado em Química 

Analítica e há seis anos atua como professor da disciplina Química, lecionando 

em uma escola privada bem conceituada da cidade na qual foram realizadas as 

observações. Nesta escola o professor PC possui uma carga horária total de 20 

horas semanais. Vale destacar ainda que, além dessa escola, PC também leciona 

em outros estabelecimentos de ensino, uma escola também privada, em um 

curso preparatório para o vestibular e é professor efetivo numa escola da rede 

estadual.  Na turma observada o professor PC dava, durante a semana, 4 aulas 

de química com cinqüenta minutos cada aula. Durante suas aulas PC utiliza 

sistematicamente anotações no quadro, filmes e simulações através do 

computador, já que a sala de aula possui um computador acoplado a uma TV. 

Normalmente, depois de fazer anotações na caderneta, PC começa sua aula com 

uma conversa informal a respeito do conteúdo da disciplina. À medida que vai 

obtendo informações e resposta da turma, vai introduzindo o conteúdo. A sala 

de aula de PC, é espaçosa, possuir uma boa iluminação e um sistema de 

refrigeração, e com relação a distribuição das carteiras elas são organizadas em 

filas e na escola não possui laboratório de Ciências.   

No período de observação das aulas do professor PC, ele solicitou que 

seus alunos realizassem atividade do livro didático, atividades do caderno, 

atividades de produção manual, atividades de produção escrita e atividades 

experimentais. 

A turma selecionada para ser observada foi a turma A do 1° ano 

matutino. PC demonstra ter um bom envolvimento afetivo com os alunos, é 

atencioso e tem o costume de escutar atentamente seus alunos. Não tem 
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problema com indisciplina apesar de a turma ser muito ruidosa, mas no 

momento da aula todos ficam em silêncio e atentos à explicação do conteúdo. 

Durante o período de observação não identificamos nenhum evento que 

indicasse conflitos entre aluno/ aluno nem entre professor/aluno. Era explícita 

uma relação harmoniosa entre os alunos e o professor PC. É importante 

ressaltar que no momento da explicação do conteúdo, PC permitia que seus 

alunos o interrompessem, para fazer perguntas sobre o conteúdo, tirar dúvidas 

e fazer colocações. Vale ressaltar que os alunos usavam termos próprios do 

contexto científico.  O professor PC, durante a explicação do conteúdo, não 

abordava questões relacionadas ao cotidiano dos alunos e nem fazia uma 

discussão que levasse em conta a relação com outras disciplinas. Os alunos são 

bem participativos, cumprindo as atividades a contento. No momento da 

correção das tarefas, PC solicita que os alunos indiquem como responderam a 

atividade. Quando um aluno apresenta alguma dúvida, ele não responde de 

imediato e deixa que os alunos discutam entre si e busquem alternativas para 

resolver.  

As oportunidades de interação entre os alunos do professor PC são 

bastante significativas. Os alunos podem trocar opinião com os demais colegas 

e também com o professor, em qualquer momento da aula. Nessa turma os 

alunos não mostram receio em expor suas dúvidas ou questionar sobre algum 

exercício não compreendido. O professor, além de interagir com os alunos, 

procura incentivar a interação entre os mesmos. Durante o período de 

observações PC demonstrou características que o classificam como do tipo de 

interação ―centro‖, pois todos seus alunos eram alvo de atenção.   

3.3. AS OBSERVAÇÕES DAS AULAS 

No mês de abril de 2012 conseguimos a permissão dos professores PB e 

PC para que pudéssemos observar suas aulas. Para os primeiros registros dos 

dados foi utilizado um caderno de campo. Esses primeiros momentos tiveram 
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como principais objetivos fazer com que alunos e professores se familiarizassem 

com a presença da pesquisadora, bem como realizar uma observação de 

treinamento e obter as devidas autorizações legais. Esse contato inicial 

possibilitou conhecer a cultura de cada sala de aula. Passado este período de 

adaptação começamos com a documentação por meio da gravação do áudio.  

Alguns meses depois conseguimos a permissão do professor PA para 

observá-lo. Fizemos uso de dois gravadores: um ficava com o professor; e o 

outro próximo dos alunos. O uso do gravador não requeria muito movimento, o 

que possibilitava ter mais condições de fazer anotações sobre as minhas 

impressões e interpretações do contexto. 

Vale ressaltar que os registros em áudio das aulas apresentam uma 

qualidade muito boa de som, o que é adequado para uma pesquisa que busca 

analisar as interações discursivas da sala de aula, com o nível de detalhamento 

implicado nos objetivos e metodologia que adotamos. 

As turmas dos professores PB e PC reagiram bem à presença da 

pesquisadora e essa percepção foi confirmada ao longo da coleta dos dados. Na 

turma do professor PA, como não houve um tempo de adaptação, a novidade 

da presença da pesquisadora e do uso dos aparelhos de gravação causou 

desconforto tanto para o professor quanto para seus alunos, e suas ações 

colaboraram com a nossa percepção. 

Nas Tabelas 1, 2 e 3 a seguir, estão relacionados os dias em que 

comparecemos às escolas dos professores PA, PB e PC respectivamente, 

assistindo às aulas para coleta de dados. Nos dias em que as aulas envolviam 

preparações para eventos tais como Feira de Ciências, Projeto de Oficinas e 

reunião com a família, não coletamos dados, visto que essas atividades 

envolviam alunos de diferentes turmas; nos dias em que comparecemos à 

escola, mas não coletamos dados em áudio, foram realizadas apenas anotações 

de campo. Esses dias encontram-se destacados em itálico. Houve registro em 
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áudio de dias em ocorriam avaliações, e tais dias destacam-se em negrito. Os 

dias que estão sublinhados indicam o início da gravação do áudio das aulas. 

 Tabela 1 – Período de observação da turma de PA 

MÊS DIAS N° DE DIAS N ° DE AULAS 
N° DE AULAS 
GRAVADAS 

Setembro  19, 20, 26, 27 
04 04 02 

Outubro 03,04, 10, 11, 24, 
31  

06 05 05 

Novembro  21, 22,28, 29 04 04 04 

Dezembro  12,19 02 02 02 

Janeiro 09    

TOTAL  11 11 09 
Fonte: Caderno de notas de campo 

Tabela 2 - Período de observação da turma PB 

MÊS DIAS N° DE DIAS N ° DE AULAS 
N° DE AULAS 
GRAVADAS 

Abril  
04, 11,18,25 

04 08 0 

Maio  16, 23, 30 03 06 0 

Junho  06 01 02 0 

Julho  11, 25 02 04 0 

Agosto  01, 22, 29 03 06 01 

Setembro  12, 19,26 03 06 03 

Outubro 24, 31 02 04 02 

Novembro 21,28 01 02 02 

Dezembro     

TOTAL   19 38 08 
Fonte: Caderno de notas de campo 
 
Tabela 3 – Período de observação da turma PC 

MÊS DIAS N° DE DIAS N ° DE AULAS 
N° DE AULAS 
GRAVADAS 

Abril  26 01 02 00 

Maio 03, 10, 17, 31 04 08 00 

Junho 07 01 02 00 

Julho 05, 12, 26 03 06 00 

Agosto  02, 23, 30 03 06 01 

Setembro  13,20, 27 03 06 03 

Outubro 04, 11,18 02 04 02 

Novembro  01, 08, 22 03 06 03 

TOTAL  20 40 09 
Fonte: Caderno de notas de campo 
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O foco investigativo desta pesquisa está direcionado para análise das 

práticas pedagógicas de três professores da disciplina Química do primeiro ano 

do Ensino Médio com o objetivo de caracterizar tais práticas nos momentos em 

que esses professores definem a tarefa escolar para seus alunos. Para tanto serão 

apresentados, a seguir, a análise dos dados obtidos durante a investigação. Na 

seção 4.1, serão apresentadas as categorias identificadas na observação da 

prática pedagógica dos professores investigados. A seção 4.2, apresenta 

indicadores, retirados dos trabalhos do Grupo ESSA, bem como outros 

indicadores que emergiram de nossa pesquisa, utilizados para caracterizar as 

três práticas pedagógicas de Química, referentes ao contexto instrucional da 

sala de aula, para os quais foram considerados diferentes graus de 

enquadramento (E+ +, E+, E-, E- -) como operativização dos indicadores. O 

conceito de enquadramento é utilizado para identificar como se caracteriza o 

controle nas práticas pedagógicas investigadas quanto às chamadas regras 

discursivas. A seção 4.3 apresenta o exame dos mapas de episódios com base na 

comparação entre os tipos de atividades, segundo os fundamentos teóricos de 

Bernstein que orientam este trabalho e dos indicadores mencionados 

anteriormente. Cada episódio foi identificado e analisado a partir do tipo de 

atividade em análise, da respectiva regra discursiva – seleção, sequência, 

ritmagem e critério de avaliação – e do grau de enquadramento atribuído.  

4.1 TIPOS DE ATIVIDADE 

Por meio da análise dos mapas de episódios foi possível identificar um 

conjunto de oito tipos de atividades. Que foram classificadas com base no que 

era solicitado pelos professores e do que os alunos deveriam produzir e 

apresentar, sendo elas:  

 Atividade do caderno 

A categoria atividade do caderno está relacionada com a realização de registros 

no caderno, tais como a cópia e resolução de uma atividade escrita no quadro.  
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 Atividade do livro 

A categoria atividade do livro indica que os alunos devem resolver os exercícios 

do livro didático em sala de aula ou em casa.  

 Atividade de revisão 

A categoria atividade de revisão está relacionada com a realização de atividades 

destinadas ao estudo e/ou preparação para uma avaliação. 

 Correção da tarefa 

A categoria correção da tarefa relaciona-se com a solicitação para que os alunos 

identifiquem o que está incorreto, o que falta nas atividades e as respostas 

certas aos exercícios.    

 Atividade de produção escrita 

Esta categoria está relacionada com a ação de produzir um texto escrito, tais 

como um roteiro experimental, um fichamento, uma pesquisa, um resumo ou 

uma redação. Tal atividade pode ser realizada individualmente ou em grupo. 

 Atividade experimental 

Esta categoria está relacionada com a realização de procedimentos 

experimentais, tais como o preparo de uma solução, a observação do fenômeno, 

ou a montagem de um aparato experimental. 

 Atividade de produção manual 

A categoria atividade de produção manual relaciona-se com a produção de 

algum artefato pelos alunos. 

 

  



---------------------------------------------------------  90 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

 Atividade de leitura 

A categoria atividade de leitura relaciona-se com a instrução para que os 

alunos façam a leitura de um texto. 

Essa tipologia possibilitou a realização da comparação entre atividades 

do mesmo tipo por professores diferentes, o que nos permitiu explorar 

diferenças e similaridades entre as práticas pedagógicas referentes ao contexto 

instrucional da sala de aula. 

4.2 INSTRUMENTOS DE ANÁLISE  

A seguir apresentamos os instrumentos utilizados na análise do contexto 

instrucional constituído por indicadores relativos às regras discursivas: seleção, 

sequência, ritmagem e critério de avaliação.  

Quadro 1 - Regra discursiva Seleção 
Indicador E++ E+ E- E- - 

 
Atividades a 
realizar* 

As atividades são 
selecionadas, 
estruturadas e 
orientados pelo 
professor. 

 
 

As atividades são 
selecionadas, 
estruturadas e 
orientadas pelo 
professor, embora os 
alunos possam 
sugerir alguma 
atividade. 

O professor 
apresenta, em 
alternativa, 
várias 
atividades 
previamente 
estruturadas, 
podendo os 
alunos 
selecionar as 
que irão ser por 
eles realizadas. 

As atividades são 
selecionadas e 
estruturadas pelos 
alunos com a 
orientação do 
professor. 

Correção da 
tarefa 

O professor 
sempre realiza a 
correção das 
tarefas, que é feita 
coletivamente em 
aula com 
autocorreção pelo 
aluno. A seleção 
das questões é 
feita pelo 
professor que as 
corrige no quadro 
de forma pouco 
participativa. 

O professor sempre 
realiza a correção 
das tarefas que é 
feita coletivamente 
em aula com 
autocorreção do 
aluno, mas 
eventualmente 
ocorre de forma 
individual. A 
seleção das questões 
geralmente é feita 
pelo professor que 
as corrigem no 
quadro e/ou 

O professor 
dificilmente 
realiza a 
correção das 
tarefas. Quando 
ocorre acontece 
coletivamente 
em aula com 
autocorreção do 
aluno. A 
seleção das 
questões 
geralmente é 
feita pelos 
alunos.  

O professor 
realiza a correção 
das tarefas 
somente quando 
os alunos 
solicitam. A 
seleção das 
questões para 
correção 
geralmente é feita 
pelos alunos que 
são orientados 
pelo professor, 
que as corrige 
oralmente.  
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oralmente. A tarefa 
é corrigida de forma 
bastante 
participativa. 

Atividade de 
revisão a realizar 

A atividade de 
revisão é 
selecionada, 
estruturada e 
orientada pelo 
professor que 
indica questões 
que considera 
mais relevantes 
para os alunos. 

A atividade de 
revisão é 
selecionada, 
estruturada e 
orientada pelo 
professor. Cabe aos 
alunos a seleção das 
questões que 
consideram mais 
relevantes conforme 
as dúvidas e/ou 
dificuldades que 
surgem no momento 
da resolução da 
atividade de revisão 
proposta pelo 
professor. 

O professor 
propõe vários 
tipos de 
atividades de 
revisão, 
podendo os 
alunos 
selecionar as 
que irão ser 
realizadas. 

A atividade de 
revisão surge de 
questões 
selecionadas pelos 
alunos que são 
apresentadas ao 
professor que as 
resolve. 

No planejamento 
e realização da 
atividade 

experimental* 

A atividade 
experimental é 
planejada e 
realizada pelo 
professor sem 
qualquer 
intervenção dos 
alunos. 

A atividade 
experimental é 
realizada pelos 
alunos, mas obedece 
rigidamente ao 
protocolo 
estabelecido pelo 
professor. 

A atividade 
experimental é 
realizada pelos 
alunos, 
segundo o 
protocolo do 
professor, mas 
pode apresentar 
alterações 
sugeridas pelos 
alunos. 

A atividade 
experimental é 
realizada pelos 
alunos, sendo seu 
planejamento 
também feito por 
eles com o 
acompanhamento 
do professor. 

Na seleção dos 
materiais a 
utilizar na 
realização da 
atividade 
experimental* 
 
 

Os materiais são 
selecionados 
exclusivamente 
pelo professor. 

Os materiais são 
geralmente 
selecionados pelo 
professor, mas este 
pontualmente aceita 
a colaboração dos 
alunos. 

Os materiais 
são 
selecionados 
pelo professor 
com a 
participação 
dos alunos. 
 

Os materiais são 
selecionados pelos 
alunos com a 
supervisão do 
professor. 

Nas observações, 
interpretações e 
conclusões do 
trabalho 
experimental* 
 
 

O professor indica 
o que deve ser 
observado e 
interpretado e tira 
as conclusões. 
 

O professor indica o 
que deve ser 
observado e 
interpretado e tira as 
conclusões, mas 
aceita, 
pontualmente, 
sugestões dos 
alunos. 

O que deve ser 
observado, 
interpretado e 
concluído é 
definido pelo 
professor em 
conjunto com 
os alunos. 

Os alunos 
selecionam o que 
deve ser 
observado e 
interpretado e 
debatem as 
conclusões com a 
ajuda do 
professor. 

*Indicadores do Grupo ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. 
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Quadro 2 - Regra discursiva Sequência 

Indicador E+ + E+ E - E - - 

Nas 
atividades a 
realizar** 

A realização das 
atividades segue 
uma ordem 
definida pelo 
professor. É ele 
também quem 
determina o 
momento da 
aula para a 
realização da 
tarefa. 

A realização das 
atividades segue a 
ordem definida pelo 
professor, mas essa 
ordem pode ser 
alterada pelos alunos 
em aspectos pontuais, 
sendo ele quem 
determina o momento 
para a realização da 
tarefa, mas desde que 
os alunos apresentem 
argumentos válidos, 
aceita que a ordem seja 
alterada. 

A ordem de 
realização das 
atividades é definida 
pelo professor, mas 
pode ser alterada 
quer em aspectos 
pontuais, quer em 
aspectos mais gerais, 
sendo ele quem 
determina o 
momento da 
realização da tarefa, 
mas se os alunos o 
solicitarem, altera a 
ordem estabelecida. 

A ordem de 
realização das 
atividades é 
planejada pelos 
alunos sob a 
orientação do 
professor. São os 
alunos que 
decidem, sob a 
orientação do 
professor, o 
momento da 
realização da 
atividade. 

**Indicador adaptado do Grupo ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. 

Quadro 3 - Regra discursiva Ritmagem 

Indicador E+ + E+ E - E - - 

Ao definir a 
atividade a 

realizar**  

No momento de 
definir a tarefa o 
professor é 
bastante sucinto 
e não permite 
interrupções. 
Ele também não 
fornece tempo 
suficiente à 
realização da 
tarefa, 
interrompendo-
a antes.  

No momento de 
definir a tarefa o 
professor é 
bastante sucinto, 
mas diante de 
perguntas 
pontuais dos 
alunos sobre 
atarefa as 
esclarece. Ele 
também não 
marca o tempo 
destinado à 
realização das 
atividades no 
início e 
interrompe a 
realização da 
tarefa. Não 
permite 
prolongamentos 
mesmo que os 
alunos não 
tenham 
concluído a 
atividade. 

O momento de 
definir a tarefa é 
sempre 
acompanhado de 
perguntas dos 
alunos e de 
exemplos 
esclarecedores. O 
professor não 
marca o tempo 
destinado a 
realização das 
atividades no início 
mas, sem 
pressionar, vai 
advertindo os 
alunos que estão 
demorando, 
interrompendo-os 
após verificar que 
boa parte dos 
alunos concluiu a 
atividade. 

No momento de definir a 
tarefa, o professor leva 
em consideração os 
tempos dos seus alunos, 
por isso é bastante 
prolixo, fornecendo 
informações necessárias 
para que os alunos 
realizem a tarefa. 
Normalmente este 
momento é 
acompanhado de 
perguntas, feitas tanto 
pelo professor quanto 
pelos alunos, para que as 
dúvidas sejam 
esclarecidas. 
Normalmente, as 
atividades solicitadas 
devem ser cumpridas em 
casa pelos alunos. 
Quando estas devem ser 
realizadas em sala de 
aula, o professor não 
estabelece um tempo 
para que as atividades 
sejam concluídas, 
permitindo que os alunos 
progridam ao seu ritmo. 
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Leitura do 
procediment
o 
experimental 

O professor 

distribui o 

roteiro do 

procedimento 

experimental e 

solicita que os 

alunos leiam o 

roteiro, mas não 

fornece tempo 

suficiente para a 

leitura, 

interrompendo-

a antes. 

O professor 

distribui o 

roteiro do 

procedimento 

experimental e 

realiza a leitura 

na íntegra do 

junto com seus 

alunos, sem 

pausa para 

questionamento

s. 

O professor 

distribui o roteiro 

do procedimento 

experimental e 

realiza a leitura na 

íntegra do mesmo 

para os alunos, 

permitindo 

questionamentos e 

comentários dos 

alunos durante a 

leitura. 

O professor distribui o 

roteiro do procedimento 

experimental e permite 

que os alunos leiam o 

roteiro, fornecendo 

tempo suficiente para a 

leitura e questionamentos 

por parte dos alunos. 

** Indicador adaptado do: Grupo ESSA, Departamento de Educação da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa.  

Quadro 4 - Regra discursiva Critério de Avaliação 

Indicador E++ E+ E- E- - 

Ao definir a 
atividade do 
livro   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O professor ao 
solicitar a atividade 
do livro didático 
sempre estabelece de 
forma bastante 
enfática uma 
conexão com o 
conteúdo trabalhado 
em sala de aula e 
indica de forma 
pormenorizada a 
seus alunos todos os 
procedimentos a 
serem feitos quanto 
à realização e 
organização da 
tarefa, além de 
fornecer as páginas 
do livro onde os 
alunos podem 
encontrar o assunto. 
Informa aos alunos 
que a tarefa faz parte 
da avaliação. 

O professor ao 
solicitar a 
atividade do 
livro didático 
estabelece uma 
conexão com o 
conteúdo 
trabalhado e 
fornece algumas 
informações 
para a 
realização, mas 
não para a 
organização da 
tarefa e indica as 
páginas do livro 
onde os alunos 
podem 
encontrar o 
assunto. Informa 
aos alunos que a 
tarefa faz parte 
da avaliação. 

O professor ao 
solicitar a 
atividade do livro 
didático 
estabelece de 
forma implícita 
uma conexão com 
o conteúdo 
trabalhado, 
fornece 
informação para 
sua realização, 
como as páginas 
do livro onde os 
alunos podem 
encontrar o 
assunto, mas não 
fornece 
informações 
quanto à 
organização da 
tarefa e não 
informa que faz 
parte da 
avaliação.   

O professor 

limita-se a 

indicar somente 

as páginas do 

livro onde os 

alunos podem 

encontrar a 

tarefa. Não 

fornece 

nenhuma 

informação 

quanto à 

realização e nem 

quanto à 

organização da 

tarefa e não 

informa que a 

tarefa faz parte 

da avaliação. 
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Ao definir a 
tarefa 

A apresentação da 
tarefa é realizada de 
forma a envolver o 
aluno na atividade 
proposta. Por isso o 
professor ao solicitar 
a tarefa estabelece de 
forma nominal uma 
conexão com o 
conteúdo trabalhado 
em sala de aula, 
explicitando os 
objetivos e/ou 
significados da 
tarefa a realiza, as 
informações para 
sua realização e 
organização e todos 
os critérios de 
avaliação. 

A apresentação 
da tarefa busca 
envolver o aluno 
na atividade 
proposta. O 
professor, ao 
solicitar a tarefa, 
estabelece uma 
conexão com o 
conteúdo 
trabalhado em 
sala de aula, mas 
não esclarece 
qual o objetivo 
e/ou significado 
da tarefa a 
realizar e 
fornece algumas 
informações 
para sua 
realização e 
organização. São 
definidos alguns 
critérios de 
avaliação.  

O professor ao 
solicitar a tarefa 
estabelece uma 
conexão com o 
conteúdo 
trabalhado em 
sala de aula, mas 
não envolve o 
aluno na 
atividade. 
Fornece 
informações para 
a realização, mas 
não fornece 
informações 
quanto à 
organização da 
tarefa e não 
define critérios de 
avaliação. 

O professor ao 
solicitar uma 
tarefa, não 
estabelece uma 
conexão com o 
conteúdo 
trabalhado em 
sala de aula. 
Também não 
fornece 
nenhuma 
informação 
quanto sua 
realização e nem 
quanto sua 
organização 
tarefa, além de 
não definir 
critérios de 
avaliação.   

Definição da 
atividade 
experimental 
quanto a sua 
organização 
e 
apresentação 
dos 
resultados 

O professor propõe 
uma atividade 
experimental e 
explicita de forma 
pormenorizada para 
os alunos, como eles 
devem apresentar os 
resultados obtidos 
no experimento, 
informando-os, 
quanto à realização e 
organização da 
tarefa. Também 
indica para os 
alunos o que será 
avaliado. 

O professor 
propõe uma 
atividade 
experimental, 
indicando aos 
alunos como eles 
devem 
apresentar os 
resultados 
obtidos e fornece 
algumas 
informações 
para a realização 
e organização da 
tarefa. O 
professor, 
durante a 
atividade 
experimental, 
diz que irá 
avaliá-los. 

O professor 
propõe uma 
atividade 
experimental, 
avisa para os 
alunos que eles 
devem apresentar 
os resultados 
obtidos, 
fornecendo 
informações para 
a sua realização, 
mas não fornece 
informações 
quanto à 
organização da 
tarefa. O 
professor não 
informa que a 
atividade 
experimental faz 
parte da 
avaliação. 

O professor 
propõe uma 
atividade 
experimental e 
não exige 
registros, nem 
informa que a 
atividade faz 
parte da 
avaliação. 
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4.3 A ANÁLISE   

A seguir apresentamos a análise dos episódios dos professores PA, PB e 

PC, que foram agrupados dentro do mesmo tipo de atividade solicitada, para 

que por meio da comparação pudéssemos identificar situações que foram 

caracterizadas quanto ao enquadramento e seus valores estimados. A descrição 

análise e interpretação foi realizada para cada tipo de atividade categorizada 

considerando o Discurso Instrucional na dimensão das regras discursivas – 

seleção, sequência, ritamgem e critério de avaliação.  

Para realizar a análise por meio da comparação era preciso que a 

atividade fosse solicitada por pelo menos dois professores, e por esse motivo 

não apresentamos a análise da atividade de leitura e da atividade de produção 

manual, pois essas atividades foram identificadas em apenas uma das práticas, 

ou seja, a atividade de leitura foi solicitada pela professora PB e a atividade de 

produção manual pelo professor PC. 

Para facilitar a leitura e a compreensão das transcrições das aulas 

apresentadas a seguir, consultar o Anexo A.    

 Atividades a realizar 

Nos episódios abaixo apresentamos o indicador atividade a realizar 

identificado nas práticas dos professores PA, PB e PC e que diz respeito à 

interação professor/aluno, ao nível da prática instrucional específica quanto a 

regra discursiva: seleção. O indicador diz respeito a quem seleciona, estrutura e 

orienta as atividades desenvolvidas na sala de aula. 

Quadro 5 - fragmentos de aula dos professores PA, PB e PC, em relação à regra discursiva 
seleção da atividade. 
 (E++) Logo que chega à sala de aula, o professor PA solicita que seus alunos abram os cadernos 
para realizarem uma atividade.  
 
03:00 Prof.PA: vamos pessoal... atividade no caderno... vai valendo aí uma observada... 
duas linhas são suficientes para cada questão 
03:12 Aluno: professor precisa arrancar a folha para entregar pro senhor? 
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03:14 Prof.PA: não precisa destacar não é para deixar no caderno mesmo 
03:16 Aluno1: oxê [sic] professor eu não sei isso aí não 
03:21 Prof.PA: abre o caderno de vocês por que é justamente este exercício que é para 
ver como vocês estão... 
03:24 Aluno: é para botar em prática 
03:25 Prof.PA: justamente isso... deixa eu terminar aqui que eu já explico... eu vou dá 
uma dica para vocês 
 
(E++) A professora PB explica o conteúdo para sua turma, mas esta se encontra dispersa e 

agitada, então a PB resolve mudar de estratégia aplicando uma tarefa para seus alunos   

 

58:49 Prof.PB: página cento e dezoito do livro de vocês fala assim ô:: prestem atenção... 

íons...  então o quê são os íons? íons nós podemos definir como... é::: a força que 

reagem que se separam e que vão formar as espécies cátion ou ânion então aqui no 

livro de vocês ele coloca o seguinte... ―a formação de íons em processo químicos é 

consequência da perda ou do ganho de elétrons por determinado átomo ou molécula‖ 

então o que ela quer dizer, que os íons são o quê?... que os íons são... que os íons 

reagindo quando o átomo ele ganha ou ele doa ou ele perde elétrons ((continua a 

leitura)) ―quando uma espécie química perde elétrons, transforma-se em um íon 

cátion, positivo, por exemplo, magnésio‖ aí ele coloca, olha... certo... ele doou ou 

perdeu ficou com déficit de carga, carga positiva ou um íon cátion aí continuado... 

―quando uma espécie neutra recebe elétrons transforma-se em um íon negativo ou 

ânion‖ aí ele coloca como exemplo o flúor olha bem... e agora que eu vou fazer? eu vou 

passar uma atividadizinha para vocês copiarem  

01:00:42 Aluna3: professora é para responder? não vai dar tempo já vai bater  

01:00:46 Prof.PB: não se preocupe com isso não vocês estão muito preocupados com 

uma coisa muito simples o 1°ano B fez isso em cinco minutos, só para vocês terem ideia  

01:03: 01 Prof.PB: esse aqui vai ser do conteúdo viu?   

((A professora PB escreve no quadro questões sobre o conteúdo trabalhado na aula. 

A professora PB retira as questões de seu caderno de planejamentos)) 

... 

((Alguns alunos não estão copiando a atividade. Quando PB termina de escrever as 

questões no quadro vai até os alunos que não estão copiando, por que estão 

conversando e os mudam de lugar e fazem com que os mesmos comecem a copiar a 

atividade. PB orienta alguns alunos individualmente como responder a atividade. 

Paralelamente a atividade do quadro, PB solicita de alguns alunos que façam outra 

atividade realizada na última aula a de colorir a tabela periódica, pois alguns alunos 

estavam ausentes)) 

01:26:18 Prof.PB: prestem atenção você aproveitem o tempo que vocês tão tendo agora 

para pintar a tabela peguem os lápis de cor vocês só têm esse tempo para colorir se não 

coloriu já foi 

01:26:57 Aluna4: e para quê mesmo essa tabela? eu nem sei quando eu vou usar... hein 

professora? 

01:26:58 Prof.PB: não se preocupe na hora certa você vai saber depois vocês vão saber a 
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utilidade de vocês estarem pintando 

 

(E+) Após fazer algumas anotações na caderneta o professor se dirige a turma para discutir 
sobre algumas atividades planejadas para a unidade. 
 
09:17 Prof.PC: olha temos algumas coisas pra discutir uma é a feira do conhecimento 
eu lembro que eu tinha discutido algumas coisas com vocês em relação ao grupo de 
trabalho e eu necessito saber como andam aquelas atividades segunda coisa que eu 
tenho para falar é a avaliação que eu vou deixar pra entregar após o recesso... ta bom?  
09:35 Aluno3: por que? 
09:37 Prof.PC: por que... por dois motivos primeiro por eu não tive tempo eu não 
consegui terminar de corrigir as avaliações e segundo por que eu decidi que eu vou 
contribuir para um bom São João de vocês  
((risos de todos)) 
09:46 Prof.PC: então... por dica minha tenham noção que o melhor é melhor vocês 
relaxarem descansarem um pouquinho e eu entregar a avaliação após o recesso e 
segunda coisa é segundo a avaliação e a terceira coisa é em relação ao seminário... 
provavelmente amanhã eu devo entregar a vocês um roteiro de planejamento de 
execução de seminários é um ciclo de seminários são dez seminários dez esquemas que 
devem ser desenvolvidos e discutidos por vocês... certo? cinco desenvolvidos pelo 
primeiro ano B e cinco por vocês... ok? só que é uma ideia que eu vou ter que amarrar 
com Nai e Nai quer que eu faça isso na terceira unidade no começo da terceira unidade 
para não sobrecarregar com a feira do conhecimento... e aí vocês acham o quê? 
10:38 Aluno3: é melhor 
((vários alunos concordam que é melhor deixar para depois o ciclo de seminários))  
10:42 Prof.PC: por isso que eu quero deixar para discutir com vocês amanhã esses 
seminários que irão ocorrer em torno da segunda semana de julho... a gente retorna no 
dia três não é isso? 
10:45 Aluno: no dia oito retorna 
10:47 Prof.PC: dia oito? então vocês teriam quantos dias// vocês terão mais ou menos 
quinze dias por que aí dia vinte e dois começariam as apresentações eu acho quinze 
dias um tempo curto para o seminário da maneira que eu peço pra vocês eu acho um 
tempo curto então eu acho assim... vocês acham que poderia sobrecarregar com a feira 
do conhecimento? qual é o dia da culminância da feira?  
11:16 Aluno2: vinte e cinco 
11:18 Prof.PC: é vinte e cinco começando dia vinte e dois aí vinte e cinco então a gente 
deixa o seminário para a terceira unidade para o início da terceira unidade  
11:29 Aluno4: e sobre o que é o seminário? 
11:31 Prof.PC: são dez temas são temas transversais que eu vou discutir com vocês 
ainda sobre isso então vamos fazer assim... a gente deixa o seminário para depois da 
feira do conhecimento por que geralmente eu faço antes do recesso junino para 
apresentar após o recesso mas também acho melhor para não embolar com a feira se 
não aí a gente acaba não fazendo bem feito nada... está bom? tranquilo? certo?... eu 
lembro que eu tinha solicitado a vocês um fichamento sobre ligações iônicas 
FIZERAM? 

No período de observação das práticas pedagógicas dos professores PA, 

PB e PC, de modo geral houve um predomínio do enquadramento muito forte 
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(E++) em relação à categoria seleção, que está relacionada com quem seleciona as 

tarefas que serão realizadas pelos alunos, isso se deve ao fato de que eram os 

professores quem solicitavam e determinavam quais tarefas deveriam ser 

realizadas em casa ou em sala de aula, sem consultar os alunos.  

Numa situação da professora PB, em que ela chama a atenção de um 

grupo de alunos quanto a realização da atividade e um dos alunos pergunta 

sobre qual o objetivo daquela atividade solicitada por ela: 

Aluna4: e para quê mesmo essa tabela? eu nem sei quando eu vou 
usar... em professora? 
Prof.PB: não se preocupe na hora certa você vai saber depois vocês vão 
saber a utilidade de vocês estarem pintando 

A resposta da professora caracteriza o forte enquadramento de sua 

prática. A aluna tenta fazer uma interferência e a professora perde a 

oportunidade de fazer a relação com o conteúdo abordado na disciplina e a 

atividade proposta, facilitando dessa forma a compreensão dos alunos.   

Em relação ao professor PC houve momentos em que ele diminuiu seu 

controle sobre a seleção da tarefa, já que em algumas oportunidades deu espaço 

para que seus alunos fizessem sugestões, indicassem modificações e 

interferissem nas tarefas propostas. Os alunos do professor PC podiam opinar 

sobre o melhor momento de aplicar a atividade, por exemplo. Ao fazer isso o 

professor PC acaba por enfraquecer as fronteiras entre professor e alunos, além 

de contribuir para a interação na sala de aula, o que caracteriza, em alguns 

momentos, um grau de enquadramento distinto dos professores PA e PB.   

 Ordem das Atividades 

Nos episódios abaixo apresentamos o indicador nas atividades a realizar, 

identificado nas práticas dos professores PA, PB e PC, e que diz respeito à 

interação professor/aluno, ao nível da prática instrucional específica: sequência. 
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O indicador examina quem determina a sequência ou ordem segundo a qual as 

tarefas devem ser realizadas. 

Quadro 6 - fragmentos de aula dos professores PA, PB e PC em relação a regra discursiva 
sequência da atividade. 
 (E+) Logo que chega à sala, o professor PA solicita que seus alunos abram os cadernos para a correção 
no quadro. Mas percebe que alguns alunos não resolveram a atividade. Então, ele resolve solicitar dos 
alunos o caderno para dar o visto e cede alguns minutos da aula para que os alunos concluam a 
atividade e assim ele possa prosseguir com  a correção.   
 
02:17 Prof.PA: vamos sentando e prestando atenção na correção... vamos começar pelo 
primeiro 
((o professor começa a correção no quadro)) 
... ... 
02:42 Prof.PA: quem fez?... deixa eu dar o visto primeiro e depois eu corrijo 
((o professor interrompe a correção do quadro, para receber os cadernos dos alunos e 
aguardar aqueles que não concluíram em casa a tarefa)) 
... ... 
16:09 Prof.PA: vamos começar do primeiro senão não vai dar tempo... vocês//já é uma 
revisão para o teste... quarta-feira que vem é que dia? vejam um calendário aí e me falem 
((o professor começa a correção da atividade)) 
... .... 
17:40 Aluna4: olha o meu aqui 
17:41 Prof.PA: vai terminar 
17:42 Aluna4: anota aí 
17:43 Prof.PA: não, se não vão entregar pela metade... aí todo mundo vai querer entregar... 
não vou anotar o seu nome não... só quando terminar vai fazer o resto 
17:45 Aluna4: ô::: professor... anota aí 
... 
22:34 Prof.PA: vamos ver o segundo pessoal? 
22:36 Prof.PA: gente vocês vão anotando, corrigindo por que isso vai cair no teste... vai cair 
no teste corrige aí Bianca 
22:37 Aluna4: o quê? 
22:36 Prof.PA: copia a correção para estudar para o teste... o segundo vocês entenderam? tem 
essa tabela... é para dizer se é um ânion ou se é um cátion... ô gente... vamos aí gente, 
entenderam o segundo?   
((o professor anda pela sala verificando de carteira em carteira se os alunos estão copiando 
a correção)) 
... ... 
23:40 Prof.PA: e o segundo quem fez?... vocês entenderam? 
((o professor circula pela sala para ver o caderno dos alunos e saber quem respondeu a 
segunda questão. Tem alunos que estão sem o caderno e alunos que estão com o caderno 
fechado, pois já receberam o visto do professor)) 
24:25 Prof.PA: vamos abrir o caderno para ver a atividade para acompanhar... já é uma 
revisão para o teste... quem entendeu a segunda questão? FLÚOR ta perguntando... ele tem 
nove prótons onze nêutrons e dez elétrons aí pergunta, ele é um ânion  ou ele é um cátion? 
ele tem mais prótons do que elétrons, não é isso? então ele vai ficar positivo por que tem mais 
prótons do que elétrons opa desculpa... nove prótons... um momento não concerta ainda 
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não... ele tem nove próton e dez elétrons     
... 
30:24 Prof.PA: quarta questão... ―quais são as semelhanças e quais são as diferenças existentes 
entre esses elementos aqui?‖ 

Episódio 1 
 
(E++) Durante a explicação do conteúdo sobre ligações químicas, a professora PB solicita que seus 
alunos produzam um texto    
 
17:25 Prof.PB: deixa eu concluir aqui agora... depois do que vocês viram  aqui que eu falei 
vocês tem essas páginas do livro aqui que vocês deverão  ler... o que vocês irão fazer? aquelas 
perguntas que discutimos vocês irão produzir um texto em dupla para me entregar a semana 
que vem a semana que vem vou fazer assim com vocês, nós não temos aula segunda-feira? ... 
na segunda feira... vocês façam o texto em casa de forma individual na segunda-feira eu vou 
ceder quinze minutos determinados nem a mais nem a menos para que a dupla possa 
conversar e produzir o texto e quando for na quarta-feira vocês me entregam o texto, certo? 
por que se não der tempo na segunda na terça vocês se viram para me entregar o texto... 
quem não estava presente na atividade da aula experimental não precisa me entregar... eu 
não quero  
18:40 Aluno1: então eu não vou fazer 

18:42 Prof.PB: não, eu não quero... só quero de quem estava presente e aí as pessoas que não 
estavam presentes o que quê vai acontecer depois que eu corrigir os textos aquele texto que 
tiver mais adequado vou tirar um cópia e vou passar para as pessoas que não estavam na 
aula ter isso no seu caderno registrado para estudo da avaliação 
 19:03 Aluna: que avaliação? vai ter avaliação? 

19:05 Prof.PB: va:::i 
 

Episódio 2 
 
(E++) No final de uma aula experimental a professor PB orienta seus alunos quanto à realização de 
uma atividade  
 
01:19:14 Prof.PB: silêncio ô pessoal atenção eu quero que vocês anotem para de hoje a oito eu 
quero que vocês pesquisem tudo que eu pedi aqui hoje e traga para a sala de aula para que 
aqui vocês irão produzir um texto de hoje a oito nós iremos produzir um texto aqui na sala 
com esses resultados então todo mundo pesquisa por que de hoje a oito no iremos relatar 
tudo que aconteceu na forma de texto para me entregar de hoje a oito que temos dois 
horários no primeiro horário eu vou discutir com vocês a pesquisa no segundo horário ... 
peraí [sic] peraí [sic] todo mundo sentado que eu quero falar PRIMEIRO HORÁRIO eu vou 
discutir OS RESULTADOS de acordo com as pesquisas QUE VOCÊS IRÃO TRAZER... NO 
SEGUNDO HORÁRIO vocês irão produzir um texto é uma atividade QUE TODOS precisam 
fazer, certo? 
 

Episódio 1 
 
(E+) Logo no começo da aula alguns alunos questionam o professor PC a respeito da entrega de provas 
e a prescrição de atividade para casa   
 
06:33 Aluno: ôh professor e as provas? 
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06:34 Prof.PC: as provas só depois do recesso... por que eu falei assim... poxa eu vou deixá-los 
ter um excelente recesso não é? 
... ... 
06:40 Aluno1: agora é que ninguém vai ter um excelente recesso 
06:43 Aluno2: ôh professor, você não vai passar nenhuma atividade pra gente não? 
06:47 Prof.PC: amanhã, ainda temos aula... hoje não... amanhã 
06:58 Aluna2: eu sei... mas é começo do fim de semana e a gente quer dar uma saidinha mas 
não pode porque tem que terminar a atividade 
07:01 Prof.PC: eu sei, mas fazer o quê? amanhã eu vou::... amanhã eu passo um seminário 
para vocês aí amanhã eu falo... hoje são quanto? vinte e um? 
07:03 Aluno: vinte 
 

Episódio 2 
 
(E+) Após instruir uma atividade experimental para sua turma, o professor PC define o dia da entrega 
dos resultados da atividade. 
 
42:40 Prof.PC: fazer junto pode mas eu quero cada um com seu sistema... ... eu quero cada 
um com seu SISTEMA... com sua lâmpada com seu processo eu não quero UM para o grupo 
ou um para três ou um para quatro é individual quero cada um com SEU 
43: 21 Aluno: e é pra amanha mesmo professor? você tem certeza? 
((a turma fala pede para que o professor mude a data de entrega da atividade)) 
43:22 Prof.PC: não... não é para amanha não é para de hoje a oito  
43:23 Aluna9: na próxima quinta não tem aula não 
43:24 Prof.PC: é na sexta que não tem aula ou eu estou enganado? 
43:25 Aluna10: na quinta nós vamos arrumar ensaiar e a sexta é feriado e na outra quinta é 
para ta tudo já organizado para apresentação 
((A turma fica agitada por conta da data. Todos conversam ao mesmo tempo))  
43:53 Prof.PC: então fica para de hoje a quinze, ta bom? 

Constatou-se que a professora PB, ao propor uma tarefa, estabelece uma 

sequência fixa e tem o hábito de informar quais são as próximas atividades 

planejadas. Algumas vezes se mostrava bastante inflexível, determinando a 

ordenação do tempo das atividades a realizar (vocês façam o texto em casa de forma 

individual na segunda-feira eu vou ceder quinze minutos determinados nem a 

mais nem a menos para que a dupla possa conversar e produzir o texto e quando for na 

quarta-feira vocês me entregam o texto [...] por que se não der tempo na segunda na 

terça vocês se viram para me entregar o texto). Geralmente, ela explicita para a 

turma a sequência planejada para as tarefas, promove uma prática pouco 

interativa o que dificulta que seus alunos dêem sugestões, opiniões e assim 

interfiram na sequência inicial. A fala da professora PB, no Episódio 2, por 

exemplo, deixa evidente o forte controle exercido por ela em relação a 
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sequência estabelecida para o desenvolvimento das atividades (todo mundo 

sentado que eu quero falar PRIMEIRO HORÁRIO eu vou discutir OS RESULTADOS 

de acordo com as pesquisas QUE VOCÊS IRÃO TRAZER... NO SEGUNDO 

HORÁRIO vocês irão produzir um texto é uma atividade QUE TODOS precisam 

fazer). Assim, constatou-se um enquadramento com intensidade muito forte (E++) 

na prática pedagógica da professora PB. Diferentemente, temos os professores 

PA e PC que apresentam em suas práticas pedagógicas um enquadramento 

forte (E+), em relação à sequência das atividades a serem desenvolvidas, bem 

como a ordenação do momento de realização serem controladas por eles mas, 

em várias situações, os professores interrompem a sequência estabelecida para 

atender às necessidades de seus alunos. Este enfraquecimento do controle por 

parte dos professores pode estar relacionado ao fato de se pretender ter a 

participação e o envolvimento dos alunos, durante as atividades realizadas, o 

que conduz a modificações na sequência pré-planejada. Seus alunos, portanto 

apresentam algum controle sobre a sequência.  

No episódio do professor PA, por exemplo, ele convida os alunos a 

sentarem, prestarem atenção na correção e determina que a correção da tarefa 

comece pela primeira questão, demonstrando um controle e uma ordenação, 

mas ao perceber que os alunos não haviam concluído a tarefa altera a sequência 

planejada inicialmente e permite que os alunos concluam a atividade. Decorrido 

um tempo de realização da tarefa, o professor retoma a sequência da correção 

estabelecendo a ordem que deve ser seguida (vamos começar do primeiro senão, 

não vai dar tempo). Ao agir dessa forma o professor PA, demonstrou não ter uma 

sequência fixa, ficando livre para alterá-la conforme seus alunos. Durante as 

aulas, o professor PA demonstrou estabelecer uma sequência bastante flexível 

nas atividades planejadas.    

Já no Episódio 1 do professor PC, por exemplo, os alunos dão início ao 

episódio questionando o professor sobre a entrega da avaliação e sobre a 

prescrição da tarefa de casa, o que demonstra que os alunos possuem certa 
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liberdade para tentar propor alguma modificação sobre a sequência. No 

Episódio 2, este controle dado aos alunos fica mais evidente, já que o professor 

num primeiro momento determina uma data para a entrega da atividade mas, 

diante dos argumentos de seus alunos, ele acaba estendendo o prazo de entrega 

da tarefa.  

 Atividade do caderno 

Nos episódios abaixo apresentamos o indicador: definição da tarefa quanto 

a sua organização e apresentação, identificado nas práticas dos professores PA, 

PB e PC que diz respeito a interação professor/aluno, ao nível da prática 

instrucional específica – critério de avaliação. O indicador em questão relaciona-se 

ao grau de explicitação da atividade que deve ser realizada pelos alunos no 

caderno. 

Quadro 7 - fragmentos de aula dos professores PA, PB e PC ao instruir a atividade do 
caderno, na regra discursiva: critério de avaliação. 

 (E-) No início da aula, o professor PA faz uma síntese dos conteúdos trabalhados ao longo da 

unidade e em seguida solicita que seus alunos resolvam uma atividade no caderno como uma 

revisão 

 

00:05 Prof.PA: gente vamos? semana que vem eu estou querendo ver se faço um teste 

com vocês então eu quero ver como vocês estão... vocês estão lembrados com o que a 

gente tem trabalhado aqui na sala? estamos trabalhando com  número atômico, 

número de massa isótopos, isotonos e isóbaros, não é isso? vocês estão lembrados que 

trabalhamos com os modelos atômicos modelo de Bohr de Dalton modelo de 

Rutherford todos esses modelos nós trabalhamos aqui na sala de aula vimos também 

que os elementos foram organizados em uma tabela, alguém lembra que tabela é essa?     

00:07 Aluno: tabela periódica 

00:10 Prof.PA: isso mesmo a tabela periódica e vocês se lembram porque ela é chamada 

de periódica?... não?... ela é periódica por que obedece a períodos período é algo que 

significa uma sequência então na tabela nós temos o símbolo do elemento que também 

falamos aqui na sala de aula que alguns nomes ou melhor símbolos provém dos nomes 

dos elementos em latim, não é isso? na tabela também temos além do símbolo temos o 

número atômico o número de massa e ainda temos em alguma não são em todas mas 

encontramos algumas tabelas que trazem a dis-tri-bui-ção eletrônica de cada elemento 

mas é claro que é só um parte então vocês tem que perceber que o que trabalhamos 

desde lá do início do ano tem uma relação com o que estamos trabalhando até hoje, 
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não é pessoal? vamos sentando aí pessoal veja uma cadeira para você rapazinho um 

dia é serviço de pedicure outro dia é cabeleireiro você pensa que aqui é um curso 

técnico de salão? vamos lá abrindo os cadernos de vocês para fazer a atividade de hoje 

e depois a gente corrige e vocês sabem que tudo que vocês fazem aqui de atividade 

depois eu dou uma olhada isso faz parte da nota que a gente chama de qualitativa 

basta deixar algumas linhas a pergunta é maior do que a resposta... vamos lá pessoal 

((O professor escreve no quadro uma atividade composta por oito questões sobre os 

assuntos que trabalhou em aula. Depois que termina de escrever a tarefa o professor 

aguarda os alunos resolverem a atividade.)) 

 

(E-) A professora PB explica o conteúdo para sua turma, mas esta se encontra dispersa e agitada, 

então a PB resolve mudar de estratégia aplicando uma tarefa para seus alunos   

 

58:49 Prof.PB: página cento e dezoito do livro de vocês fala assim ô:: prestem atenção... 

íons...  então o quê são os íons? íons nós podemos definir como... é::: a força que 

reagem que se separam e que vão formar as espécies cátion ou ânion então aqui no 

livro de vocês ele coloca o seguinte... ―a formação de íons em processo químicos é 

consequência da perda ou do ganho de elétrons por determinado átomo ou molécula‖ 

então o que ela quer dizer, que os íons são o quê?... que os íons são... que os íons 

reagindo quando o átomo ele ganha ou ele doa ou ele perde elétrons ((continua a 

leitura)) ―quando uma espécie química perde elétrons, transforma-se em um íon 

cátion, positivo, por exemplo, magnésio‖ aí ele coloca, olha... certo... ele doou ou 

perdeu ficou com déficit de carga, carga positiva ou um íon cátion aí continuado... 

―quando uma espécie neutra recebe elétrons transforma-se em um íon negativo ou 

ânion‖ aí ele coloca como exemplo o flúor olha bem... e agora que eu vou fazer? eu vou 

passar uma atividadizinha para vocês copiarem  

01:00:42 Aluna3: professora é para responder? não vai dar tempo já vai bater  

01:00:46 Prof.PB: não se preocupe com isso não vocês estão muito preocupados com 

uma coisa muito simples o 1°ano B fez isso em cinco minutos, só para vocês terem ideia  

01:03: 01 Prof.PB: esse aqui vai ser do conteúdo viu?   

((A professora PB escreve no quadro questões sobre o conteúdo trabalhado na aula. 

A professora PB retira as questões de seu caderno de planejamentos)) 

... 

((Alguns alunos não estão copiando a atividade. Quando PB termina de escrever as 

questões no quadro vai até os alunos que não estão copiando, por que estão 

conversando e os mudam de lugar e fazem com que os mesmos comecem a copiar a 

atividade. PB orienta alguns alunos individualmente como responder a atividade. 

Paralelamente a atividade do quadro, PB solicita de alguns alunos que façam outra 

atividade realizada na última aula a de colorir a tabela periódica, pois alguns alunos 

estavam ausentes)) 

01:26:18 Prof.PB: prestem atenção você aproveitem o tempo que vocês tão tendo agora 

para pintar a tabela peguem os lápis de cor vocês só têm esse tempo para colorir se não 

coloriu já foi 
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01:26:57 Aluna4: e para quê mesmo essa tabela? eu nem sei quando eu vou usar... em 

professora? 

01:26:58 Prof.PB: não se preocupe na hora certa você vai saber depois vocês vão saber a 

utilidade de vocês estarem pintando  

...   

01:29:12 Prof.PB: atenção... segunda feira eu vou utilizar um horário de matemática 

para corrigir essa atividade e quero ver em um horário de química,  não é? e vou 

utilizar para matemática então vocês deverão trazer essa atividade respondida por que 

eu vou dar o visto e vocês vão levar ponto segunda-feira essa atividade que eu passei 

aqui ô ((a professora bate com o apagador no quadro para chamar a atenção da turma 

sobre a atividade a qual está falando))  segunda-feira eu vou ver quem fez e quem não 

fez, ta bom? responder em casa           

... 

((Os alunos estão muito agitados devido à proximidade do horário final. A 

professora chama a atenção da turma por causa da indisciplina)) 

01:34:59 Prof.PB: tem pessoas aqui que eu fico sempre observando que não faz a 

atividade ta sempre conversando...bem como eu disse ontem com vocês e volto a 

repetir aqui na sala tem pessoas que constantemente prestam atenção e há pessoas que 

não adianta mais eu chamar atenção se vocês dentro de vocês não querem aprender 

quem sou eu que vai fazer com que vocês aprendam? agora assim eu percebo que tem 

gente que quer aprender então dez vezes que essas pessoas chamarem eu dez vezes eu 

vou estar disposta a está ali... agora o aluno que não se interessa infelizmente eu vou 

ter que parar para dá um sermão ontem eu passei mal pelo que vocês fizeram eu falo 

VOCÊS por que eu sei que tem mais de uma pessoa eu não sei quem fez aquilo mas eu 

sei que foi daqui eu só espero que a pessoa que fez não faça mais aquilo não repita 

 

(E++) Após concluir uma parte do conteúdo de funções inorgânicas, o professor PC solicita que 

seus alunos resolvam diferentes atividades no caderno.   

 

01:20:43 Prof.PC: sais... terceira função inorgânica... vimos ácido vimos bases e agora 

sais 

01:20:48 Aluna: ôh professor por que a gente não viu até agora nomenclatura dos sais?  

01:20:52 Prof.PC: por que a gente vai ta começando agora 

01:20:54 Aluna: mas você disse agora que acabou oficialmente sobre os sais 

Alunos: [_____]  

01:21:03 Prof.PC: na verdade eu apontei o que seria um sal de Arrehenius 

01:21:05 Aluna1: é verdade... ele só falou o que era um sal de Arrehnius 

01:21:07 Prof.PC: mas a gente tem que ver sais 

01:21:10 Aluna2: e a gente vai fazer algum experimento com sais?  

01:21:12 Prof.PC: com sais não... mas com óxidos sim... agora percebam como eu tenho 

uma alma boa eu devo ir para o céu após o meu falecimento 

((todos riem))  
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01:21:35 Prof.PC: por que é assim a gente pena muito olha como eu tenho a alma 

bondosa salvei aqui no desktop pra vocês dois complementos que já tem um resumo 

sobre ácido e base de Lewis e Brönsted por que eu sabia que vocês não teriam um 

tempo tão grande para poder pesquisar então já sabem onde encontrar a fonte está 

aqui já... basta salvar este dois documentos salvem esses dois documentos para 

fazerem um resumo E nesse documento aqui ((o professor aponta com o dedo)) nesse 

primeiro aqui esse aqui olha aqui estão vendo aqui ―a graça da química‖? esse 

documento aqui eu quero que vocês façam todas essas questões     

((os alunos reclamam da atividade por conta do tempo)) 

01:21:40 Aluna3: pra que dia professor?  

01:21:42 Prof.PC: pra amanhã...  

((os alunos começam a reclamar. A turma faz um enorme barulho))  

01:22:41 Prof.PC: o gabarito pouco me importa o que importa é o conhecimento 

adquirido e pouco me importa se tem esse gabarito aqui... atenção... 

01:22:56 Aluna2: a gente vai escrever as perguntas ou pode imprimir 

01:22:58 Prof.PC: não precisa escrever as pergunta não precisa não você pode imprimir 

essa última folha aí cola no caderno e marque as respostas... agora realmente o que 

importa é que vocês venham a responder cada questão para saber se houve o 

entendimento ou não     

((os alunos interrompem o professor))  

01:23:12Prof.PC: posso terminar?... para que possam perceber se houve um 

entendimento ou não então essas doze questões é só para que após o resumo você 

possa concluir o seu entendimento de ácido e base de Brönsted e de Lewis, ta certo? só 

para você finalizar... aí houve entendimento ou não? qual a questão que não ficou clara 

com o gabarito? qual foi a questão que não ficou bem entendida? aí amanhã eu tiro a 

dúvida de vocês... eu vou começar a listar no quadro 

((O professor lista no quadro as atividades que os alunos devem realizar de um dos 

arquivos do computador)) 

01:26:07 Prof.PC: psiu:: para amanha eu quero... ou melhor eu vou fazer visto nas 

atividades de revisão todas aquelas antes da avaliação visto na prática e visto no 

resumo e da atividade de ácido e base de  Brönsted  e Lewis... essa é a atividade então... 

atenção prestem atenção por favor vocês vão pegar essa última parte vão imprimir e 

colar no caderno de vocês e responder as questões ali no caderno de vocês vão pegar 

esta última página dessa prática que nós fizemos e imprimir e colar no caderno de 

vocês aí vocês vão marcando a alternativa e atrás resolvendo algumas questões e 

tirando algumas dúvidas isso desse primeiro resumo desse primeiro documento aqui e 

no segundo documento 

((o professor lista no quadro a segunda atividade referente ao segundo documento))  

01:28:04 Prof.PC: o segundo documento... é esse aqui esse segundo documento eu 

quero todas as atividades feitas no caderno de vocês copiando as perguntas e em 

seguida as respostas para daqui oito dias e o roteiro é somente para colar a última 

página... aí eu sei que vocês possuem tempo necessário para essa tarefa e esse segundo 
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documento... não existe a possibilidade de estender o prazo dessa apostila aqui e eu 

quero que você copiem as perguntas e dêem as respostas para de hoje a oito dias... ok?   

((os alunos tiram dúvidas com o professor))  

01:29:30 Prof.PC: olha só... recapitulando... este documento... a graça da química é que 
vocês vão imprimir a última folha colar no caderno e dá a resposta ali mesmo por que é 
para amanhã faço isso para facilitar a coisa por que eu tenho a alma boa agora esse 
segundo documento é para de hoje a oito e como terão tempo para isso eu quero que 
copiem todas as perguntas e que dêem as respostas   

Na regra discursiva critério de avaliação coincide a intensidade do 

enquadramento fraco (E-) dos professores PA e PB, pois estes informam que a 

tarefa será pontuada como uma estratégia de garantir que seus alunos realizem 

a atividade, porém nenhum dos dois fornece informações quanto à organização 

da atividade no caderno. Em relação à conexão tarefa-conteúdo, o professor PA 

demonstra ser bem mais articulado do que a professora PB, pois antes de 

solicitar a atividade faz uma breve síntese dos assuntos trabalhados em sala de 

aula e que serão abordados na tarefa com o intuito de estimular seus alunos.  

Um aspecto observado no episódio da professora PB é que ao perceber a 

movimentação da turma e a despreocupação com a atividade solicitada 

(atividade do caderno), ela inicia a realização de uma nova atividade (colorir a 

tabela periódica) e abandona sem obter os resultados a atividade anterior. Está 

ação demonstra certa ambiguidade da professora PB em relação à atividade 

proposta, o que pode causar nos alunos diferentes interpretações.  De acordo 

com Edwards e Mercer (1994), é possível que os alunos aprendam a fazer 

diversas operações sem compreender por que nem como funcionam. ―E este é 

um processo dominado essencialmente pelos próprios objetivos e expectativas 

do professor‖ (EDWARDS; MERCER, 1994 p. 144).     

Destacamos o diálogo da professora PB e sua aluna que reforça o valor 

do enquadramento atribuído a sua prática pedagógica:  

Prof.PB: prestem atenção você aproveitem o tempo que vocês tão tendo 
agora para pintar a tabela, peguem os lápis de cor vocês só têm esse 
tempo para colorir se não coloriu já foi 
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Aluna4: e para quê mesmo essa tabela? eu nem sei quando eu vou 
usar... hein professora? 
Prof.PB: não se preocupe na hora certa você vai saber depois vocês vão 
saber a utilidade de vocês estarem pintando 

 

Conforme Lopes et al., (2010)  

Todas as tarefas com interesse educativo devem dar aos alunos 
um controle aceitável sobre a sua atividade e eles devem saber 
exatamente o que precisam fazer para conseguir uma resposta ou 
solução. A tarefa deve ser revelada desde o início aos alunos, 
porque se eles não entendem o que é esperado deles, não podem 
ser independentes nas suas atividades e o seu eventual 
envolvimento não é produtivo. O professor precisa deixar claro, 
desde o início, quais são as intenções da tarefa e o que se espera 
que os alunos produzam. Se a tarefa é apresentada em diferentes 
momentos, gradualmente, ao longo da aula, os alunos podem 
sentir que o que é esperado deles muda constantemente e que 
não podem continuar a fazer o seu trabalho sem pedir ajuda ao 
professor (2010, p. 28). 

A comunicação que se realiza na sala de aula, ocorre baseada em regras, 

supostos e conhecimentos implícitos, o que na visão de Edwards e Mercer 

(1994) parece ser algo inevitável. Para esses autores, é uma prática comum e 

bastante apreciada entre os professores: o de evitar a comunicação explícita dos 

objetivos e contextos das atividades de sala de aula. É uma ideologia 

educacional dos professores: ―os alunos são essencialmente indivíduos que 

buscam a realização de seu próprio potencial individual, não temos que ‗dizer‘, 

devem aprender por si mesmos‖ (EDWARDS; MERCER, 1994, p. 188).   

Quando os professores PA e PB apresentam em sua prática pedagógica 

um enquadramento fraco para o indicador em questão, eles estão dificultando o 

acesso de seus alunos às especificidades da atividade proposta. Essa não 

explicitação dos critérios de avaliação nos casos referidos não contribui para 

que seus alunos adquiram as regras de reconhecimento e de realização. 

Consequentemente deixam seus alunos ―que entraram em desvantagem na 

escola cada vez mais desfavorecidos‖ (MORAIS, 2002, p. 12).  Segundo Morais, 
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―há um texto legitimado e valorizado pela escola e pela sociedade para ser 

aprendido e todos os alunos devem ter acesso a esse texto‖ (2002, p. 12).  

Já o professor PC apresenta um enquadramento muito forte (E++), apesar 

de parecer confuso ao explicar e definir para seus alunos as tarefas que ele 

espera que sejam cumpridas, já que ele inclui diferentes atividades numa única 

instrução (“psiu:: para amanha eu quero... ou melhor eu vou fazer visto nas atividades 

de revisão todas aquelas antes da avaliação visto na prática e visto no resumo e da 

atividade de ácido e base de  Brönsted  e Lewis... essa é a atividade... então... atenção 

prestem atenção por favor”). Ele busca envolver o aluno nas atividades propostas 

solicitando que seus alunos digam com suas próprias palavras (―por favor o que é 

mesmo que eu pedi? respondam aí em voz alta‖), indicando o objetivo da tarefa, 

assim como as informações para sua organização, definindo o método em 

detalhes e assim não permite espaço para que seus alunos improvisem em suas 

tarefas, diferente dos professores PA e PB. Segundo Edwards e Mercer (1994), o 

processo pelo qual o conhecimento é construído e compartilhado em sala de 

aula resulta mais da construção de um discurso claro do que da atividade 

espontânea do aluno. O professor PC parece estimular mais seus estudantes a 

se envolverem ativamente na definição da atividade, embora ele controle o 

alcance desse envolvimento, apoiando-se nas intervenções de seus alunos para 

esclarecer aquilo que poderia permanecer mal definido ou mal interpretado 

caso estes não se manifestassem adequadamente.  

A seguir apresentamos os episódios analisados a partir do indicador 

identificado nas práticas dos professores PA, PB e PC que diz respeito à 

interação professor/aluno, ao nível da prática instrucional específica: ritmagem.  

Conforme estudos anteriores, uma prática pedagógica caracterizada por 

uma ritmagem muito forte significa que quase sempre é o professor quem 

define o ritmo de estudo e de aprendizagem dos conteúdos, e que poucas vezes 

leva em consideração o ritmo do aluno. Já uma prática pedagógica marcada por 
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um enquadramento fraco significa que o professor, em grande parte do tempo, 

considera o ritmo dos alunos. 

Quadro 8 - fragmentos de aula dos professores PA, PB e PC ao instruir a atividade do 
caderno, na regra discursiva: ritmagem. 
 (E- -) O professor PA chega à sala coloca seu material sobre a mesa pega um livro e começa logo a 

escrever uma atividade no quadro e os alunos começam a copiar  

 

 00:49Prof.PA: vamos lá gente abrindo o caderno vamos fazer uma atividade 

((O professor começa a escrever no quadro uma atividade, mas apenas alguns alunos 

começam a copiar a outra parte da turma permanece conversando)) 

03:47 Prof.PA: vamos pessoal que depois eu vou dar uma observada no caderno de vocês 

((Depois que fala isso o professor vai para sua mesa e senta enquanto os alunos copiam a 

tarefa no caderno. Os alunos conversam muito)) 

... 

18:23 Prof.PA: e aí menina, já respondeu pra tá nessa conversa? 

18:26 Aluna: eu nem comecei a copiar ainda 

18:29 Prof.PA: então já conversou muito então começa a copiar   

((O professor chama a atenção da turma. Ele parece que estar corrigindo algumas 

avaliações)) 

18:33 Alunos:  (______) 

... 

24:10 Prof.PA: vamos corrigir aí gente? primeiro... 

((o professor se levanta chama a turma para corrigir, porém volta a sentar-se e começa a 

fazer a chamada)) 

... 

49:53 Prof.PA: gente vamos lá? isso aqui faz parte do símbolo não é? veja o caderno de vocês 

esse elemento aqui é o chumbo  

((Durante o período da aula o professor parece que corrigia algumas avaliações, enquanto 

isso os alunos estavam sentados fazendo uma atividade do livro solicitada por PA. 

Segundo PA eram poucas atividades e depois que os alunos terminassem de responder 

teria tempo para realizar a correção. Alguns alunos saiam da sala. Havia nove alunos que 

permaneciam sentados, fazendo a atividade a medida que os alunos terminavam a 

atividade eles se levantavam e ficavam na porta da sala conversando. Quando o sinal toca a 

sala tem apenas quatro alunos)) 

 

(E+) Depois de explicar uma parte do conteúdo de distribuição eletrônica, a professora dá uma pausa 

para que os alunos façam os registros do quadro no caderno e aproveita para fazer a chamada. Em 

seguida resolve escrever no quadro uma atividade sobre distribuição eletrônica.    

 

30:00 Prof.PB: vou apagar o quadro...  

30:02 Alunos: [não] 

30:03 Prof.PB: alguém quer copiar?... então enquanto vocês copiam vou fazer a chamada 
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rapidinho a gente tem muita coisa para falar ainda... então eu vou apagar esse pedaço aqui 

que já é suficiente para eu colocar umas perguntinhas para vocês  

...  

31:09 Prof.PB: camada energética seria essa primeira aqui presta atenção aqui em mim... 

ordem energética a ordem que eu fiz a distribuição se eu pedisse para vocês colocarem por 

camada seria essa de cá e eu peço ali o número de elétrons por camada ... subnível mais 

energético que é o último é esse aqui camada mais externa...  

... 

44:05 Prof.PB: vamos começar? vamos começar pelo fósforo 

44:06 Aluna: calma professora eu nem terminei nem adianta  

((a aluna reclama afirmando que ainda não terminou de resolver as questões propostas 

pela professora e que assim não adianta corrigir. A professora escuta a aluna, mas mesmo 

assim ela dá início à correção da atividade))  

44:24 Prof.PB: vamos começar a fazer a distribuição eletrônica.. certo?... por favor silêncio... 

qual é o número atômico dele? primeira coisa é visualizá-lo na tabela eu olho onde está o 

elemento e aí? eu encontrei e vocês?... e agora vamos começar a fazer a sua distribuição 

 

(E- -) Após concluir uma parte do conteúdo de funções inorgânicas, o professor PC solicita que seus 

alunos resolvam diferentes atividades no caderno.  

 

01:21:36 Prof.PC: esse documento aqui eu quero que vocês façam todas essas questões...     

((os alunos reclamam da atividade por conta do tempo)) 

01:21:40 Aluna3: pra que dia professor?  

01:21:42 Prof.PC: pra amanhã...  

((os alunos começam a reclamar. A turma faz um enorme barulho))  

01:22:41 Prof.PC: o gabarito pouco me importa o que importa é o conhecimento adquirido e 

pouco me importa se tem esse gabarito aqui... atenção... 

01:22:56 Aluna2: a gente vai escrever as perguntas ou pode imprimir 

01:22:58 Prof.PC: não precisa escrever as pergunta não precisa não você pode imprimir essa 

última folha aí cola no caderno e marque as respostas... agora realmente o que importa é que 

vocês venham a responder cada questão para saber se houve o entendimento ou não     

((os alunos interrompem o professor))  

01:23:12Prof.PC: posso terminar?... para que possam perceber se houve um entendimento ou 

não então essas doze questões é só para que após o resumo você possa concluir o seu 

entendimento de ácido e base de Brönsted e de Lewis, ta certo? só para você finalizar... aí 

houve entendimento ou não? qual a questão que não ficou clara com o gabarito? qual foi a 

questão que não ficou bem entendida? aí amanhã eu tiro as dúvidas de vocês... eu vou 

começar a listar no quadro 

((O professor lista no quadro as atividades que os alunos devem realizar de em casa)) 

01:26:07 Prof.PC: psiu:: para amanha eu quero... ou melhor eu vou fazer visto nas atividades 

de revisão todas aquelas antes da avaliação visto na prática e visto no resumo e da atividade 

de ácido e base de  Brönsted  e Lewis... essa é a atividade então... atenção prestem atenção 
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por favor vocês vão pegar essa última parte vão imprimir e colar no caderno de vocês e 

responder as questões ali no caderno de vocês vão pegar esta última página dessa prática que 

nós fizemos e imprimir e colar no caderno de vocês aí vocês vão marcando a alternativa e 

atrás resolvendo algumas questões e tirando algumas dúvidas isso desse primeiro resumo 

desse primeiro documento aqui e no segundo documento 

((o professor lista no quadro a segunda atividade referente ao segundo documento))  

01:28:04 Prof.PC: o segundo documento... é esse aqui esse segundo documento eu quero 

todas as atividades feitas no caderno de vocês copiando as perguntas e em seguida as 

respostas para daqui oito dias e o roteiro é somente para colar a última página... aí eu sei que 

vocês possuem tempo necessário para essa tarefa e esse segundo documento... não existe a 

possibilidade de estender o prazo dessa apostila aqui e eu quero que você copiem as 

perguntas e dê as respostas para de hoje a oito dias... ok?   

 

O tempo escolar é visto por muitos professores como fundamental no 

controle das atividades desenvolvidas em sala de aula, tais como: o tempo que 

os alunos utilizam para a resolução das tarefas escolares (―Prof. PB: não se 

preocupe com isso não, vocês estão muito preocupados com uma coisa muito simples o 

1°ano B fez isso em cinco minutos”). Este tempo a que se referem os professores é 

estabelecido quantitativamente: uma aula, por exemplo, dura em média 

cinquenta minutos. No entanto, o tempo destinada a efetivação da 

aprendizagem, o qual não é citado na fala dos professores observados, não 

pode ser quantificado ou mensurado mas está imbricado no processo de ensino 

e de aprendizagem é o chamado tempo qualitativo, ou seja, o tempo para que 

seja consolidada a aprendizagem. Tais ideias nos oferecem subsídios para 

entender o caráter de controle que o tempo adquire nas instituições de ensino. 

Para Castro (2006) é preciso controlar o tempo para manter a produtividade e 

atingir bons índices de rendimento, por outro lado, segundo Morais (2002) não 

existe um tempo estabelecido segundo o qual os alunos devem adquirir as 

competências da disciplina.     

Posto isto, percebemos que apesar da professora não determinar no 

início da atividade um tempo para que seus alunos concluam a tarefa, ela os 

interrompe, mesmo sabendo que os alunos não terminaram de resolver a 

atividade proposta e acaba não respeitando o tempo dos alunos, mesmo diante 
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do pedido de suas alunas que de alguma forma tenta exercer algum controle ao 

pedir calma e informar que ainda não concluiu a tarefa (―calma professora eu nem 

terminei nem adianta‖). A professora PB prossegue com sua ação, não permite 

que seus alunos interfiram no tempo da aula, não deixa que seus alunos tenham 

a oportunidade de se deparar com os próprios erros e assim desenvolverem 

suas potencialidades em seu próprio tempo. Atribuímos, portanto um 

enquadramento forte (E+) à prática da professora PB que durante o período de 

observação demonstrou uma preocupação em vencer o conteúdo curricular 

(―enquanto vocês copiam vou fazer à chamada rapidinho... a gente tem muita coisa para 

falar ainda‖), demonstrando uma valorização do processo de ensino em 

detrimento do processo de aprendizagem, acarretando uma priorização dos 

conteúdos curriculares e uma marginalização das tarefas escolares, 

consequentemente, um distanciamento entre o ensinar e o aprender, impondo, 

para tentar atingir tal objetivo, uma ritmagem forte no seu trabalho docente.  

Contudo, a fala da aluna da professora PB (―calma professora eu nem 

terminei nem adianta”), nos leva a refletir sobre as diferenças e desigualdades 

de diversas ordens que são espelhadas na prática social da definição e 

realização das tarefas escolares. Em alguns casos, tratam-se de desigualdades 

mais explícitas, como as de condições de realização das atividades fornecida 

pelos professores na sala de aula. Em outros, trata-se de diferenças – por 

exemplo, entre o número de aulas: da professora PB (escola pública 2 

aulas/semanais) e do professor PC (escola particular 4 aulas/semanais) e suas 

práticas pedagógicas – que se transformam em desigualdades à medida que 

configuram condições desiguais para seus estudantes postos, no sistema escolar 

e na sociedade, em situação de competição. Em todos os casos, para além das 

tarefas e atividades em si, o que se coloca em questão são as condições de 

equidade da prática pedagógica, o que pode justificar o enquadramento forte 

em relação à ritmagem, da professora PB em oposição ao enquadramento muito 

fraco (E- -) apresentado pelo professor PC, que normalmente solicita que seus 
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alunos realizem as tarefas em casa. Dessa forma, seus alunos têm mais tempo 

para se dedicarem a realização das tarefas, e este fato também confere aos 

alunos certo controle sobre a questão da ritmagem, já que em casa é o aluno que 

vai decidir qual o melhor momento de resolvê-las. Carvalho (2004) cita em sua 

pesquisa que, nos primórdios da escolarização, as escolas que serviam 

comunidades ou famílias rurais não mandavam atividades para casa, pois as 

crianças tinham o dever de ajudar os pais no trabalho rural e dessa forma 

garantir a sobrevivência da família. As tarefas de casa surgem então, como uma 

ocupação dos alunos de classe média e tornou-se parte da vida de grupos 

sociais que valorizavam a escolarização como forma de mobilidade e ascensão 

intelectual. Podemos ver aqui um vínculo entre a educação e a produção. E nos 

leva a inferir, portanto, que aos alunos da classe trabalhadora são destinados os 

trabalhos manuais, enquanto para os alunos pertencentes a classe média são 

destinados os trabalhos de ordem intelectual. Para Bernstein o que ocorre é que 

―as funções de reprodução de classe sejam mantidas, e até mesmo reforçadas, 

através de forte vínculo entre a educação, o controle simbólico e o campo 

cultural‖ (2001, p. 165). Segundo o autor essa relação - educação e produção - se 

vê reforçada pela ideologia da mobilidade por meio da educação e pela oferta 

da igualdade de oportunidades 

A educação perece atuar a favor da conservação das relações 
estruturais entre os grupos de classe social, ao tempo que muda 
as relações estruturais entre os indivíduos através do êxito e do 
fracasso seletivos. [...] a educação celebra e eleva, [...] o indivíduo, 
embora na realidade ela obscurece as relações que mantém entre 
os grupos sociais. A relação entre educação e produção reforçado 
pela igualdade de oportunidade e pela mobilidade mediante a 
educação é mais ideológica que real em seus efeitos, em especial 
para os grupos minoritários (BERNSTEIN, 2001, p. 158). 

O dever de casa tem sido apontado como uma estratégia de promoção do 

sucesso escolar e como garantia do desempenho acadêmico (PAULA, 2000). 

Portanto, ao solicitar que as tarefas sejam realizadas em casa, o professor PC 

leva em consideração o processo de aprendizagem de seus alunos, imprimindo 
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um ritmo menos acelerado para a realização das atividades escolares, embora 

determine o dia da entrega das atividades. Ao solicitar que a atividade seja 

realizada em casa o professor PC ―requer dois espaços de aquisição: um dentro 

da escola e outro fora. E a origem sociocultural da família atua seletivamente 

sobre a possibilidade que este tem como segundo espaço de aquisição‖ (DÍAZ, 

2001, p. 123). E ao agir dessa forma, o professor PC conta com o apoio dos pais 

de seus alunos a auxiliá-los com eficácia no dever de casa. Ao mesmo tempo, 

fica claro que essa expectativa é cada vez maior e situa-se cada vez mais cedo. 

―Quanto mais os métodos pedagógicos são ‗ativos‘, mais eles mobilizam os 

pais, seus recursos culturais e suas competências educativas‖ (DUBET, 2003, p. 

36). Além é claro de otimizar o tempo de sala de aula destinando-o à explicação 

teórica do conteúdo curricular.  

Esse enfraquecimento da ritmagem também foi observado na prática 

pedagógica do professor PA, que solicitou uma atividade do caderno para ser 

desenvolvida na própria sala de aula. Ele não estabelece um limite para que 

seus alunos realizem e concluam as atividades, deixando que eles interfissem 

livremente no tempo destinado à consecução da tarefa, consequentemente da 

aula. Contudo, entre a definição da tarefa e a sua execução pelos alunos existia 

um espaço de tempo bastante significativo onde nada que tivesse relação com a 

tarefa era feito. Normalmente, na maior parte do tempo os alunos do professor 

PA faziam qualquer outra atividade que não a tarefa escolar: eles conversavam 

entre si, levantavam-se de suas carteiras, passeavam pela sala, entre outras 

coisas. Ao perceber este fato o professor PA chamava a atenção:  

Prof.PA: e aí menina, já respondeu pra está nessa conversa? 
Aluna: eu nem comecei a copiar ainda 
Prof.PA: então já conversou muito então começa a copiar 

Entretanto, por alguns instantes a conversa diminuía e os alunos 

concentravam-se em copiar a atividade. Este fato nos leva a inferir que os 

alunos do professor PA possuem as regras de reconhecimento, isto não 
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significa, no entanto que estes alunos sejam capazes de produzir um texto 

legítimo (BERNSTEIN, 1996, p. 49). 

Com efeito, é dado aos alunos do professor PA quase total controle que 

sobre a ritmagem na realização da tarefa. Algum tempo depois há uma 

tentativa de PA em determinar o seu final, porém os alunos não se manifestam 

e o tempo de realização da atividade continua, reforçando que o professor PA 

entrega aos alunos o controle sobre a ritmagem. Somente próximo ao final da 

aula é que o professor PA levanta-se e inicia de fato a correção da atividade. Os 

estudos têm revelado que um enfraquecimento da ritmagem contribui para a 

aprendizagem dos alunos (PIRES; MORAIS; NEVES, 2004), particularmente dos 

alunos socialmente desfavorecidos. Entretanto, quando os alunos se envolvem 

em outros afazeres que não a tarefa escolar torna-se evidente que eles não 

sabem usar o controle que é dado pelo professor PA, e as ações dos alunos 

podem ser interpretadas como traduzindo a ausência da regra de realização, 

para o contexto específico da sala de aula, sendo, portanto incapazes de 

produzir a contento a tarefa que lhes foi proposta. Durante o período de 

observação, o professor PA demonstrou certa despreocupação em tentar vencer 

o conteúdo curricular previsto, apesar do elevado somatório de conteúdos e 

competências previstas para a disciplina, e esta característica marca o 

enquadramento fraco em relação à ritmagem no momento de realização da 

tarefa. ―Os estudos desenvolvidos mostram que esses fracos enquadramentos e 

classificações são condições essenciais de aprendizagem em nível da ritmagem‖ 

(MORAIS, 2002, p. 11).    

Consideramos que a atividade desenvolvida no caderno, embora seja 

comum no espaço escolar, desenvolveu-se em ritmos bastante distintos em cada 

prática pedagógica observada. Essas diferenças tornaram possível perceber 

como a regra discursiva ritmagem interfere na realização da atividade e, 

consequentemente, na aprendizagem dos alunos. 
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 Atividade do Livro Didático 

Nos episódios abaixo apresentamos o indicador: definição da atividade 

do livro, identificado nas práticas dos professores PA, PB e PC que diz respeito 

à interação professor/aluno, ao nível da prática instrucional específica: critério 

de avaliação.  

Quadro 9 - fragmentos de aula dos professores PA, PB e PC ao instruir a atividade do livro, 
na regra discursiva: critério de avaliação. 
Episódio 1 
(E+) No final da aula, após explicar o conteúdo o professor PA solicita de seus alunos uma 
atividade do livro didático  
 
25:56 Prof.PA: não porque se a corrente elétrica passasse por ele iria aquecer 
aquecendo iria reagir com o oxigênio daí o ferro iria enferrujar os fios de aço seriam os 
cabos de aço da rua e aí teriam uma resistência maior e isso atrapalha um pouco a 
passagem da corrente elétrica... ... ... então número atômico e número de massa por 
hoje vamos ficar por aqui no livro de vocês continuem respondendo aquela atividade, 
vocês fizeram até qual atividade?  
 26:34 Aluno4: foi até a sete não não foi o nove 
26:35 Prof.PA: então vocês vão falar da experiência de Rutherford... vocês já fizeram 
todos? dá uma olhadinha para terminar toda essa página agora lembra da experiência 
que eu falei para vocês agora vocês vão responder em casa do dez ao quatorze e na 
próxima aula a gente corrige... página cento e oitenta e cinco olha aqui  
27:10 Aluna4: e vale ponto professor? 
27:11 Prof.PA: vale, cada visto que você tem no seu caderno vale meio ponto... página 
cento e oitenta e cinco do décimo em diante até o décimo quarto... esse assunto gente 
em casa pega o livro para ler... deixa eu fazer a chamada 
 

Episódio 2 
(E+) Enquanto faz a chamada os alunos do professor PA fazem perguntas sobre as notas da 
unidade passada. Uma aluna pergunta se a atividade do livro, solicitada pelo professor, deve ser 
feita em casa ou na sala. Então o mesmo aproveita para falar sobre a nota qualitativa. 
 
20:33 Prof.PA: foi bom falar nisso... gente (inaudível) senta aí rapaz... lembra nesta 
unidade agora quem trazer no dia já vou dá o visto e anotar... faz parte da qualitativa   
20:35 Aluno1: mas é só a resposta, não precisa copiar pergunta não 
20:37 Prof.PA: nada disso... então já trazer na próxima aula vocês podem combinar de 
até de fazer com um colega mas cada um com seu caderno 
 
(E- -) Após ter concluído a aula e todas as atividades planejadas a professora PB aguarda o sinal 
tocar, porém percebe que restam alguns minutos para o final da aula. Para que a turma não 
fique ociosa e comecem a conversar a professora solicita uma atividade do livro didático.  
 
01:12:23 Prof.PB: quem trouxe o livro?  
01:12:24 Aluna1: eu professora  
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01:12:25 Prof.PB: perfeito... um monte de gente não trouxe o livro não é?... para quem 
ta com o livro a questão que eu vou colocar no quadro é dessa página... e quem ta sem 
o livro pode começar a copiar 
... 

((Como são poucos os alunos que estão com o livro didático a professora copia no 

quadro a questão do livro para que os alunos que estão sem o material possam 

resolver a tarefa)) 

01:27:48 Prof.PB: eu tenho que começar a corrigir senão o tempo não vai dá, certo? 
presta atenção agora eu não quero saber de ninguém conversando a primeira pergunta 
ele aqui colocou três substâncias e chamou de a de b de c vocês têm que lembrar do 
que aconteceu na aula experimental que ajuda a responder... então aqui ele fala que a 
substância a tem ponto de fusão baixo tem ponto de ebulição baixo mas que ela não 
conduz corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido aí eu pergunto 
essas características se referem ao ouro ao metano ou ao brometo de sódio?  
 

Episódio 1 
(E+) Já no final da aula, após explicar o conteúdo o professor PC solicita atividades do livro e 
um fichamento  
 
39:17 Prof.PC: percebam uma coisa... olha o NaCl percebam NaCl um retículo sólido e 
o Na mais e o Cl menos interagindo percebam que ao adicionar a água ele começa a se 
desfazer e começa a se dissociar, e por que? olha como a água faz e mais lá na frente a 
gente vai entender que água ou outro composto polar assim como a água olhem o que 
ela vai fazer aí ela vai interagir vai retirar esses íons vai interagir com os íons do 
retículo ... está? ou pólos opostos e lá na frente a gente vai entender o que é pólo oposto 
39:59 Aluno1: então ali o hidrogênio vai interagir com o cloro 
40:01 Prof.PC: isso hidrogênio mais com Cl menos e o oxigênio com o Na mais... é isso 
que acontecem na dissociação e por isso ele se desfaz então em meio aquoso eu vou ter 
esses íons livres então eles vão ser capazes de conduzir corrente elétrica... o que é que 
eu quero para amanhã... ((o professor pega uma pasta sobre sua mesa e lê)) 

... 
41:27 Prof.PC: livro de química... quem me empresta? por favor 
((O professor folheia o livro)) 
42:40 Prof.PC: olha atenção para amanhã... para amanhã eu quero de vocês primeiro no 
caderno um fichamento do capítulo dezesseis da página duzentos e trinta e dois a 
página duzentos e trinta e oito e as atividades  da página duzentos e vinte e nove e 
duzentos e trinta somente testando o seu conhecimento as atividades são desse 
conteúdo que a gente discutiu agora que foi ligação iônica, está? sempre identificando, 
já sabe não é? então é importante que vocês façam para que eu possa concluir o 
conteúdo e poder passar para o próximo  que é ligação covalente que é esse 
fichamento... isso é para visto está? entendido? então eu só vou querer isso para 
amanhã um fichamento do capítulo dezesseis e a atividade da página duzentos e vinte 
e nove e duzentos e trinta 
43:40 Aluno: só isso? acha só isso? 
43:43 Prof.PC: só isso... liberados 
 

Episódio 2 
(E++) Logo no início da aula, o professor PC fala sobre a organização das atividades do livro 
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com seus alunos.  
 
Prof.PC: e aí pessoal como foram as notas? e a atividade lúdica? eu quero saber de uma 
coisa... vocês fizeram os exercícios da página 190? eu quero saber se vocês resolveram 
porque estes exercícios são importantes por que se trata do conteúdo de periodicidade 
Aluna1: eu fiz 
Aluna2: eu respondi alguns... agora se o senhor quiser de outros assuntos... 
Prof.PC: e como é que vocês estudaram para a prova?... alunos do ensino médio/ou 
melhor... estudantes devem responder exercícios para que possam trazer para a sala de 
aula e tirar as dúvidas com o professor vou dizer uma coisa... é imprescindível é 
necessário que vocês resolvam os exercícios outra coisa... vocês sabem muito bem que 
no final de cada unidade eu quero ver os exercícios no caderno de vocês, não é mesmo? 
Aluna3: eu fiz, mas não sabia que era para deixar no caderno eu fui fazendo no livro, 
no caderno sem marcar... 
Prof.PC: olhe pessoal é importante que vocês façam as atividades do livro no caderno, 
identificando, colocando data, página e número da questão por que no final do período 
letivo eu pego o caderno de vocês para dar uma olhada e vejo se vocês fizeram os 
exercícios ao longo do ano eu faço isso, para que eu possa dar uma nota qualitativa, 
ok? então, eu quero que vocês respondam todas, TO-DAS as questões da página 94 e 
190 aqui não é para fazer em casa, não e eu quero corrigir ainda nesta aula abram os 
livros, AGORA quem ta sem livro eu dou aula hoje no primeiro ano B essas páginas 
são do volume único, ta? quem tem o volume um procura, veja o conteúdo   
 

Nas salas de aula dos professores PA e PC havia um predomínio do uso 

do livro quanto à solicitação das atividades e uma ênfase dada por ambos na 

verificação individual e realização dessas atividades. Na sala de aula da 

professora PB, o livro didático era bastante explorado como fonte de leitura 

principalmente no momento da explicação teórica, como guia e fonte de 

estudos para os alunos. Mas uma ou outra atividade do livro era utilizada pela 

professora PB.    

Constata-se, a partir da análise dos episódios do professor PA um 

enquadramento forte (E+), pois o mesmo estabelece uma conexão bastante clara, 

entre o conteúdo trabalhado e a tarefa solicitada. No primeiro episódio do 

professor PA, ao definir a tarefa do livro didático para seus alunos ele não avisa 

que a atividade será pontuada, somente depois que uma aluna pergunta se 

―vale ponto” é que a turma fica sabendo que a atividade faz parte da avaliação, 

no entanto, em uma aula anterior, o professor PA havia informado para a turma 

que toda atividade solicitada faria parte da avaliação (lembra nesta unidade agora 
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quem trazer no dia já vou dar o visto e anotar... faz parte da qualitativa), 

possibilitando ao aluno valer-se deste recurso para expressar os conhecimentos 

e habilidades adquiridas ao longo da unidade, porém não deixa claro quais são 

os passos que os alunos devem seguir quanto à organização da atividade do 

livro.  

No caso da prática da professora PB atribuímos um enquadramento 

muito fraco (E- -), pois a mesma apenas solicita dos seus alunos a realização da 

tarefa do livro, limitando-se a escrever no quadro as páginas e o número da 

questão e a questão para aqueles alunos que estão sem o livro, sem estabelecer 

uma conexão com o conteúdo trabalhado, pois somente no momento da 

correção é que ela estabelece uma relação com uma aula experimental realizada 

anteriormente na sala de aula (vocês têm que lembrar do que aconteceu na aula 

experimental que ajuda a responder), porém a informação dada naquele momento 

já não irá contribuir para que os seus alunos realizem a questão. Já o professor 

PC torna os critérios bastante explícitos (E++) fazendo uma conexão com o 

conteúdo abordado na sala de aula, como forma de concretizar seu trabalho (é 

importante que vocês façam para que eu possa concluir o conteúdo), promovendo a 

responsabilização e a participação dos alunos nas tarefas propostas. No 

episódio 1 do professor PC, ele não detalha sobre a organização e realização das 

atividades do livro, limita-se a dizer  (sempre identificando, já sabe não é?). No 

entanto, o professor PC, numa aula anterior, informa quais são os 

procedimentos que os alunos devem ter ao apresentarem as atividades do livro 

(é importante que vocês façam as atividades do livro no caderno, identificando, 

colocando data, página e número da questão), além de explicitar que a mesma faz 

parte da nota qualitativa, ou seja, faz parte da avaliação. Portanto, assim como o 

professor PA, o professor PC dá a chance para que seus alunos mostrem suas 

produções, seus trabalhos, reconhecendo o esforço dos alunos empregado ao 

longo da unidade (vejo se vocês fizeram os exercícios ao longo do ano eu faço isso, para 

que eu possa dar uma nota qualitativa). Segundo Nogueira (2002), uma das 
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condições de êxito dos alunos na compreensão da tarefa é que a mesma seja 

formulada em termos bastante claros.  

Logo abaixo, apresentamos os episódios dos PA, PB e PC, analisados ao 

nível da prática instrucional específica: ritmagem. Para o indicador: atividades a 

realizar. 

Quadro 10 - fragmentos de aula dos professores PA, PB e PC ao instruir a atividade do livro, 
na regra discursiva ritmagem. 
(E- -) Logo que chega na sala de aula o professor PA solicita a tarefa de casa para dar o visto, 
como percebe que a maioria não cumpriu com o dever, ele permite que os alunos concluam a 
atividade na sala de aula. 
 
00:10 Aluna2: essa atividade é a de ontem? 

00:11 Prof.PA: não da semana passada  

00:12 Aluno1: o senhor passou atividade semana passada? 

00:13 Prof.PA: foi 

00:14 Aluno1: eu trago amanhã 

00:15 Prof.PA: só vale agora tem que entregar hoje vai fazer agora por que só vale se 

fizer hoje 

... 

00:35 Aluno2: professor semana passada eu não tava aqui, e aí como fica minha 

situação?  

00:36 Prof.PA: vai sentar agora e vai tentar responder 

... 

((Um aluno leva o caderno para que o professor possa dar o visto)) 

00:50 Prof.PA: não, não é essa aqui não, eu quero olhar a primeira atividade da III 

unidade que eu passei para casa acho que se não me engano foi página 184... vai fazer 

agora 

((Os alunos estão reunidos copiando um do outro a atividade)) 

01:07 Prof.PA: eu quero a primeira atividade da III unidade do assunto que eu comecei 

semana passada 

01:09 Aluna3: eu lembro professor foi isso mesmo 

 

[...] 

 

03:20 Aluno4: ô professor precisa copiar as perguntas também? ou só as respostas? 

03:21 Prof.PA: não não vocês já têm as perguntas no livro 

... 

05:02 Prof.PA: e aí? é gente o que mais? vocês estão resolvendo eu deixei as páginas 

aqui 

05:03 Aluno4: eu não sabia 
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05:04 Prof.PA: não sabia, mas eu coloquei no quadro bem aqui 

05:05 Aluno4: eu vou buscar um livro na outra sala 

05:06 Prof.PA: não trouxe o livro é?... vai, vai que só vale hoje 

((Um aluno que estava fora da sala entra e procura saber o que os colegas estão 

fazendo. Então vai até o professor para se informar)) 

07:41 Aluno5: professor eu vou fazer junto com/com o colega ali por que pegaram 

minha caneta e meu lápis 

07:43 Prof.PA: tem que ser no seu caderno, viu rapaz? 

07:44 Aluno5: mas depois eu passo pro meu caderno 

07:45 Prof.PA: arruma aí uma caneta emprestada de alguém e passa logo para seu 

caderno  

07:47 Aluno5: eu vou escrever junto com o colega depois eu passo pro meu caderno 

07:48 Prof.PA: tem que ser até hoje era para fazer em casa e já to deixando fazer na sala, 

mas você quer fazer mais ele... arruma uma caneta que presta arruma uma caneta pra 

ele pra ele fazer o dele rapidinho um lápis ou uma caneta para seu colega ((O 

professor pede para que alguém da turma empreste um lápis e uma caneta para o 

aluno possa fazer a atividade))  

 

[...] 

 

36:41 Aluna2: e o dever? o senhor ainda vai receber? 

((o professor olha o caderno de duas alunas. Os alunos estão muito agitados com as 

notas. Enquanto fazem a tarefa conversam com professor)) 

36:52 Prof.PA: vou sim é só até hoje é esse aqui da página cento e oitenta e quatro olha 

aí o pessoal já estão todos lá fora depois quando der a nota vem cá reclamar eu vou ver 

quem ficou sem fazer as atividades e depois vejo com vocês o que foi. Essa sala tem 

quase trinta e só entregaram quinze o pessoal da recuperação paralela eu vou ver que 

dia a gente marca a prova o barulho hoje foi demais mas é a entrega de nota da 

unidade e fica assim, mas é bom 

(E+) Após concluir suas atividades a professora PB solicita que seus alunos realizem uma 

atividade do livro didático  

 

01:12:23 Prof.PB: quem trouxe o livro? 

01:12:24 Aluna1: eu  

01:12:25 Prof.PB: perfeito... um monte de gente não trouxe o livro, não é?... para quem 

tá com o livro a questão que eu vou colocar no quadro é dessa página... e quem tá sem 

o livro pode começar a copiar  

... 

((Como são poucos os alunos que estão com o livro didático a professora copia no 

quadro a questão do livro para que os alunos que estão sem o material possam 

resolver a tarefa)) 

01:27:48 Prof.PB: eu tenho que começar a corrigir se não o tempo não vai dá, certo? 
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presta atenção agora eu não quero saber de ninguém conversando a primeira pergunta 

ele aqui colocou três substâncias e chamou de a de b de c vocês têm que lembrar do 

que aconteceu na aula experimental que ajuda a responder... então aqui ele fala que a 

substância a tem ponto de fusão baixo tem ponto de ebulição baixo mais que ela não 

conduz corrente elétrica nem no estado sólido nem no estado líquido aí eu pergunto 

essas características se referem ao ouro ao metano ou ao brometo de sódio? 

(E- -) No final da aula, o professor PC pede que seus alunos resolvam a atividade do livro 
referente ao conteúdo trabalhado como tarefa de casa.   
 
01:31:52 Prof.PC: perfeito... fosfato di ácido de sódio ou di hidrogeno fosfato de sódio 

atenção isso é um sal normal? um sal básico? isso é o quê? 

01:31:53 Alunos: [hidrogenossal]   

01:31:54 Prof.PC: isso é um hidrogenossal...... resumo rapidinho... rapidinho  

01:31:57 Aluna2: professor, então um reação de neutralização parcial vai gerar o quê? 

01:32:01 Prof.: vai gerar um hidroxisal ou um hidrogenossal... olhem isso aqui ácido 

carbônico... já bateu?  

01:32:24 Aluno: já 

01:32:25 Aluna: esqueceram de tocar o sinal 

01:32:26 Prof.PC: então, depois eu vou resumir isso aqui, tá?... olha a gente já terminou 

sal, tá? aqui é só um resumo que diz respeito a neu-tra-li-za-ção ok? tranquilo?... por 

favor o livro de vocês... no volume único tá? observem aí o que já falamos e o que falta 

a gente trabalhar então assim oh... nem precisa eu dizer quem ainda tá pensando em 

começar é melhor parar de pensar e fazer então atividade... para casa... desculpa eu não 

sabia que era avaliação... sais... página cento e oitenta e cinco a cento e noventa e cinco 

óxidos página duzentos a duzentos e onze... ok? deixa eu ir eu não sabia que tinha 

prova hoje 

Na análise dos episódios dos professores PA e PC, em relação à 

dimensão ritmagem, constata-se um enquadramento muito fraco (E- -) em suas 

práticas pedagógicas. No caso do professor PA, atribuímos tal valor por que o 

professor ao solicitar a atividade do livro para correção, a qual deveria ter sido 

realizada em casa pelos alunos, percebe que boa parte deles não concluiu a 

tarefa prescrita, e permite então que os mesmos concluam o exercício até o final 

da aula. Vale ressaltar, no entanto, que tal atividade do livro havia sido 

requerida oito dias antes e que o professor não havia estabelecido um tempo 

fixo para a entrega desta atividade. Podemos inferir que ao modificar seu 

planejamento, o professor dá a oportunidade para que seus alunos 

desenvolvam a aprendizagem. O Aluno 2, por exemplo, trabalha como ajudante 
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de caminhoneiro e por isso sempre falta às aulas (anotações do caderno de 

campo). Muitas vezes esta flexibilização do tempo da aula é necessária para que 

os alunos possam acompanhar o assunto. Para Lopes (2013), a flexibilização do 

planejamento em termos de tempo é considerada como uma das alternativas 

que poderá garantir avanços mais significativos no desenvolvimento da 

aprendizagem dos alunos.  

No caso do professor PC, ao concluir a explicação teórica do conteúdo 

sobre sais, solicita de seus alunos a realização da atividade do livro didático 

referente ao conteúdo trabalhado. Essa atividade, porém, deve ser realizada em 

casa. De certa forma, ao prescrever que atividade do livro seja feita em casa, PC 

não possui o controle sobre o tempo para a realização da tarefa. Este controle é 

transferido para o aluno, pois é ele quem vai estabelecer o tempo de realização 

da tarefa.  

Os professores PA e PC, ao permitirem que seus alunos desenvolvam as 

atividades do livro em casa, acabam de certa forma lidando com a questão dos 

diferentes ritmos de aprendizagem apresentados por seus alunos, atendendo 

assim às necessidades e interesses de todos. Já a professora PB apresenta um 

enquadramento forte (E+), pois, apesar de não determinar um tempo limite para 

a realização da tarefa, a mesma interrompe o trabalho de seus alunos sem uma 

verificação prévia de que eles concluíram a tarefa. Ela acaba, portanto 

imprimindo uma ritmagem forte em sua prática docente. Podemos constatar o 

grau atribuído a prática pedagógica de PB ao analisar a fala da própria 

professora (eu tenho que começar a corrigir se não o tempo não vai dar, certo?), 

poderíamos então reescrever a fala da professora PB da seguinte maneira: eu sei 

que vocês ainda não terminaram a tarefa, mas eu tenho que continuar com meu 

planejamento.  
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 Atividade de Revisão 

Para análise dos episódios abaixo utilizamos o indicador: atividade de 

revisão a realizar, identificado nas práticas dos professores PA, PB e PC que diz 

respeito à interação professor/aluno, ao nível da prática instrucional específica: 

seleção.  

Quadro 11 - fragmentos de aula dos professores PA, PB e PC apresentando o indicador: 
seleção da atividade de revisão. 
(E++) Após escrever no quadro um mapa conceitual sobre teoria atômica, o professor PA propõe 
uma atividade de revisão e solicita que seus alunos resolvam em sala de aula. 
 
02:23 Prof.PA: deixa eu ver aqui uma coisa interessante para passar para vocês nunca 
mais fiz uma revisão com vocês... isso aqui é interessante mapa de conceito  
((o professor escrever no quadro)) 
02:26 Aluno: então deixa eu buscar/deixa eu ir buscar um livro na outra sala 
02:29 Prof.PA: pode sentar aí rapaz você não vai precisar do livro não eu vou fazer 
uma revisão... bem pessoal eu vou colocar uma atividade do quadro não vai nem 
precisar do livro... o livro é para usar sempre, mas vocês não trazem o livro... eu vou 
colocar no quadro uma atividade vocês respondem... e ainda hoje eu corrijo no quadro 
fazendo uma revisão as questões que vamos está vendo no teste são parecidas escutem 
o que eu estou dizendo vocês podem até estudar por aqui no teste vai cair: estrutura 
atômica, distribuição eletrônica é isso que eu estou colocando agora para gente revisar  
04:01 Prof.PA: mapa de conceitos...   
((Uma funcionária da escola interrompe a aula para dar um aviso à turma)) 
... ... 
07:55 Prof.PA: vamos sentar aí pessoal amanhã no teste vai cair tudo sobre estrutura 
atômica distribuição eletrônica é isso que a gente está revisando agora eu estou 
terminando para a gente revisar 
 
[...] 
 
14:57 Prof.PA: vamos aí gente... vou também passar uma atividade para revisão 
pessoal... esse é um mapa de conceitos quando chegar em casa vejam o que ta escrito e 
como tá escrito 
((O professor orienta sua turma sentado de sua cadeira))  
(...) 
15:44 Prof.PA: bom gente o que vai cair amanhã? número atômico tem que saber 
calcular o número de massa encontrar o número de nêutrons saber o que é ânion e o 
que é cátion? saber quando que um íon fica positivo quando é que um íon fica negativo 
todos esses conceitos vão cair amanhã no teste de vocês amanhã teste in-di-vi-du-al  ta 
difícil para quem não está estudando desde a semana passada que a gente está falando 
sobre esse assunto... isótopos também, né [sic] gente? isótopos isótonos e isóbaros 
semelhança atômica também vai cair quem lembra o que é um isótopo?... já dei as 
páginas do livro, não é isso?   
17:10 Aluno: e qual é as páginas do livro? 
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17:13 Prof.PA: não é só isso não, eu já botei aqui no quadro as páginas do livro... eu 
marquei da página... ((O professor pega o livro para verificar quais são as páginas 
que os alunos devem estudar para o teste)) 
... 
17:43 Prof.PA: é daí dessa página até a página duzentos e dois  
((O professor anota no quadro as páginas do livro referentes aos conteúdos do teste)) 
... 
17:59 Aluno: retado [sic] como é que eu vou conseguir ler tudo isso até amanhã? 
18:03 Prof.PA: já tem quinze dias, né [sic] pessoal que este teste ta marcado já tinham 
que ta estudando mas vocês deixam tudo para cima da hora... isótopos tem o mesmo 
número de prótons os isótonos tem o mesmo número de nêutrons, vocês lembram?... e 
os isóbaros? vão ter o mesmo número de... alguém se lembra?... o mesmo número de 
massa a-tô-mi-ca   
(...) 
20:26 Prof.PA: lembram como faz a distribuição eletrônica? 

20:28 Aluna: não professor isso é difícil 
20:30 Prof.PA: difícil por que deixou acumular diagrama de Linus Pauling você tem 
que fazer o diagrama depois de fazer o diagrama ... um s dois dois s dois e assim... já 
posso apagar o lado de lá gente?  
((O professor apaga o mapa conceitual e faz um diagrama de distribuição eletrônica)) 
20:35 Aluna: professor o senhor apagou? 
20:37 Prof.PA: já tem uma hora que isso tá aí e você ainda não copiou? pega de uma 
colega por que você tem que ter para estudar para o teste e o diagrama você tem que 
saber fazer por que não ter [sic] na prova tem que fazer e aí tem que treinar... para fazer 
o diagrama/primeiro faz o diagrama e depois faz a distribuição... como é o nome dessa 
menina aí?... tá conversando demais     
21:44 Aluno1: ôh professor como é que faz esse diagrama aí? 
21:46 Prof.PA: é esse que tá aí eu já mostrei em outra aula presta atenção agora na 
distribuição... olha aí são sete camadas um, duas, três, quatro, cinco, seis e sete primeira 
camada só tem dois elétrons então só tem um orbital que é o orbital s e os elétrons 
ficam onde? ficam aqui, né[sic] gente? aqui em cima no expoente segunda camada tem 
oito elétrons é a camada L dois s dois dois p seis... então temos os elétrons que ficam 
nos subníveis que são s p d e f... s é dois, p é seis d é dez e aqui tem quatorze elétrons 
você vai distribuindo de acordo com a quantidade de elétrons a próxima camada é a 
camada M dezoito então vamos colocar sempre os mesmo, não é?... por que?... dois 
com mais seis oito com mais dez do três d dez fica dezoito três por que é a terceira 
camada 
23:24 Aluno1: olha aqui professor se é assim? 
((O professor vai até a cadeira do aluno)) 
23:28 Prof.PA: isso mesmo... agora é a quarta camada quatro s dois quatro p seis quatro 
d dez só que essa quarta camada você tem trinta e dois elétrons então você tem quatro f 
quatorze e quinta camada basta repetir só muda a posição a quinta camada tem trinta e 
dois a sexta camada tem dezoito e a sétima camada é sete s dois é só ter o cuidado na 
hora de fazer a distribuição tem que seguir a sequência direitinho sempre seguindo a 
seta aqui olha aqui 
...      
((O professor escreve no quadro o diagrama de Linus para mostrar para os alunos o 
sentido das setas)) 
30:06 Prof.PA: vamos pessoal fazer a distribuição desse átomo de zinco o número 



---------------------------------------------------------  127 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

atômico dele é igual a trinta significa que ele tem trinta prótons e tinta elétrons e é esses 
trinta elétrons que eu vou distribuir usando o diagrama então vou começar aqui olha 
um s dois daqui vai para aqui dois s dois dois p seis três s dois três p seis agora quatro 
s dois três d dez quanto já tem? 
31:36 Alunos: [ainda falta]  
31:38 Prof.PA: são trinta elétrons  
31:40 Aluno2: professor tem que ser nessa mesma ordem aí? 
31:42 Prof.PA: tem... tem que ser nessa mesma ordem tem que prestar atenção nas 
camadas que ele tem olha para o zinco ele tem quatro camadas é muito fácil basta ter 
atenção são sete camadas ao todo 
... 
32:16 Prof.PA: façam os outros enquanto eu faço a chamada vamos lá gente... menina 
senta aí e vai treinar vamos pessoal letra b letra c letra d letra e e letra f aí rapidinho 
para corrigir para resolver amanhã no teste gente isso é uma revisão enquanto isso vou 
fazendo a chamada 
 
[...] 
 
39:07 Prof.PA: você pode colocar mais é até a última camada... gente faz o restante em 
casa e lembra do nosso teste amanhã e enquanto vocês fazem o teste eu vou pegando 
os cadernos de vocês para ir dando o visto nesse exercício... tudo isso para ver se vocês 
estudam até amanhã pessoal 

 
(E+) Após indicar para os alunos as páginas do livro e os conteúdos que deverão estudar para o 
teste, a professora PB instrui seus alunos como estes devem proceder com as atividades no dia da 
revisão para o teste 
   
43:01 Prof.PB: isso todos copiam que eu vou apagar agora essa parte aqui do meio e 
todos têm que copiar, por que eu vou listar os conteúdos do teste certo? vou colocar o 
nome do conteúdo vou colocar as páginas do livro 
...  
49:53 Prof.PB: então tá aqui detalhada os conteúdos agora o que quê vocês devem 
fazer? estudar bastante por que quando for na aula de segunda-feira de matemática no 
último horário eu vou fazer uma revisão aí eu vou deixar a critério se vocês querem 
que eu faça a revisão na segunda ou na terça na segunda nós temos dois horários de 
matemática então vocês vão trazer o livro de matemática ô pró faz hoje senão... faz em 
outro dia,  certo? agora tem uma coisa... a minha revisão não vai ser eu chegar aqui e 
fazer a minha revisão não... vai ser assim... ô professora explica tal questão isso e isso 
que eu não entendi isso aqui do livro eu não entendi não fique pensando que eu vou 
chegar aqui e ficar fazendo revisão não são vocês que me dirão as dúvidas por que aí 
eu vou perceber se vocês estudaram ou não e se eu perceber que não estudaram não 
vou fazer revisão, certo? não é para marcar no livro não é você copiar no cader::::no por 
que isso aqui está de forma desorganizada é vocês copiarem no caderno, certo? não é 
para marcar uma questão no livro não porque no caderno vocês se organizam para 
estudar estudei classificação periódica vou lá e marco estudei substâncias simples e 
compostas vou lá e grifo então aqui é um roteiro de estudo... eu vou olhar caderno por 
caderno se vocês copiaram 
(E+) Quando chega a sala de aula o professor PC faz uma sondagem entre seus alunos sobre as 
atividades de revisão. Após verificar que a maioria dos alunos resolveu as atividades ele decide 



---------------------------------------------------------  128 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

solicitar uma tarefa para casa para, em seguida tirar as dúvidas que restam sobre a tarefa de 
revisão.   
 
04:29 Prof.PC: pesso::::al bom dia para vocês fizeram a atividade? 
04:31 Alunos: [---------] 
((O professor olha alguns cadernos, enquanto alguns fazem perguntas sobre 
questões que não conseguiram fazer, colocam suas dúvidas. Percebo pela 
manifestação da grande maioria dos alunos que a atividade foi realizada)) 
04:48 Prof.PC: então estão aptos para avaliação de amanhã? 
04:49 Alunos: [NÃO::::] 
04:50: Aluna1: tem muita coisa professor 
05:02 Prof.PC: psiu::::: atenção... atenção... hã::: eu vou começar a aula hoje...lendo com 
vocês o roteiro de uma prática... que vocês vão fazer individualmente nos lares de 
vocês... esta prática é sobre a criação e teste de indicadores de ácido e base... depois a 
gente vê as dúvidas 
 
[...] 
 
38:06 Prof.PC: pessoal::::: psiu::: atenção ficou clara a lei-tu-ra da prá-ti-ca? ... ficou 
claro para vocês o que deve ser feito e que deve ser apresentado de amanhã a oito? ... 
ficou claro isso? ... ok somente para aqueles atrasados... pode perguntar ao colega que 
eles vão explicar para vocês ou então, me procure no intervalo para tirar dúvidas... 
então vamos resolver questões? 
... 
42:11 Aluno4: professor faz a questão 166  
42:12 Aluna3: a questão dois da página 166 dos exercícios fundamentais 
42:13 Prof.PC: página 166, questão dois você já marcou essas informações?  
((O professor procura em seu livro a questão solicitada pelos alunos)) 
... 
42:59 Prof.PC: vamos lá? questão dois ―usando a legenda dos elementos na ordem 
indicada escreva a fórmula molecular, o nome e as equações de ionização total‖... então 
vamos lá primeiro: aí você tem a bolinha preta, cinza hidrogênio e a verde flúor... então 
a substância um vai ser quem?... 

Nos episódios acima fica evidente que a resolução de atividades é 

entendida como método de preparação para as avaliações. Aqui os professores 

submetem seus alunos à realização de exercícios, pois partem do suposto de 

que a tarefa é uma melhor forma de preparar seus alunos para a aplicação da 

avaliação no pressuposto de que esse processo – estudar – advém do exercício. 

Porém, para que realmente a tarefa de revisão tenha o efeito desejado pelos 

professores, os alunos devêm ser ativos durante este processo. Para Lopes 

(2013), os significados das ações educativas dependem da forma como os 
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professores se apropriam dos saberes que serão utilizados e de como 

desenvolvem as atividades consideradas adequadas. 

Nos episódios acima, todos os professores PA, PB e PC propõem uma 

atividade de revisão para seus alunos através de uma seleção de exercícios. Na 

situação do professor PA predomina um enquadramento muito forte (E++), pois 

o momento da atividade foi bastante orientado pelo professor – (quando chegar 

em casa vejam o que tá escrito e como tá escrito), (as questões que vamos tá vendo no 

teste são parecidas escutem o que eu estou dizendo vocês podem até estudar por aqui no 

teste vai cair: estrutura atômica, distribuição eletrônica é isso que eu tô colocando agora 

para gente revisar) – embora os alunos tivessem o controle de realizar a atividade 

de revisão. No entanto, as condições as quais ele oferece para que seus alunos 

possam resolver essa atividade não os favorece, visto que o tempo da aula não é 

suficiente para que seus alunos possam resolver todas as atividades propostas, 

que apresentem suas dúvidas, façam seus questionamentos e somente assim o 

professor possa orientá-los. Contrariamente os professores PB e PC propõem a 

atividade de revisão com bastante antecedência, possibilitando que seus alunos 

tentem resolver as atividades e, posteriormente, possam apresentar suas 

dúvidas e questionamentos aos professores. Ambos utilizam o livro didático 

para realizarem uma prévia seleção das questões da atividade de revisão a ser 

desenvolvida mantendo, portanto, o controle sobre a seleção das questões de 

revisão. 

Ao professor PC foi atribuído um enquadramento forte (E+) pois, ao 

selecionar o livro didático, ele faz uma prévia seleção das questões da atividade 

de revisão. Essa escolha leva em consideração também os conteúdos 

trabalhados e discutidos na unidade. Embora sendo o professor responsável 

pela prévia seleção das questões, PC estimula a participação dos seus alunos 

propondo que eles resolvam as atividades do livro como um método de estudo 

para avaliação e posteriormente selecionem e levem para a sala de aula as 

questões que eles encontrarem mais dificuldades, para que PC possa resolver 
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no dia da aula de revisão. Os alunos do professor PC usam como critério suas 

dúvidas e dificuldades surgidas no momento da realização da atividade de 

revisão.  

Foi atribuída também à prática da professora PB um enquadramento 

forte (E+), apesar da pesquisadora não ter acompanhado a aula de revisão da 

turma, pois os alunos optaram pela segunda-feira para a realização da 

atividade, o que já é um indício do enfraquecimento do controle da professora 

PB que, assim como o professor PC, também seleciona o livro como fonte de 

estudos, e oportuniza que seus alunos selecionem as questões para revisão, 

tendo como critério as dúvidas e dificuldades apresentadas no momento da 

resolução da atividade por seus alunos.   

Ao transferir para seus alunos a responsabilidade de estudar, PB e PC 

estão sendo promotores da aprendizagem, além de incentivar seus alunos na 

busca por fonte de informação, sendo verdadeiros mediadores, tal como 

preconizado por Lopes et al. (2010),  

Para o professor, o desafio é a tarefa proposta, para o aluno, são 
os desafios de aprendizagem que é preciso superar. A noção de 
desafio não é restrito aos alunos, estende-se ao professor. Assim, 
torna-se importante compreender como as tarefas estão 
interconectadas e como se colocam aos alunos. As tarefas podem 
encapsular os desafios de aprendizagem e estes serem 
entendidos pelos alunos (neste caso, a tarefa esclarece o que eles 
têm de aprender) ou não (p. 10). 

Portanto, os professores PB e PC dão aos alunos algum controle sobre a 

seleção das questões que serão realizadas no dia da aula de revisão e sobre 

quem as realiza, além de estimular a interação entre professor-aluno. Os 

discentes têm um forte controle sobre as perguntas que fazem.  Ao propor essa 

tarefa, os professores PB e PC estão dando de certa forma uma autoridade aos 

seus alunos, essa autoridade é instigada no momento em que estes são 

convidados a ter autonomia suficiente para assumir um papel ativo na seleção 

das questões para discussão e resolução da atividade de revisão.  
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 Correção da tarefa  

Nos episódios abaixo apresentamos o indicador: na correção da tarefa, 

identificado nas práticas dos professores PA, PB e PC que diz respeito à 

interação professor/aluno, ao nível da prática instrucional específica – seleção. 

Este indicador está relacionado com quem solicita a correção da tarefa.   

Quadro 12 - fragmentos de aula dos professores PA e PC representando o indicador: na 
correção da atividade. 

 (E++) Depois de realizar uma síntese dos conteúdos trabalhados em sala de aula o professor PA 
solicita de seus alunos o caderno para dar o visto mas, quando percebe que os mesmos não 
realizaram a tarefa de casa, o professor permite que os estudantes concluam a tarefa em sala de 
aula para que ele possa dar o visto e depois possa realizar a correção da tarefa.   
 
01:58 Prof.PA:  pessoal vai aí sentando na página cento e vinte e dois... não é na página 
duzentos e vinte e dois essas questões eu passei para que vocês respondessem em casa 
não foi? 
02:19 Aluna: não eu mesma não tenho nada anotado 
02:21 Prof.: e aí pessoal cadê? deixa eu dar logo o visto para depois corrigir... página 
duzentos e vinte e dois... ninguém fez?... então eu vou dar um tempinho para que 
vocês terminem por que não tem sentido corrigir se vocês não responderam mas antes 
eu tenho que dá o visto depois a gente corrige vou marca o tempo  
... 
19:07 Prof.PA: e aí pessoal terminaram? pra gente corrigir... se diminuísse a conversa já 
tinham terminado... enquanto vocês vão terminado aí, eu vou fazendo a chamada hoje 
tá faltando muita gente   
... 
33:26 Prof.PA: eu vou terminar de corrigir essas questões na próxima semana vocês 
vão ter a oportunidade de rever essas questões...... vocês tão fazendo as/os 
exercícios// vocês estão fazendo os exercícios sem prestar atenção gente estão fazendo 
o exercício de qualquer jeito e assim sem prestar atenção... tem que responder 
prestando atenção senão, não adianta nada 

 
(E++) Após explicar um conteúdo para sua turma, a professora PB, coloca no quadro uma tarefa 
apresentando o novo conteúdo ministrado. A tarefa solicita que os alunos façam a distribuição 
eletrônica e identifiquem a camada de valência e o subnível mais energético de alguns elementos 
químicos.     
 
19:31 Prof.PB: então eu sei aqui que o número atômico desse elemento aqui é doze ... 
então através do número atômico doze eu vou na tabela e observo ... quem é doze aqui 
na tabela? procura aí na tabela de vocês 
19:37 Alunos: [o magnésio]  
19:47 Prof.PB: isso mesmo por que fazemos essa soma? essa tabelinha que eu entreguei 
para vocês é de configuração também pela tabelinha de vocês, vocês poderiam 
comparar observar o último e olha aqui quem foi o último nível? no caso aqui quem foi 
o último nível? três s dois e aí... onde é que está o três? aqui o nível aqui é s ... um s dois 
que também poderia descobrir o elemento ... chamar atenção de um detalhe... quando 
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vocês trabalham aqui no caso eu vou chamar de camada de valência e agora vamos 
imaginar o seguinte o d, o d eu não falo camada ... três d três eu não vou falar camada 
aqui eu vou falar configuração de subnível e por que eu falo configuração de subnível e 
não camada? para eu falar camada eu tenho que relacionar o n com o//é::::: o n com os 
elétrons então aqui olha eu vou ter três então aqui eu não posso me referir apenas ao d 
eu tenho que referir a todos olha para esse aqui... dois s dois dois p seis então aqui eu 
vou tá no segundo nível qual seria a configuração qual seria a camada de valência que 
é a mais distante? seriam os dois por que eu estou no mesmo nível dois e dois então se 
eu tivesse perguntado aqui, qual é a camada de valência? vocês teriam que ter colocado 
aqui dois s dois dois p seis ... nesse caso aqui... quando eu falo de camada eu estou me 
referindo ao nível e se eu tivesse perguntado aqui quem é o mais energético?  dois p 
seis o subnível dois p seis quem é a camada de valência? dois s dois dois p seis eu não 
poderia dizer aqui que a camada de valência seria dois p seis .. por que não? por que 
dois p seis e dois s dois estão no mesmo nível ... vou apagar aqui ... alguém quer 
copiar?  
... 
30:00 Prof.PB: vou apagar o quadro 
30:03 Alunos: [não] 
30:05Prof.PB: alguém quer copiar? então enquanto vocês copiam vou fazer a chamada 
rapidinho a gente tem muita coisa para falar ainda 
((A professora diz que vai fazer a chamada, mas resolve escrever no quadro alguns 
modelos para que os alunos possam localizá-los na tabela periódica, fazer a 
distribuição eletrônica, identificando o número de elétrons por camada e o subnível 
mais energético))     
... 
30:07 Prof.PB: então eu vou apagar esse pedaço aqui que já é suficiente para eu colocar 
umas perguntinhas para vocês  
...  
31:09 Prof.PB: camada energética seria essa primeira aqui presta atenção aqui em 
mim... ordem energética a ordem que eu fiz a distribuição se eu pedisse para vocês 
colocarem por camada seria essa de cá e eu peço ali o número de elétrons por camada 
... subnível mais energético que é o último é esse aqui e a camada mais externa 
((A professora senta e faz a chamada))  
... 
44:05 Prof.PB: vamos começar? vamos começar pelo fósforo 

44:06 Aluna: calma professora eu nem terminei nem adianta  
((A aluna reclama afirmando que ainda não terminou de resolver as questões 
proposta pela professora e que assim não adianta realizar a correção. A professora 
escuta a aluna, mas mesmo assim ela dá início a correção da atividade))  
44:24 Prof.: vamos começar a fazer a distribuição eletrônica.. certo?... por favor 
silêncio... qual é o número atômico dele? primeira coisa é visualizá-lo na tabela eu olho 
onde está o elemento, e aí? eu encontrei e vocês?... e agora vamos começar a fazer a sua 
distribuição 
((A professora faz distribuição eletrônica do elemento fósforo)) 
(...) 
45:55 Prof.PB: isso três p três ... aí eu pergunto a vocês... primeira coisa você já viu o 
número atômico, certo? aí você vai fazer a distribuição na sua cabeça (inaudível) aí 
você vai até o final por que ele está aqui três s três p e aqui eu tenho que ter cuidado 
três p um três p dois três p três ... voltando... quem é o subnível mais energético? 
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47:16 Aluna: três p três 

47:18 Prof.PB: isso três p três é o subnível mais energético  e a camada mais energética? 

(...) 
47:20 Prof.PB: agora se eu perguntasse o subnível de valência? seria quem? certo? olha 
que eu não perguntei o subnível eu perguntei a camada então a camada seria os dois 
olha ... por que está no mesmo nível três s dois três p três e quantos elétrons nós temos 
aqui na camada de valência?  
47:52 Aluna1: cinco 

47:53 Prof.PB: por que cinco  Carla?  
47:55 Aluna1: por que a gente soma dois mais três 

47:57 Prof.PB: muito bem... quantos elétrons? Carla respondeu cinco e eu perguntei por 
que? e ele disse por que dois mais três cinco 
((A professora faz anotações no quadro))  
(...)  
48:45 Prof.PB: agora eu quero... façam esse aqui rapidinho aqui do lado  
(...) 
58:29 Prof.PB: vamos lá? vão falando aí ... Gileno por gentileza fique quieto... eu quero 
ouvir 
(E- -) O professor corrige questões do livro didático, que foram escolhidas pelos alunos a partir 
de dificuldades ou dúvidas no momento da resolução 
  
01:05:45 Prof.PC: livro... vamos para o livro  
... 
01:05:52 Aluna1: ôh professor ôh professor tipo assim tem uma questão assim esqueci 
01:06:18 Prof.PC: ta lembra e depois me fala... escolhe a questão 
((os alunos fazem uma grande bagunça)) 
01:06:26 Aluna1: lembrei  
01:06:27 Prof.PC: qual é a página? 
01:06:29 Aluna: não sei é assim oh (inaudível) sabe aquele sistema que a gente fez? ele 
pede pra gente falar se a lâmpada vai acender ou não só tem base e aí como eu vou 
saber se vai acender ou não?   
01:06:54 Prof.PC: não entendi a pergunta 
01:06:55 Aluna1: tipo assim... sabe aquele experimento que a gente fez? é tipo assim ele 
dá algumas bases  
01:06:57 Prof.PC: sim... 
01:06:59 Aluna1: aí pergunta se a lâmpada acende ou não acende, se acende fraca ou se 
acende forte... como é que a gente vai saber?  
01:07:01 Prof.PC: perfeito... sabe como é que vocês vão saber?... se a base for forte ou se 
bases for fracas... bases fortes quais são?... da família 1A... AlOH NaOH, tal e tal... essas 
são as bases fortes quer dizer o quê? que elas são/a gente vai considerar cem por cento 
dissociar que elas são solúveis 
01:07:23Aluna1: e da família 2A? 
01:07:25 Prof.PC: parcialmente... as outras vão acender por que todas são insolúveis...  
(inaudível) 
01:07:30 Prof.PC: peraí [sic] gente uma pergunta de cada vez...como? 
01:07: 32 Aluna: e essa? acende fraca? 
01:07:33 Prof.PC: acende fraca 
01:07:35: Aluna3: e se eu for classificar? tipo assim... classifique as bases fortes... eu vou 
classificar 
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01:07:37 Prof.PC: classificar só da família 1A  
01:07:39 Aluna3: independente se falasse acendeu parcialmente a lâmpada 
01:07:43 Prof.PC: não... só 1A algo mais?... não?... que questão? 

Os três episódios acima dizem respeito à regra discursiva seleção que 

trata do momento da correção da tarefa. O momento da correção da tarefa é um 

momento importante, pois demanda organização e responsabilidade do 

professor. Segundo Spagnol o professor ―deve atribuir à correção da tarefa o 

mesmo rigor, tempo e valor que exige do aluno‖ (2012, p.58). Nogueira (2002) 

destaca que a maioria dos professores dá o visto no caderno e corrige as tarefas 

no quadro, porque são cobrados pelos próprios alunos.  

Atribuímos ao professor PA um enquadramento muito forte (E++-), pois 

durante nosso período de observação percebemos que o mesmo solicita muitas 

tarefas de seus alunos mas, em geral, não tem o hábito de fazer a correção 

sistemática ou de forma periódica das tarefas registradas por seus alunos. 

Podemos afirmar, portanto, que há um acúmulo destas que não são utilizadas 

como parte integrante de suas aulas, e este aspecto, a nosso ver, pode ter 

influenciado o comportamento dos alunos para a não realização das tarefas 

escolares a contento como podemos perceber na fala do próprio professor PA: 

―vocês estão fazendo os exercícios sem prestar atenção gente estão fazendo o exercício de 

qualquer jeito e assim sem prestar atenção... tem que responder prestando atenção senão, 

não adianta nada”. Na visão de Libâneo (1994), nada é mais frustrante para os 

alunos do que receber um mero visto do professor depois de empenhar-se nas 

tarefas. Com base em nossas observações da prática pedagógica do professor 

PA, este ao corrigir a tarefa geralmente passa um visto rapidamente nos 

cadernos (ou muitas vezes, nem isto é feito), verificando somente se as 

atividades foram cumpridas. Assim, o tempo utilizado por PA parece ser 

pequeno se comparado ao trabalho do aluno, o que neste caso pode levá-lo ao 

descontentamento em relação a realização das tarefas escolares. 
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Em seguida, apresentamos o episódio da professora PB, que 

diferentemente do professor PA não costuma solicitar de seus alunos muitas 

tarefas escolares, pois a mesma dedica a maior parte do tempo escolar à 

explicação do conteúdo teórico. No período de observação ficou muito explícita 

esta preocupação da professora PB em tentar cumprir o programa dos 

conteúdos propostos pelo currículo. Segundo Lopes (2013), o professor deve 

―selecionar o essencial, estabelecer sequências a partir de uma lógica 

pedagógica e identificar a quantidade de conhecimentos de que os alunos terão 

capacidade de se apropriar‖ (p. 43). Por fim, o momento dedicado à tarefa 

escolar fica implicitamente desvalorizado na prática da professora PB. Talvez 

este posicionamento frente à atividade escolar esteja ligado às corriqueiras 

queixas dos professores das escolas públicas que atendem aos estudantes de 

baixa renda, acerca dos deveres incompletos, esquecidos pelos alunos e da 

omissão dos pais diante das lições de casa (CARVALHO; NASCIMENTO; 

PAIVA, 2006). Porém, essa afirmação torna-se contraditória diante da fala da 

própria aluna da professora PB: calma professora eu nem terminei nem adianta, 

quando a professora, mesmo diante do pedido da aluna, prossegue com a 

correção. Ela acaba aumentando, portanto, as dificuldades de seus alunos e, 

infelizmente, alguns deles descobrem, segundo Dubet (2003) que:  

[...] pouco a pouco seu trabalho ―não se paga‖, que eles não 
conseguem obter resultados honrosos apesar de seus esforços. 
Descobrem que as exigências dos professores quanto ao 
―trabalho insuficiente‖ são apenas um modo de proteger a 
dignidade deles. Descobrem assim que os esforços para remediar 
não são eficazes. Então os alunos decidem não mais fazer o jogo, 
não mais participar de uma competição na qual eles não têm 
nenhuma chance de ganhar (p. 41). 

Dessa forma, o tratamento dado pelos professores PA e PB à atividade, 

não parece atuar como favorecedores de uma maior mobilização em relação a 

essa prática escolar, pois é implicitamente desvalorizada na prática pedagógica 

de ambos os professores. O modo como as tarefas escolares são tratada reflete, 

segundo Dubet (2004), a construção das desigualdades escolares e suas relações 
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com as desigualdades sociais, pois não são processos que acontecem à margem 

da escola, mas que a atravessam e são também alimentados por seus modos de 

funcionamento, os quais podem exercer efeitos específicos na trajetória escolar 

dos indivíduos.  

Outro fator que também pode corroborar para tal posicionamento da 

professora PB é o tempo reduzido de que dispõe, haja vista que a tarefa escolar 

consome um tempo bastante considerável de uma aula (CARVALHO; 

NASCIMENTO; PAIVA, 2006). No entanto, quando a professora PB solicita de 

seus alunos uma tarefa, ela faz questão de realizar a correção de todas as 

atividades de forma coletiva, e essas tarefas sempre estão ligadas a um novo 

conteúdo, o que denota uma característica favorável da professora PB, pois, ao 

corrigir a tarefa, ela demonstra que este momento assume uma parte integrante 

de sua aula, diferentemente da postura do professor PA.  

No entanto, atribuímos um enquadramento forte (E++) à prática da 

professora PB, primeiro por que é ela quem seleciona qual a questão será 

corrigida, focando atenção na correção da atividade sem fazer uma conexão 

com as dúvidas e/ou dificuldades encontradas pelos alunos no momento da 

realização da atividade. Dessa forma priva-os de expor suas dúvidas em relação 

à tarefa. Durante a correção da atividade nota-se que não há interferência dos 

alunos na explicação das questões que estão sendo corrigidas. Logo que inicia a 

correção, PB solicita que a turma faça silêncio e, consequentemente, inibe a 

participação dos alunos mais tímidos. Com isso, PB acaba detendo o controle da 

interação em todo o momento da correção, já que é ela quem realiza e dirige as 

perguntas (I), caracterizando dessa forma uma relação de natureza 

essencialmente assimétrica. Aos alunos, cabe o papel de apenas responder (R) 

as perguntas que a professora faz para em seguida serem avaliados (A). 

Podemos identificar, portanto, um padrão sequencial triádico, que garante ao 

professor o poder sobre os discursos e o controle sobre as atividades, mas de 

modo que pareça ser uma relação interativa (LEMKE, 1997). Segundo Wertsch, 



---------------------------------------------------------  137 --------------------------------------------------------- 

 

 
 
 

esse tipo de padrão gera pouco impacto sobre a aprendizagem dos alunos (1998 

apud PEREIRA; OSTERMANN, 2012). 

Esta forma de diálogo, porém, é uma estrutura muito comum na prática 

pedagógica tradicional, a tríade ―pergunta do professor/resposta do 

aluno/avaliação do professor‖, a qual leva a uma relação de controle que dá 

absoluta vantagem à professora PB, principalmente porque é ela que conhece 

de antemão as respostas às suas perguntas. Essa estrutura é utilizada com 

diferentes funções por muitos professores, inclusive na correção da atividade. A 

correção segue, portanto, um ritmo muito acelerado, e a atenção deste 

momento, que deveria estar voltada para os alunos, está centralizada na figura 

da professora PB, a qual privilegia a sua própria fala. 

Diferentemente da prática assumida pelo professor PC, a qual atribuímos 

um enquadramento muita fraco (E- -), pois seus alunos não se limitam a escolher 

uma questão ou a apenas a dar uma resposta. Neste caso o professor PC 

permite que seus alunos façam as perguntas, e deste modo, estimula-os a 

assumir um papel participativo no momento da correção da tarefa. Portanto, o 

professor PC dá lugar a um padrão ―I-R invertido‖, conforme padrão proposto 

por Giordan (2004) no qual os alunos dão início às trocas discursivas. Logo 

abaixo apresentamos um fragmento em que um aluno do professor PC faz uma 

pergunta sobre o conteúdo que está sendo explicado pelo professor e que 

exemplifica este padrão invertido. 

Quadro 13 - transcrição da aula 30-001 do professor PC– 30/08/2012 

Durante a explicação do conteúdo sobre dissociação e ionização, uma das alunas do professor 
PC, interrompe a explanação para realizar uma pergunta ao professor 
 
20:35 Aluna3: ôh professor por que é só o HCl que se separa? 
20:36 Prof. PC: por que o quê? 
20:37 Aluna3: ôh professor por que é só o HCl que se separa? 
20:38 Prof. PC: por que é só o HCl que se separa? por que quando você tem aqui olha 
hidrogênio e oxigênio... hidrogênio e cloro toda vez que eu tenho hidrogênio com 
oxigênio eu tenho uma interação intermolecular forte  
20:43 Aluna2: é por causa da ligação de hidrogênio 
20:45 Prof.PC: é::::::: é o que eu chamo de ligação de... hidrogênio a carga, a 
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quantidade a densidade eletrônica em torno do átomo de oxigênio é muito o quê?... 
elevada  

 
 Atividade de Produção Escrita 

Durante nosso período de observação apenas os professores PA e PC 

solicitaram a atividade categorizada como atividade de produção escrita, onde 

o aluno deve produzir um texto, um resumo, um fichamento como parte de 

uma atividade. Não temos dúvidas que a implementação da atividade de 

produção escrita no ensino de Ciências seja uma estratégia promissora para o 

processo da aprendizagem (SOUZA; ARROIO, 2008). Segundo Kelly (2008), os 

discursos produzidos através de textos orais ou escritos que circulam em sala 

de aula exercem influência sobre o desenvolvimento das habilidades com a 

linguagem científica, bem como possuem um importante papel nos processos 

de ensino e de aprendizagem de Ciências. Portanto a inclusão desse tipo de 

atividade no ensino de Ciências pode revelar avanços significativos para a 

aprendizagem. 

Nos episódios abaixo apresentamos o indicador: definição da tarefa 

quanto sua organização e apresentação, identificado nas práticas dos 

professores PA e PC onde ambos solicitam de seus alunos a realização de uma 

atividade de produção escrita, ao nível da prática instrucional específica – 

critério de avaliação.  

Quadro 14 - fragmentos de aula dos professores PA e PC representando o indicador: 
definição da tarefa quanto sua organização e apresentação, na atividade de produção escrita. 

(E-) Logo depois da explicação teórica o professor PA pede que seus alunos realizem uma 
pesquisa sobre o conteúdo explicado. 
 
Prof.PA: quem tiver com o livro página cento e oitenta e quatro então temos aqui o 
modelo do átomo que nós conhecemos esse é o modelo de Rutherford e daqui a pouco 
a gente vai ver por que esse aqui explica todo o fenômeno... assim nós vamos visualizar 
o que acabamos de ver agora ((o professor vai folheando o livro)) olhem essa 
experiência serve para identificar para identificar::: os diferentes tipos de materiais e aí 
emite cores quando você queima esses materiais cada um vai emitir uma cor diferente 
e essa cor vem de onde? essa é uma outra teoria aí que vai modificar e melhorar essa 
teoria aqui de Rutherford... vai explicar pra gente melhor... então gente nós chegamos 
até o átomo que vocês têm conhecimento... então o que nós vamos fazer aqui? vamos 
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dar uma paradinha para fazer exercício dar um tempo para vocês pegarem o livro de 
vocês ler o assunto... pega o livro de vocês... deixa eu ver a página (inaudível)  vocês 
lembram que a atividade e participação são importantes... então vocês vão pegar esse 
assunto todo que nós falamos aqui na sala hoje que vai da página... começa aqui na 
cento e sessenta fazer o exercício e uma pesquisa um resumo e deixar no caderno pois é 
a experiência de Rutherford que vai chegar mais próximo da ideia do átomo 
moderno... agora eu trouxe um vídeo que mostra a experiência que ele fez... um 
bombardeamento com raio numa lâmina muito fina de ouro eu vou pegar meu pen 
drive e mostrar para vocês mas antes deixa eu vou fazer a chamada 

 
(E+) Ao concluir um conteúdo, o professor PC solicita de sua turma a produção de um 
fichamento referente ao próximo assunto.   
 
41:27 Prof.PC: livro de química... quem me empresta? por favor 
((O professor folheia o livro)) 
42:40 Prof.PC: olha atenção para amanhã... para amanhã eu quero de vocês primeiro no 
caderno um fichamento do capítulo dezesseis da página duzentos e trinta e dois a 
página duzentos e trinta e oito e as atividades  da página duzentos e vinte e nove e 
duzentos e trinta somente testando o seu conhecimento as atividades são desse 
conteúdo que a gente discutiu agora que foi ligação iônica, TÁ? então é importante que 
vocês façam para que eu possa concluir o conteúdo e poder passar para o próximo  que 
é ligação covalente que é esse fichamento... isso é para visto tá? entendido? então eu só 
vou querer isso para amanhã um fichamento do capítulo dezesseis e a atividade da 
página duzentos e vinte e nove e duzentos e trinta 
43:40 Aluno: só isso? acha só isso? 
43:43 Prof.PC: só isso... liberados 

 

Na situação selecionada, o professor PA, após a explanação sobre a 

Teoria do Modelo Atômico proposto por Rutherford, solicita que seus alunos 

façam uma tarefa que deve ser feita no caderno e informa que a atividade e a 

participação são importantes, pois fazem parte da avaliação, mas não fornece 

nenhuma outra informação quanto a realização nem quanto a organização 

dessa tarefa. No caso do professor PC, apresentamos uma situação bem 

parecida, ele pede dos seus alunos um fichamento do capítulo do livro referente 

ao conteúdo ligações covalentes, que começará a trabalhar na próxima aula, e 

informa que tal atividade receberá visto, porém não fornece detalhes quanto a 

realização e organização desse fichamento, haja vista que é uma atividade que o 

professor PC realiza com certa rotina com seus alunos, sempre que inicia um 

novo assunto. Pressupomos, portanto, que seus alunos já receberam as 

orientações necessárias para sua realização e organização.  Ao compararmos 
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essas duas situações podemos, num primeiro momento, achar que ambos 

professores assumem o mesmo grau de enquadramento ao definir a atividade 

para seus alunos, porém, ao retornarmos ao episódio do professor PA, notamos 

que ele vacila ao solicitar de sua turma: ―uma pesquisa um resumo”. Neste 

momento, ele acaba criando uma situação que pode induzir seus alunos ao erro, 

já que pesquisa e resumo podem ser duas produções escolares bem diferentes7. 

O professor prossegue com sua aula, mas o problema permanece. Com isso, o 

mal-entendido é incorporado ao processo de entendimento sendo também 

pedagogicamente a mais adequada ao professor. Atribuímos, portanto, ao 

professor PA um enquadramento fraco (E-). 

 Atividades Experimentais 

A seguir apresentamos a regra discursiva seleção que trata da forma como 

a atividade experimental será desenvolvida e realizada, identificadas nas 

práticas dos professores PB e PC. Tais professores apresentam às suas turmas 

um roteiro experimental previamente organizado e planejado. 

Quadro 15 - fragmentos de aula dos professores PB e PC representando o indicador: 
planejamento e realização da atividade experimental.  
 (E++) A professora convida duas alunas para separarem os reagentes que serão utilizados na 
aula experimental, enquanto os outros alunos devem permanecer sentados fazendo observações e 
anotações. As alunas organizam os reagentes de acordo com as ordens da professora. Durante o 
experimento, a professora acaba por manipular boa parte do experimento, não permitindo às 
alunas nenhuma intervenção.  
 
Prof.PB: vamos seguir pela ordem eu vou falando aqui os sais e vocês vão colocando 
na ordem certo? ―espátula vidro de relógio‖ quer dizer ―vidro relógio caixa de fósforos 
pipeta álcool etílico‖ procura pelo rótulo tá em vidro viu? só para facilitar bário 
procura aí o bário e o sódio uma procura o bário e a outra procura o sódio coloca na 
ordem aqui é o sódio, mas o sódio é na frente depois é:::: lítio... procura lá o cálcio ((A 
professora organiza a vidraria e os reagentes ao mesmo tempo em que faz a leitura 
do roteiro, mesmo pedindo auxilio das duas alunas)) 
...   
Prof.PB: agora o cálcio... deixa eu colocar assim que é melhor... ―cobre potássio e 
estrôncio‖... sempre tem que ter atenção depois que separar o material devemos 
conferir se está separado corretamente agora o próximo procedimento... agora meninas 

                                                           
7 Resumo é um texto que sintetiza o conteúdo de um livro ou documento, abordando as ideias 
principais em uma quantidade reduzida de palavras. A pesquisa escolar busca a coleta de 
informações sobre um determinado tema ou conteúdo.   
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o que é pra fazer agora? é pra colocar né?... colocar só no primeiro vidro o álcool? aqui 
olha meninas pega só um pouquinho de cada deixa esse sem nada? ou coloca em 
todos? coloca só no primeiro vidro o::::  álcool 
(E-) O professor orienta seus alunos, quanto à realização da atividade experimental proposta, 
permitindo que os alunos façam as intervenções e indiquem modificações.   
 
01:08:22 Aluna12: mas eu posso numerar, ou melhor, identificar na foto com um papel 
escrito... tipo óleo... eu posso? e embaixo eu respondo esse sistema acendeu por que 
isso e isso... né? 
01:08:24 Prof.PC: pode o que eu quero é que abaixo das fotos vocês respondam esses 
três questionamentos pode colocar primeira imagem condutividade no óleo... segunda 
imagem solução de água e álcool...  depois a imagem e depois da imagem a resposta 
fica a critério de vocês é a pergunta que não que calar ficou claro? alguma dúvida?  
01:08:24 Aluna11: se eu quiser colocar o procedimento... eu posso? 
01:08:27 Prof.PC: pode... fica a seu critério eu quero saber até onde vocês vão se você 
vão se limitar a fazer exatamente o que eu pedi ou vão acrescentar alguma coisa se vão 
surpreender então se quiserem fazer o procedimento passo a passo... pode fazer sem 
problema o que não pode faltar é aquilo que eu falei o mínimo que eu quero é isso 

 
Quadro 16 - fragmento de aula dos professores PB e PC representando o indicador: na seleção 
dos materiais a utilizar na realização da atividade experimental. 

(E++) Durante a leitura do procedimento experimental, a professora PB chama a atenção da 
turma quanto aos materiais selecionados. Ela explica que durante a atividade experimental ela 
usará alguns materiais que não estão listados no procedimento.  
 
32:02 Prof.PB: os materiais estão aqui listados na mesa é::: nós vamos trabalhar com 
estes materiais aqui tem materiais aqui na lista que não vamos utilizar por que na hora 
que eu fiz o roteiro eu não observei e coloquei outros materiais aqui juntos aí como os 
outros materiais já estavam aqui separados aí ficaram cloreto de sódio sólido... é:::: 
cloreto de cobalto penta hidratado nós não temos água destilada nós não vamos 
utilizar por que nós esquecemos de trazer lá da UESB ácido clorídrico nós também não 
vamos utilizar então eu vou substituir o acido clorídrico pelo vinagre... não, pelo sumo 
de limão e pelo vinagre eu adicionei na outra sala e eu não lembro nós vamos utilizar a 
sacarose sólida ou açúcar vamos utilizar o circuito vamos utilizar o hidróxido de sódio 
vamos utilizar o etanol não temos o hidróxido de magnésio então nós vamos substituir 
pelo hidróxido de cálcio anotem aí risca hidróxido de magnésio e anotem hidróxido de 
cálcio... continuando vamos trabalhar nós não temos o prego vamos substituir o prego 
por esse clipe que tem o mesmo efeito por ele é constituído de metal vamos utilizar o 
plástico a madeira e também junto com o metal vamos utilizar o ouro na hora eu tiro a 
minha aliança para testar então vocês podem anotar onde estiver pregos anotem clipe e 
ouro esses são os materiais que nós vamos utilizar aqui na aula de hoje, vamos 
começar? 

 
Episodio 1  
 
(E+) Durante a leitura dos materiais para atividade experimental, o professor PC esclarece que a 
escolha de alguns materiais, que serão utilizados, ficará a critério dos alunos.  
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45:12 Prof.PC: vamos lá... uma caixa para acomodação das pilhas se você for comprar a 
pilha... então precisa compra essa caixa se for comprar a bateria então é desnecessário, 
ta?... por que a bateria ela fica rígida ela fica em pé e pilhas são duas não tem como 
ficar em pé aí você bota essa caixa para acomodar as pilhas, estão vendo na imagem o 
que seria essa caixa? para você por de um lado e de outro a pilha é um suporte para 
encaixar de um lado e de outro lado as pilhas e na própria casa de eletrônica vende 
isso... ...  
((Algumas alunas perguntam sobre a imagem da caixinha)) é essa caixinha daqui... do 
sistema...  
((Neste momento o professor interrompe a leitura para ouvir um aluno, mas a turma 
está muito agitada e não conseguimos ouvir a pergunta do aluno))  
46:10 Prof.PC: só que vocês só necessitam comprar essa caixa se vocês forem usar 
pilhas se preferirem utilizar a bateria então é desnecessário... 
46:17 Aluna11: qual das duas o senhor aconselha?  
46:18 Prof.PC: o que você quiser  
46:22 Aluna4: tem a mesma... a mesma (inaudível)  
46:24 Prof.PC: o que você quiser meu amor, ok? 
 

Episódio 2 
 
(E+) Durante a leitura dos materiais uma aluna sugere a utilização de uma seringa como 
instrumento de medida dos reagentes 
 
20:30 Aluna3: então eu posso usar uma seringa pra medir?  
20:32 Prof.PC: pode... pode sem agulha, tá? 
 
 

Quadro 17 - fragmento de aula dos professores PB e PC representando o indicador: Nas 
observações, interpretações e conclusões da atividade experimental 

(E++) Durante a aula experimental, a professora PB convida uma aluna para observar a cor do 
sódio, antes e depois de ser dividido e que posteriormente diga para a turma qual é a cor 
observada. 
 
45:21 Prof.PB: olhem a cor olhem a cor do sódio... que cor vocês estão observando?  
45:26 Aluna1: branco eu to observando branco  
45:28 Prof.PB: você está vendo branco?  
45:29 Aluna1: sim  
45:30 Prof.PB: não parece uma borracha suja? tem cor /parece uma...  
45:32 Aluna1: é um branco encardido  
45:33 Prof.PB: não parece uma borracha suja?  
45:34 Aluna1: é  
45:35 Prof.PB: olha o que que Cris está falando... que parece uma borracha o quê Cris?  
45:37 Aluna: na verdade parece um branco encardido é uma borracha suja  
45:38 Prof.PB: anotem aí... agora ela vai corta um pequeno pedacinho 
... 
46:58 Prof.PB: olha ai Cris depois que cortou  
46:59 Aluna1: é prata  
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47:01 Prof.PB: isso mesmo está prateada... a cor é prateada... anotem aí que eu quero 
saber por que antes tinha uma cor assim diferente e depois ela muda? o que que 
acontece com o sódio? fica assim um branco encardido e depois ele fica com a cor 
prateada? pesquisem por que isso aí eu não posso responder agora... eu até já falei no 
início, mas agora... 
 

(E+) O professor esclarece para seus alunos que os resultados apresentados deverão ser baseados 
na observação dos próprios alunos.    
 
22:00 Prof.PC: eu quero os seus resultados se o seu resultado não deu semelhante ao de 
alguém repita a prática //aquela prática se mantém se persiste então, coloque o seu 
resultado... ta? foi o que você obteve de resultado não é para pegar o resultado do 
colega ou pesquisar da internet ou colocar cores que você não conseguiu encontrar até 
por que eu vou querer fotografia então... 

Em relação à regra discursiva seleção, as categorias de análise utilizadas 

são: seleção quanto ao planejamento e realização da atividade experimental, 

seleção dos materiais e a seleção das observações, interpretações e conclusões 

da atividade experimental. 

A seleção da atividade experimental a realizar é feita pelos professores 

PB e PC, que apresentam às suas turmas um roteiro experimental previamente 

organizado e planejado, sem a participação dos alunos, o que representa um 

forte controle de ambos. A razão deste forte controle deve-se ao fato de que 

talvez os alunos ainda não tenham uma visão dos assuntos a serem abordados 

em Química.  

Com relação à realização da atividade, PB convida algumas alunas para 

realizarem o experimento, porém, ao longo do desenvolvimento, a professora 

acaba por manipular os reagentes sem possibilitar às alunas a participação na 

atividade proposta. Consequentemente, a professora PB acaba não 

oportunizando momentos para que as alunas possam realizar intervenções. Já o 

professor PC apresenta um fraco enquadramento para este indicador, apesar de 

apresentar um procedimento previamente elaborado, fortemente orientado e 

com materiais pré-definidos, ele solicita que os alunos realizem 

individualmente em suas casas o experimento, o que possibilita que estes 
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desenvolvam habilidades de manipulação e montagem do artefato 

experimental. Dessa forma, o professor PC acaba dando o controle aos alunos.  

Quanto à seleção dos materiais utilizados na atividade experimental, este 

é feita pelos professores, embora o professor PC permita que seus alunos 

sugiram a utilização de algum material. Às vezes o professor PC sugere a 

utilização de algum material, mas a escolha final é feita pelos alunos e tal 

atuação tende a enfraquecer seu enquadramento. Já a professora PB, que 

diferentemente do professor PC realiza os experimentos na própria sala de aula, 

tende a fazer a seleção prévia dos materiais necessários. Esta prática denota um 

forte enquadramento.  

Em relação às observações feitas durante o desenvolvimento das 

atividades experimentais, geralmente são os professores que indicam o que 

deve ser observado – mudança de coloração, acendimento ou não da lâmpada, 

formação de precipitado – já que para interpretar é necessária a observação 

correta. Porém, a professora PB, busca induzir a observação de seus alunos de 

tal maneira que realiza um enquadramento muito forte. O professor PC, ao 

contrário, incita que seus alunos façam suas próprias observações e tirem suas 

conclusões, porém orienta-os quanto à apresentação e organização dos 

resultados. 

Em relação à seleção da forma como os alunos devem apresentar os 

resultados, esta é bastante orientada pela professora PB, o que dificulta que seus 

alunos façam alguma intervenção. A prática do professor PC também é uma 

prática muito orientada, porém permite e aceita as sugestões e intervenções de 

seus alunos. Essa ação denota um enfraquecimento do enquadramento do 

professor PC, pois permite que seus alunos tenham em parte um controle sobre 

a seleção, fato que contribui para que seus alunos tenham a possibilidade de 

serem bem sucedidos, pois reconhecem a especificidade da manipulação e da 

montagem de um aparato experimental, quando intervém sugerindo 
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modificações, isto é, demonstram saber como devem proceder para a realização 

do experimento, o que provavelmente favorece para produção do texto 

esperado pelo professor. 

A partir dessa análise, para o estudo da regra discursiva seleção, 

constatou-se que a professora PB apresenta um grau de enquadramento muito 

forte (E++) enquanto o professor PC é marcado por um enquadramento forte 

(E+).   

A seguir são apresentados episódios e os valores de enquadramento 

atribuídos a cada situação da prática pedagógica dos professores PB e PC, 

analisados a partir da regra discursiva: ritmagem, para o indicador que se refere 

ao tempo que foi disponibilizado para a leitura do procedimento experimental, 

antes do desenvolvimento da atividade.  

Quadro 18 - fragmento de aula dos professores PB e PC representando o indicador: Leitura do 
procedimento experimental 

(E++) A professora solicita a uma aluna que distribua entre seus colegas cópias do roteiro do 

procedimento experimental; ela não providenciou cópias suficientes para todos 

Prof. PB: vou dar um tempo para que vocês façam a leitura do roteiro de aula 

experimental de hoje... a leitura deve ser feita em dupla porém todos devem fazer suas 

anotações de forma individual todos têm que ter atenção e não é permitido conversas 

paralelas então quem gosta de conversar pode tratar de esquecer... ((quatro minutos 

após anunciar que iria dar um tempo para que os alunos realizassem a leitura do 

procedimento, a professora retoma a palavra)) 

Prof. PB: vamos começar a nossa aula experimental de hoje então o tema de hoje é/são 

ligações químicas inicialmente gostaria de solicitar de alguém para fazer a leitura 

quem começa a leitura? 

(E-) O professor anuncia que ele vai ler com os alunos o roteiro de uma atividade experimental 

que eles irão realizar em casa, sobre criação e testes de indicadores ácido-base 

Prof.PC: vamos lá? prestem atenção na leitura da prática...tirem dúvidas após eu ler... 
tá? não interrompam a leitura tirem dúvidas após eu ler prestem atenção para não 
fazerem errado... ok? então prestem atenção muita atenção ((o professor inicia a 

leitura do procedimento prático e a turma fica em silêncio)) ―prática de ciências 2... 
preparando indicador ácido-base... os indicadores orgânicos geralmente são moléculas 
orgânicas muito complexas e suas cores dependem do meio que estes encontram-se 
dissolvidas muitos desses indicadores são obtidos a partir de espécies vegetais como 
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pétalas tubérculos flores frutas etc. você pode preparar uma série de indicadores e 
testar suas variações de cor em meio... ácido básico e neutro... objetivo... neste 
experimento você vai estudar por meio de indicadores ácido-base alternativos a 
natureza ácida ou básica de materiais domésticos... material: vinte e um copos 
transparentes...vidro ou descartáveis... beterraba pétalas de rosa vermelha‖... pétalas 
de rosa vermelha se vocês chegarem em uma floricultura eles fornecem tranquilamente 
uma quantidade e não precisa comprar...ta? por que eles sempre têm aquelas pétalas 
murchas então vocês não precisam comprar... ―repolho roxo álcool hidratado o álcool 
doméstico‖... Líquido e não em gel... um pouco de álcool líquido... ―três folhas de papel 
filtro‖ aquele papel utilizado como coador por que você tem o papel filtro e tem o 
coador que é aquele recipiente de plástico... ta? então três folhas ((uma aluna 
interrompe a leitura para fazer uma pergunta)) 

Aluna1: onde é que eu acho isso?            
Prof.PC: SUPERMERCADO 
Aluna 2: e eu posso usar aquele de pano? 
Prof. PC: pode ser o de pano... eu pus o de papel por que eu acreditava que a maioria 
tinha o de papel 
Aluno: compra aquela caixa? 

A comparação dos fragmentos apresentados no Quadro acima nos indica 

que a professora PB, apesar de anunciar que vai disponibilizar um tempo para 

que os alunos realizem a leitura do roteiro experimental, os interrompe 

instantes depois, configurando dessa forma um enquadramento muito forte 

(E++) com respeito à ritmagem, mesmo que, em seguida, ela convide a sua 

turma a realizar a leitura do procedimento. Já o professor PC, apesar de dizer 

―não interrompam a leitura, tirem dúvidas após eu ler” permite que seus alunos 

façam intervenções e responde as suas dúvidas, configurando um grau de 

enquadramento fraco (E-). 

É bem provável que a forte ritmagem apresentada pela professora PB 

possa ser justificada pelo tempo reduzido de que dispõem para tentar cumprir 

com os conteúdos previstos para a disciplina Química, haja vista que ela possui 

uma carga horária de apenas duas aulas semanais, enquanto, em comparação, o 

professor PC dispõe do dobro do número de aulas. A professora PB, ao 

apresentar uma forte ritmagem, não permite a seus alunos um maior tempo 

para expressarem-se, ou formular hipóteses sobre a atividade experimental, de 

forma que possam interagir verbalmente e utilizarem a linguagem científica. A 
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professora PB, ao configurar uma ritmagem muito forte, passa a valorizar o 

tempo e, portanto, tende a diminuir a fala dos seus alunos e privilegiar a sua 

própria.   

A seguir são apresentados episódios e os valores de enquadramento 

atribuído a cada situação da prática pedagógica dos professores PB e PC, 

analisados a partir da regra discursiva critério de avaliação, que se refere ao grau 

de explicitação sobre a organização da tarefa proposta. O caracteriza um 

enquadramento forte é a forma pormenorizada das informações que o professor 

fornece a seus alunos, quanto à organização e realização das tarefas. 

Quadro 19 - fragmento de aula dos professores PB e PC representando o indicador: Definição 
da atividade experimental quanto a sua organização e apresentação 

(E-) Após a realização de uma aula experimental, a professora PB discute os resultados fazendo 
alguns questionamentos para seus alunos. Em seguida solicita que os mesmos completem uma 
tabela com os resultados observados. 
    
01:19:38 Prof.PB: construa uma tabela separando as substâncias em iônicas metálicas e 
covalente lembram do último procedimento que diz assim construa uma tabela com os 
resultados observados agora essa tabela vai ser a mesma agora como será essa tabela 
você vão construir uma tabela colocando na primeira coluna as substâncias todas as 
substâncias que nós analisamos o nome das substâncias, ok? na segunda coluna vocês 
vão colocar a fórmula das substâncias, por exemplo, a sacarose mesmo vocês não têm a 
fórmula da sacarose... vocês vão ter que pesquisar essa fórmula química... novamente na 
primeira coluna da tabela// por que eu não quero construir uma tabela... por que eu 
quero ver, como vocês vão construir essa tabela... ... na primeira coluna da tabela vocês 
vão colocar o nome das substâncias, por exemplo, o nome da substância cloreto de 
potássio cobalto hexa hidratado na outra coluna vocês vão colocar a fórmula em uma 
coluna vocês vão colocar o nome na outra coluna vocês vão colocar a fórmula, todo 
mundo entendeu? numa coluna o nome na outra coluna a fórmula na outra coluna vocês 
vão analisar certo? vocês vão analisar vocês podem colocar o nome assim iônica metálica 
e covalente aí vocês vão dizer qual dessas substâncias qual é iônica qual é covalente e 
qual é metálica e para fazer isso precisa pegar o livro para pesquisar e lembra da 
definição daqui do início que eu coloquei, o que foi que a definição falou? ―solução 
eletrolítica e ou iônica é aquela que contém íons e portanto é condutora elétrica‖ certo? 
não é substância é solução no estado sólido solução quer dizer que é um sólido mais a 
água certo? este sólido mais a água é o quê? é dissolvido... continuando...  
 
[...] 
 
01:26:00 Aluno1: ô professora a senhora quer as substâncias no estado aquoso ou no 
estado sólido? 01:26:02 Prof.PB: o que? as substâncias da tabela?  
01:26:04 Aluno1: sim da tabela  
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01:26:06 Prof.PB: na tabela vocês podem colocar uma coluna com o nome observações 
por que por exemplo o sal sólido não conduziu já ele dissolvido em água conduziu então 
essas observações vocês podem está colocando que é interessante  
01:26:10 Aluna4: pode trazer digitado?  
01:26:12 Prof.PB: nada digitado tudo escrito a mão  

 
(E++) Após realizar a leitura do roteiro da atividade experimental com seus alunos, o professor 
PC os orienta como estes devem apresentar os resultados obtidos.  
 
23:04 Prof.PC: vamos continuar aqui... fundamente sua escolha baseando-se nas cores 
que as soluções assumiram e nos seus conhecimentos sobre acidez e basicidade das 
substâncias... classifique o caráter ácido, básico ou neutro de cada indicador através da 
coloração de cada neutro a beterraba em meio ácido fica de que cor? a beterraba em meio 
neutro? e em meio básico? no meio neutro fica fácil, não é? por que você já separou 
aquela do copinho... então é a própria cor do sumo  
23:36 Aluna3: ah entendi... então de acordo com os resultados anteriores...  
23:38 Prof.PC: isso... você já vai ter um copo, por exemplo, certo para cada indicador o 
que é que eu aconselho a vocês... enumerar os copos antes de realizar as práticas, 
enumere os copos colocando 1,2, 3, 4... ou então copo 1a e coloca a letra A somente para... 
B só para beterraba, P só para as pétalas de rosa e R só para repolho roxo, entende?... 
para que você possa diferenciar e que não acabe embolando esses copos então você 
coloca 1a, 2a, 3a, 4a, 5a e 6a um exemplo, depois o outro, 1b, 2b, 3b, 4b, 5b e 6b e também 
com C ou então B, P R tanto faz 
24:39 Aluno4: será que quando a gente colocar a água com gás ela vai indicar que é 
ácido?  
24:40 Prof.PC: não sei é você quem vai fazer e falar... a água gaseificada em meio ácido 
fica que cor? engraçado... eu já botei aí informações para vocês no roteiro... né? vocês já 
vão presumir seguindo a coloração ah::::: e em meio básico? que cor? então após realizar 
a prática é que você preenche essa tabela e vai para essa tabela lá de cima especificar o 
caráter, estão vendo? ((O professor mostra o roteiro para a turma indicando com o dedo 

o local da tabela que os alunos deverão preencher com os dados obstidos)) então você 
vai preencher essa tabela aqui aí depois você volta para tabela de cima do caráter... 
bom... então o sumo do limão? tem caráter ácido, básico ou neutro? então na água com 
gás, que caráter?... ácido, básico ou neutro? o creme dental? ácido, básico ou neutro? e 
assim para todas as substâncias após você perceber que em meio ácido tal indicador fica 
tal cor... em meio básico tal cor... em meio neutro fica tal cor  
25:37 Aluna2: professor a gente vai se basear pela cor que realmente ele vai ficar ou se eu 
sei que o limão ele é ácido mas a minha coloração não indicou que ele é ácido, mas como 
eu sei, eu coloco aqui ou não?  
25:47 Prof.PC: não... o seu resultado... o seu resultado e muito dificilmente a coloração 
não vai indicar... tá? por que realmente o papel dela é indicar para você  
26:01 Aluna2: por que assim... não outra da solução eletrolítica tinha alguma que era 
eletrolítica e acendia aí em outro experimento não acendia, por isso que eu to 
perguntando 
26:06 Prof.PC: mas ali tinha uma explicação... tem a questão da voltagem, tem a questão 
de LED, tem a questão da água de torneira... entende? eu quero que você relaxe e 
coloquei os resultados que você obtiver  
[...] 
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31:10 Prof.PC: como eu quero... acho que aí já tá claro a forma como eu quero... como eu 
quero para cada experimento... quando eu falo para cada experimento... eu estou me 
referindo, por exemplo, você vai ter lá um copinho... com o sumo do limão dissolvido na 
beterraba, o sumo do limão nas pétalas de rosa e o sumo do limão onde?... no repolho 
roxo... tá? então você vai ter nesses três recipientes um para cada um indicador então eu 
vou querer para cada material uma foto tente tirar uma foto de tal forma de cima para 
baixo que o interessante é que a gente consiga visualizar o quê? a mudança de... 
coloração uma coisa bacana que muitos fizeram é por legenda eu acho que isso facilita ou 
você põe a legenda lá na hora de tirar a foto... ou põe a legenda depois fazendo uma 
montagem mas eu acho que é necessário vocês colocarem essa legenda NA FOTO como 
montagem ou na hora da prática, mas fica a critério de vocês a foto ela tem que ter esta 
legenda... ta bom? então a diferença básica são estas eu quero que essas fotos vocês 
colem no caderno... as tabelas eu quero que sejam transpostas no caderno... ... eu quero 
que sejam transpostas no caderno... a tabela é uma conclusão... a tabela é uma conclusão 
então primeiro, tem que vir as imagens... com cada substância e cada indicador primeiro 
as imagens, tá? depois das imagens aí sim que você vai colocar as tabelas... percebam a 
ordem viu... primeiro as imagens, depois as tabelas e por fins as equações de ionização e 
de dissociação... ta certo?... data... quero isso para visto, tá? de amanhã a oito... 
38:06 Prof.PC: pessoal::::: psiu::: atenção ficou clara a lei-tu-ra da prá-ti-ca? ... ficou claro 
para você o que deve ser feito e que deve ser apresentado de amanhã a oito? ... ficou 
claro isso? ... ok somente para aqueles atrasados... pode perguntar ao colega que eles vão 
explicar para vocês ou então, me procure no intervalo para tirar dúvidas 

Ao compararmos as práticas dos professores PB e PC, verificamos que 

ambas se diferenciam com respeito às instruções fornecidas aos alunos para os 

registros dos dados experimentais: o roteiro distribuído por PC traz duas 

tabelas onde seus alunos devem preencher com os resultados observados, 

enquanto na prática da professora PB são os próprios alunos que devem 

construir uma tabela para o registro dos dados.  

Atribuímos à professora PB um enquadramento fraco (E-), pois a mesma 

apresenta uma definição pouco explícita sobre a forma como os alunos devem 

organizar os dados obtidos na atividade experimental. Inicialmente ela procura 

ser precisa em suas recomendações ao definir a tarefa, indicando em detalhes 

como realizá-la (como será a construção dessa tabela? na primeira coluna vocês irão 

colocar todas as substâncias...). Mais adiante, a professora PB vacila entre definir 

precisamente as ações de seus alunos e dar liberdade a eles para que produzam 

de acordo com seus próprios entendimentos (porque eu não quero construir uma 

tabela... porque eu quero ver como vocês vão construir essa tabela), para, em seguida, 
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retomar a organização da atividade sem margem para improvisações em seu 

roteiro (na primeira coluna da tabela vocês vão colocar substâncias... na outra coluna 

vocês vão colocar a fórmula). Ao vacilar entre instruções precisas sobre a atividade 

e uma liberdade que não se concretiza, a professora PB transmite uma 

mensagem ambígua a seus alunos. Além disso, a professora não deixa claro 

para seus alunos que a atividade proposta faz parte da avaliação. Já o professor 

PC apresenta um enquadramento muito forte (E++) ao especificar os 

procedimentos a serem adotados pelos alunos para a organização da tarefa. 

Para ele a realização da atividade experimental confere um peso na avaliação 

final, com isso os alunos acabam se empenhado na tarefa a realizar. Na 

instrução elaborada pelo professor PC, este geralmente indica aos seus alunos 

qual deve ser o texto a ser produzido, (como eu quero... acho que aí já tá claro a 

forma como eu quero... como eu quero para cada experimento), deixando muito 

evidente que se os critérios de avaliação não forem bem explicitados, os 

objetivos da atividade experimental não serão alcançados, pois o que os alunos 

observam no final do trabalho experimental e a interpretação que fazem dos 

resultados normalmente não é a esperada pelo professor.  Por isso, PC procura 

explicitar melhor os seus critérios de avaliação, repetindo a instrução, sendo 

bastante enfático quanto à organização e apresentação dos dados. E se coloca 

sempre a disposição dos alunos para o esclarecimento de dúvidas que 

porventura possam existir.   

A seguir apresentamos os Quadros 20, 21 e 22 onde são reunidos os 

resultados anteriormente apresentados, após a identificação dos indicadores e 

atribuição dos graus de enquadramento nas aulas dos professores PA, PB e PC 

para o contexto instrucional. O sinal contribui para a visualização global das 

marcas de tendências e, dessa forma, foi possível uma caracterização da prática 

pedagógica dos três professores investigados com respeito à definição das 

atividades escolares. 
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Quadro 20 - Marcas de Tendência de PA no Contexto Instrucional 

 
Quadro 21 - Marcas de Tendência de PB no Contexto Instrucional 

PROFESSORA PB 

TIPOS DE 
ATIVIDADE 

Seleção Sequência Critério de 
Avaliação 

Ritmagem 

Caderno E++ E++ E- E+ 

Revisão E- - _ _ _ 

Produção 
Escrita 

_ _ _ _ 

Livro E++ E++ E- - E+ 

PROFESSOR PA 

TIPOS DE 
ATIVIDADE 

Seleção Sequência Critério de 
Avaliação 

Ritmagem 

Caderno E++ E+ E- E- - 

Revisão E++ _ _ _ 

Produção 
Escrita 

E++ E+ E+ E++ 

Livro E++ E+ E++ E- - 

Experimental _ _ _ _ 

Correção E++ _ _ _ 
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Experimental E++ E++ E- E++ 

Correção E+ _ _ _ 

 

Quadro 22 - Marcas de Tendência de PC no Contexto Instrucional 

PROFESSOR PC 

TIPOS DE 
ATIVIDADE 

Seleção Sequência Critério de 
Avaliação 

Ritmagem 

Caderno E+ E+ E++ E- - 

Revisão E- - _ _ _ 

Produção 
Escrita 

E+ E+ E+ E-  

Livro E+ E+ E++ E- - 

Experimental E+ E+ E++ E- 

Correção E- - _ _ _ 

 
Tabela 04 - Práticas pedagógicas do Discurso Instrucional 

DIMENSÕES DO 
DISCURSO 
INSTRUCIONAL 

PROFESSORES 

PA PB PC 

Seleção E++ E++ E+ 

Sequência E+ E++ E+ 

Critério de 
Avaliação 

E+ E- E++ 

Ritmagem E- - E+ E-  

 

A tabela 04 nos oferece uma caracterização melhor das práticas 

pedagógicas dos professores investigados, em relação ao discurso instrucional 

no momento em que eles definem a tarefa escolar para seus alunos.   Perante o 
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que foi exposto na tabela 04 percebemos que os três professores apresentam 

práticas pedagógicas bem distintas quanto à definição de atividade escolar.  

Após a visualização dos resultados acima, é importante relembrar a 
questão que norteou nossa investigação: 

 Quais os graus de enquadramento dos professores de Química, em sala 

de aula, ao instruir seus alunos sobre as tarefas que estes devem 

realizar ou sobre as ações que se espera que estes realizem?  

A prática pedagógica do professor PA é estruturada de forma que a 

seleção é marcada por um enquadramento muito forte. As atividades 

propostas, assim como os conteúdos, são predominantemente selecionadas por 

ele. O que significa que não há uma participação nas interações discursivas por 

parte dos alunos. A sequência, assim como a ordenação do tempo das 

atividades a serem realizadas, era controlada pelo professor PA, porém este, 

muitas vezes, levava em consideração as intervenções dos seus alunos durante 

a realização das tarefas, permitindo uma alteração na sequência das atividades. 

Portanto era dado aos alunos algum controle sobre a sequência planejada, o que 

caracteriza um enquadramento forte para sua prática pedagógica. Em relação à 

ritmagem fica evidente que essa prática contemplou um maior tempo para a 

resolução das questões. Não havia um limite para a consecução das atividades 

propostas na sala de aula do professor PA, pois muitas vezes era permitido aos 

alunos o controle quase que total sobre a ritmagem.  

Vale ressaltar que os alunos do professor PA são em sua maioria alunos 

repetentes, portanto não conseguiram satisfazer as exigências determinadas 

pelo sistema escolar, ou seja, não conseguiram acompanhar a sequência. 

Bernstein (1996) sugere que podem ser aplicadas três estratégias para essa 

situação:  

 A primeira é que os alunos sejam inseridos num sistema de recuperação 

para que lidem com o fracasso;  
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 Ou manter as regras de ritmagem e de sequenciamento, mas reduzir seja 

a quantidade ou a qualidade dos conteúdos a serem trabalhados, ou 

ainda ambos;  

 A terceira estratégia seria diminuir a ritmagem e fornecer mais tempo 

para que os alunos satisfaçam as exigências do sistema. 

Tais estratégias vão produzir um ―sistema mais sutil de estratificação no 

interior de uma prática pedagógica já estratificadora‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 

109).  

Durante nosso período de observação da prática pedagógica do 

professor PA, ele acaba ―optando‖ por reduzir a ritmagem de sua prática 

docente, além de reduzir a quantidade e a qualidade dos conteúdos previstos 

para a primeira série da disciplina Química, vale ressaltar, contudo que o que 

estamos analisando neste trabalho é o como da prática pedagógica, não o que. É 

muito provável ―que o como da aquisição seja mais importante do que o que; de 

fato o como pode até modelar o que‖ (MORAIS et al., 1993, p. 519). Talvez essa 

opção do professor PA seja com o objetivo de evitar que seus alunos, já 

repetentes, lidem mais uma vez com o fracasso da repetência escolar.   

 Neste período um ponto que chamou nossa atenção e merece ser 

destacado, é em relação ao tempo da aula utilizado por PA para escrever no 

quadro os conteúdos e as atividades, o que demandava ainda mais do tempo já 

que seus alunos também requeriam um tempo significativo da aula para copiar 

tais instruções no caderno. As atividades do tipo do livro didático e do caderno 

foram, praticamente, as únicas tarefas que foram solicitadas e desenvolvidas na 

turma do professor PA. Segundo Nogueira (2002) a diversificação das tarefas 

solicitadas interfere no tipo de aprendizagem do aluno, já que as tarefas 

definem o tipo de habilidade a ser desenvolvida conforme a maneira como o 

aluno deverá operar para realizá-las. A solicitação de um mesmo tipo de 

atividade pode criar automatismos mediante repetições e padronizações, o que 
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pode levar os alunos a terem motivos para não se engajarem nas tarefas 

escolares e, assim não obter um bom desempenho. Com relação aos critérios de 

avaliação do professor PA, é confirmado o valor do enquadramento forte (E+), 

pois deixava explícito que as tarefas faziam parte do sistema de notas, embora 

não deixasse claro quais eram os critérios quanto à organização e realização das 

atividades.             

A prática pedagógica da professora PB, assim como a de PA, é marcada 

por um enquadramento muito forte (E++), no que diz respeito à seleção. As 

atividades, as observações, os temas, os materiais a seres utilizados por ela e 

seus alunos nas atividades experimentais, eram predominantemente 

selecionados pela professora PB. Seus alunos não possuem oportunidade para 

realizarem interferências, portanto tinham poucas chances de participação 

discursivas. A sequência das tarefas a ser desenvolvida, bem como a ordenação 

no tempo dessas atividades, era bastante controlada pela professora, o que 

confirma um grau muito forte de enquadramento (E++). No início da aula, ela 

sempre informava a sequência que seria desenvolvida. E sempre, salvo 

imprevistos da própria escola, conseguia vencer o planejamento estabelecido.  

Com respeito à ritmagem, a professora PB apresenta um enquadramento forte, 

principalmente devido a sua grande preocupação em vencer o conteúdo 

previsto. Logo, privilegiava a maior parte do tempo da aula com a explicação 

do conteúdo teórico, em detrimento de aplicação das atividades que 

normalmente eram propostas como exemplos e parte da explicação do 

conteúdo trabalhado. O tempo destinado para a realização da atividade, 

quando era solicitada, era um tempo relativamente curto e, apesar de ela não 

determinar o tempo para sua realização, sempre interrompia a atividade e dava 

início à correção dos exercícios, mesmo que os alunos não tivessem concluído a 

atividade o que implicava, de modo geral a professora não atendia ao tempo de 

aprendizagem requerido pelos seus alunos. No entanto, vale destacar que 

mesmo diante das dificuldades e limitações levantadas por professores das 
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disciplinas práticas, e que são utilizadas como justificativas para a não 

realização de atividades experimentais, a professora PB sempre realiza em sala 

de aula aulas práticas, experimentos, demonstrações com seus alunos, deixando 

explicito que a atividade experimental é preponderante. A professora PB, 

normalmente, não prescreve aos seus alunos atividades de casa. Conforme 

pesquisa do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), a lição de casa é dos fatores de maior impacto no desempenho 

de alunos: 

Na prova do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), 
os alunos do ensino fundamental que respondem às tarefas 
solicitadas pelos professores têm um ganho de 21 pontos em 
língua portuguesa e 17 pontos em matemática. É o fator de maior 
impacto no rendimento educacional (BRASIL, 2003).  

E, ao apresentar uma ritmagem forte em sua prática docente, a 

professora PB acaba apresentado uma menor explicitação dos critérios de 

avaliação. O que é confirmado pelo valor de enquadramento apresentado para 

os critérios de avaliação, um fraco enquadramento (E-), ou seja, ela não torna 

explícitos os critérios que são necessários para que seus alunos possam 

produzir o texto considerado correto. Segundo Bernstein, quando os critérios 

não são claros, a posse das regras de reconhecimento e de realização para os 

contextos específicos de aprendizagem é dificultada. Como assim, a aquisição 

destas regras está associada a determinadas características da prática 

pedagógica. De acordo com Bernstein (1996, p. 98), ―em qualquer relação de 

ensino a essência da relação consiste em avaliar o desempenho do adquirente‖, 

portanto, os alunos são principalmente avaliados por meio de suas produções.   

A prática pedagógica do professor PC é caracterizada por um 

enquadramento relativamente forte (E+), para a regra discursiva seleção, já que 

as atividades, assim como os conteúdos e os materiais a serem utilizados na 

atividade experimental eram de certa forma selecionados por ele.  Contudo, no 

momento de instruir as tarefas escolares os alunos podiam fazer modificações, 
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indicar sugestões e intervenções, ou seja, era-lhes dado algum controle ao nível 

da seleção. A sequência das atividades a desenvolver, bem como a ordenação 

no tempo das mesmas, era controlada pelo professor, o que significaria um grau 

forte de enquadramento para essa regra. Entretanto, o fato de se pretender ter 

em consideração as intervenções de seus alunos durante a prescrição das 

tarefas, ocasionava alterações na sequência de algumas atividades. Dado que, 

desta forma, os alunos teriam algum controle sobre a sequência estabelecida, 

assim, o enquadramento atribuído para esta regra discursiva foi de E+. Em 

relação à ritmagem para a resolução das diversas atividades propostas, o 

professor PC apresenta um enquadramento fraco (E-), pois, ao propor uma 

atividade, PC solicitava que seus alunos a realizassem em suas casas. Assim os 

alunos poderiam decidir qual o melhor momento e o tempo necessário para 

realizá-las. Com essa prática o professor poderia utilizar o tempo escolar para 

dedicar-se a explicação dos conteúdos prescritos e assim contribuir para o 

sucesso de seus alunos, já que ―para que o currículo acadêmico da escola seja 

adquirido de forma eficaz são sempre necessários dois locais de aquisição: a 

escola e o lar‖ (BERNSTEIN, 1996, p. 112). Este fraco enquadramento na 

ritmagem da prática pedagógica do professor PC oportuniza a explicitação dos 

critérios de avaliação aos seus alunos, constituindo-se numa estratégia 

inovadora do ponto de vista sociológico e pedagógico (MORAIS; NEVES, 2003). 

O professor PC sempre explicitava os critérios de avaliação válidos para as 

diferentes tarefas propostas. Era notória a preocupação em deixar claro e 

bastante evidente quais eram os passos que seus alunos deveriam seguir para a 

produção do texto considerado correto. Ao propor uma atividade fazia questão 

de reprisar várias vezes a instrução, e tentava envolver os alunos na resolução 

para, num momento oportuno, realizar a correção. Estas eram feitas 

coletivamente e de forma bastante participativa, como também de forma 

individualizada. Sempre informava os alunos quando uma atividade fazia parte 

da avaliação. A regra discursiva critérios de avaliação assume, portanto, um 

enquadramento muito forte (E++) na prática pedagógica do professor PC. 
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Diante da caracterização das três práticas pedagógicas apresentadas 

acima, em relação ao contexto instrucional, no momento da definição da tarefa 

de Química podemos inferir que os professores PA e PB apresentam uma 

tendência a um enquadramento mais forte em suas práticas pedagógicas com 

respeito às instruções sobre as tarefas escolares, indicando que tais professores 

tendem a privilegiar sua fala em detrimento a participação de seus alunos. Os 

resultados de nossa análise apontam que o professor PC é quem permite uma 

maior participação e condução de seus alunos nas intervenções e interações 

discursivas ao redor das definições das atividades escolares.  

Estudos anteriores (MORAIS; NEVES, 2005; MATOS, 2001) nos indicam 

que uma das condições importantes para o sucesso escolar dos alunos é a 

explicitação dos critérios de avaliação e uma prática pedagógica onde os alunos 

têm controle sobre a ritmagem de suas aprendizagens.  Junto às características 

apresentadas pelo professor PC, de um enquadramento muito forte exatamente 

naquele indicador diretamente relacionado à instrução sobre produção da 

atividade pelos alunos, ou seja, forte critério de avaliação e fraca ritmagem, 

pode-se inferir que os alunos do professor PC estariam recebendo instruções 

mais precisas e detalhadas sobre a forma que devem conduzir e preparar suas 

atividades. Os indicadores da prática pedagógica de PC que apresentam 

enquadramento fraco ou muito fraco são aqueles relacionados às intervenções 

dos alunos nos momentos de definição das tarefas; isso significa que os alunos 

de PC contam com maior liberdade para interferir nas definições e na 

organização das atividades propostas. Vale ressaltar que o objetivo principal da 

escola que leciona o professor PC é a preparação dos alunos para o ingresso no 

ensino superior e por isso nota-se uma explicitação dos critérios de avaliação. 

Pois os exames para o ingresso no ensino superior são baseados no desempenho 

externo do aluno e nas habilidades especializadas – do conteúdo da Química e 

das outras disciplinas que compõem o currículo do ensino médio. Ele será 
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avaliado por meio de uma prova e para obter êxito em tal processo, deverá estar 

atendendo aos critérios pré-estabelecidos pelo processo seletivo.  

Por outro lado, o forte enquadramento apresentados pelos professores 

PA e PB conduz a um baixo envolvimento de seus alunos e representa 

características de uma prática que os alunos têm pouca margem de manobra 

para interferir, dar sugestões, opiniões sobre as atividades que são solicitadas e 

as definições ao redor dos trabalhos que serão produzidos por eles a partir de 

suas instruções. As características apresentadas pelos professores PA e PB 

corroboram com estudos anteriores, de que as razões para o (in) sucesso escolar 

não derivam unicamente das características sociológicas dos alunos, mas das 

práticas pedagógicas que muitas vezes reproduzem as estruturas de classe 

social. De acordo com Bernstein (1996) ―o acesso ao código é diferencialmente 

adquirido através do credencialismo da educação estatal, de acordo com a 

origem de classe social dos estudantes‖ (p. 156). Morais e Neves (2003) afirmam 

que o enfraquecimento dos critérios de avaliação e forte ritmagem, 

características apresentadas pelos professores PA e PB, deixam ―os alunos que 

entram na escola em desvantagem ainda mais desfavorecidos, pois há um texto 

legitimado e valorizado pela escola e pela sociedade que deve ser aprendido e 

todos os alunos devem ter acesso a esse texto‖ (p. 30). Ainda segundo essas 

autoras, ―essas práticas deixam o texto, legitimado pela escola e pela sociedade, 

invisível, aumentando as diferenças que marcam, ao entrarem na escola, os 

alunos de meios sociais e culturais distintos‖ (2003, p. 31). 

Portanto ao levar em conta as características dos contextos 

socioeconômicos onde tais práticas pedagógicas se desenvolvem, podemos 

considerar que os alunos dos professores PA e PB interagem e participam 

menos que os alunos de PC, ou seja, aqueles alunos de uma origem social mais 

vulnerável têm menos oportunidade de participar das definições ao redor das 

tarefas de Química, uma vez que suas possíveis contribuições são menos 

estimuladas e permitidas que os alunos de uma origem social mais estabilizada.  
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A caracterização e a comparação das práticas dos professores PA, PB e 

PC revelam o ―nó da relação social implícita no ensino escolar brasileiro‖ 

(CURRY, 1991, p. 576), já que sua organização e atribuições contribuem para 

revelar diferenças e desigualdades entre os contextos que são reproduzidos 

dentro da sala de aula no momento da solicitação das tarefas escolares. Em 

alguns casos são desigualdades explícitas, como por exemplo, quanto ao 

currículo de Química e sua relação com a seleção e a ritmagem. O professor PC 

conta com quatro aulas/semanais para desenvolver seu programa enquanto 

que as escolas públicas disponibilizam duas aulas/semanais para que os 

professores PA e PB possam desenvolver o programa. No caso do professor PA, 

ele opta por reduzir a ritmagem e consequentemente, seleciona um número 

pequeno de conteúdos para serem desenvolvidos em sala de aula, 

implementando uma estratégia sutil de estratificação (BERNSTEIN, 1996). Já a 

ritmagem forte apresentada por PB pode ser em parte, resultado da busca por 

desenvolver um currículo com os mesmos conteúdos desenvolvidos pelo 

professor PC – pois é o currículo científico e socialmente reconhecido como o 

conjunto de conhecimentos da Química que os estudantes devem ter acesso -, 

em um tempo menor. Entretanto tal enquadramento pode estar significando 

menos oportunidade para a aprendizagem da Química ou mesmo menos 

qualidade dos conteúdos a serem adquiridos pelos alunos. Na visão de Dubet 

―os alunos mais favorecidos socialmente, que dispõem de maiores recursos para 

o sucesso, são também privilegiados por um conjunto de mecanismos sutis, 

próprio do funcionamento da escola, que beneficia os mais beneficiados‖ (2003, 

p. 36). 
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CONCLUSÃO 

Um dos resultados significativos deste trabalho é, sem dúvida o 

desenvolvimento de uma linguagem de descrição externa, com base em 

conceitos da Teoria de Basil Bernstein, que permitiu caracterizar as práticas 

pedagógicas dos professores ao instruir a tarefa escolar, identificar diferenças e 

semelhanças entre eles, e propor hipóteses explicativas para suas ações, sem 

perder de vista a ligação dialética entre o empírico e o teórico, como vimos 

relativamente à construção dos instrumentos para análise. A linguagem de 

descrição tem a vantagem de ser transferida para outros contextos pedagógicos 

em que sejam propostas tarefas e atividades.  

A análise dos dados não permite que afirmemos qual a melhor prática 

pedagógica, já que as práticas aqui analisadas foram observadas apenas sob um 

ponto de vista, seria necessária a realização e a replicação deste estudo 

analisando, por exemplo, a perspectiva do aluno e o valor da classificação. 

Contudo, podemos concluir que a prática do professor PC apresenta 

características mais favoráveis em relação à instrução da tarefa escolar, pois é 

aquela que contribui para que seus alunos adquiram as regras de 

reconhecimento e realização para o contexto. De acordo com Bernstein, o aluno 

deve selecionar os significados considerados adequados ao contexto escolar 

para produzir o texto correto, tais características indicam que este aluno possui 

as regras de reconhecimento e de realização.  E o professor PC ao permitir que 

seus alunos tenham certo controle sobre a seleção, à ritmagem e sobre a 

sequência, além de apresentar forte enquadramento quanto aos critérios de 

avaliação conduz seus alunos a uma posição favorável para a aquisição das 

regras de reconhecimento e de realização. Para Morais e Neves (2003), ―só pela 

explicitação dos critérios de avaliação e pelo controle da seleção podem os 

professores conduzir os alunos a perceber o que deles é requerido‖ (p. 30). 

Essas características têm a ver com um enquadramento muito forte (E++) ao 

nível dos critérios de avaliação, forte (E+) ao nível da seleção e da sequência e 
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fraco (E—) ao nível da ritmagem no contexto instrucional. Sua prática 

pedagógica, portanto, é capaz de contribuir com a autonomia e a aprendizagem 

dos alunos. Segundo Carvalho (2004), o sucesso escolar, principalmente no 

contexto das escolas particulares, tem sido alcançado devido a duas maneiras: 

implicitamente, construindo o currículo com base no capital familiar e pela 

realização de tarefas, principalmente o dever de casa que ―capitaliza 

explicitamente o tempo escolar‖ (p. 86). Portanto, o professor PC ao prescrever 

para seus alunos atividades para casa, acaba otimizando o tempo escolar, ao 

tempo que possibilita que cada aluno construa seu senso de autonomia. De 

acordo com Bernstein (1996, p. 113-114), os alunos da classe trabalhadora estão 

em dupla desvantagem, primeiro por que a família não representa um local que 

favoreça a aquisição de habilidades desenvolvidas na escola e, segundo, por 

que a classe trabalhadora tende a não facultar uma orientação em relação à 

linguagem que é valorizada pela comunicação pedagógica da escola.  

De acordo com Vygotsky (apud MATOS, 2001, p. 156), uma boa 

instrução precede o desenvolvimento dos alunos, pois assim desperta neles um 

conjunto de funções que estão em fase de maturação. Segundo Matos (2001), é 

necessária uma maior investigação dos fatores sociais que afetam a 

aprendizagem dos alunos e nos modos pelos quais os professores podem criar 

climas de sala de aula que permitam aos alunos lidar com situações de ―alto-

risco‖ e de ―alta - ambiguidade‖ com sucesso. E conclui que atualmente as 

atividades solicitadas pelos professores não requerem uma investigação por 

parte dos alunos. Hoje em dia o saber procurar informação passou a ser uma 

ferramenta importante de aprendizagem pela vida afora para os nossos alunos. 

Neste trabalho evidenciamos a prática pedagógica de três professores de 

Química que desenvolvem seu trabalho em contextos socioculturais muito 

diferentes entre si. Entendemos que todos os três professores almejam um 

ensino eficaz e de qualidade, e estão comprometidos com o sucesso de seus 

alunos. Os resultados de nossas análises, entretanto, nos indicam que 
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determinados fatores podem corroborar e outros prejudicar a consecução das 

atividades para a aprendizagem em Química, fatores estes relacionados com a 

definição e a organização das atividades e experiências e com o produto do 

trabalho dos alunos. Esperamos que este trabalho possa contribuir como 

instrumento de reflexão para outros professores de Química, tão 

compromissados com sua ação docente como os que aqui generosamente nos 

acolheram como observadores de suas práticas. Os professores 

compromissados, segundo Morais e Neves (2001), têm muito mais poder e 

competências do que eles geralmente acreditam que têm. Segundo Morais et al. 

(1993), os professores têm ―um espaço de mudança considerável relativamente 

ao como do ensino, isto é, relativamente à prática pedagógica e à sua realização. 

É possível que o como da aquisição seja mais importante do que o que; de fato o 

como pode até modelar o que‖ (p. 519). 

 Futuras Investigações 

 Uma pesquisa nunca esgota o tema, ocorrem-nos, portanto outras futuras 

questões, precisamente como complementares da que desenvolvemos.  

 Uma possível futura investigação seria a realização de um estudo 

semelhante a este que desenvolvemos, mas ampliando em nível do discurso 

regulador para que assim possamos ampliar o número de práticas 

favoráveis (ou não) para a instrução da tarefa e quem sabe, futuramente, 

propor um modelo de prática pedagógica de sucesso para o ensino e as 

aprendizagens em torno das tarefas escolares de Química; 

  Outro ponto para ser investigado são as interações aluno-aluno, essa 

investigação abordaria certamente dados adicionais que permitiriam uma 

melhor compreensão do que acontece em sala de aula quando os alunos 

realizam as tarefas escolares. Estes estudo voltado para as interações aluno-

aluno recomendamos, no entanto, além dos registros de áudio das aulas e o 

diário de campo, o registro de vídeo das aulas observadas, uma vez que o 
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registro em vídeo facilita o trabalho de identificação dos alunos no momento 

em que eles fazem suas intervenções e a entrevista dos alunos; 

 Outra questão, também com raízes na investigação que desenvolvemos, e a 

que uma futura investigação podia procurar ampliar o universo de 

professores investigados e caracterizar a prática pedagógica de professores 

que lecionam em escolas de mesmo contexto socioeconômico. Investigar o 

mesmo professor numa escola, sociologicamente diferente. Segundo 

evidência que aponta nesse sentido, isto é, que o contexto social dos alunos 

influencia a prática pedagógica dos professores; 

 Investigar o nível de exigência cognitiva das tarefas escolares que são 

solicitadas e apresentadas pelos professores de Química, além de investigar 

se de fato a aplicação de atividades é um fator positivo para o desempenho 

escolar de alunos;  

 Limitações do Estudo 

 Um fator limitante certamente está ligado as interpretações pessoais da 

investigadora, mesmo direcionada por leituras que nos conduzem a 

minimizar tais efeitos. 

 A realização deste estudo apresentou limitações, dentre as quais 

gostaríamos de destacar as que estão relacionadas com o número de 

professores observados, pois este fato nos impossibilita de realizar uma 

generalização. Seria interessante, por exemplo, se tivéssemos a participação 

de mais um professor que lecionasse numa escola particular. Porém a 

dificuldade em encontrar um professor que se dispusesse a participar da 

investigação condicionou o tamanho da amostra. No entanto, pensamos que 

a nossa contribuição para a compreensão do que se passa em nível das 

práticas investigadas é importante em si.  
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 Outra limitação do estudo empírico foi com relação ao tipo de atividade 

apresentadas pelos professores observados que eram bem distintas, 

possibilitando verificar variações nas práticas pedagógicas dos professores e 

das atividades com objetivos e modalidades bem diferentes. Talvez se 

tivéssemos realizado algum tipo de intervenção ou entrevista acreditamos 

que o efeito desta limitação seria minimizado.  

 Outra limitação foi a greve dos professores das escolas públicas ocorrida no 

período das observações o que prejudicou e alterou o planejamento dos 

professores PB e PC, influenciando assim nossa pesquisa.    
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Anexo A 
 

Instruções para leituras das transcrições das aulas gravadas 

Para melhor compreensão das aulas transcritas, é importante observar no 
quadro abaixo, os símbolos nelas utilizados, de modo a facilitar a compreensão 
das mesmas. 

 Sinais copilados apresentados por Marcuschi8.  

Sinais  
SIGNIFICADO 

... Indica qualquer tipo de pausa 

((  )) Inserção de comentários do pesquisador 

:: Indica prolongamentos de vogal ou consoante 

/ Indica truncamento de palavras 

- - Silabação 

MAIÚSCULA Para entonação enfática 

(_______) Para falas sobrepostas 

[_______] Para falas simultâneas 

[...] Indica supressões 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 MARCUSCHI, L. A.; DIONÍSIO, P. A.; (Orgs). Fala e escrita. 1° Ed. Belo Horizonte: 
Autentica, 2007. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/252061599/Fala-e-Escrita-
MARCUSCHI-Luiz-Antonio#scribd>. Acesso em: dez. 2012. 
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Anexo B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Prezado (a) Senhor (a) 
 

Eu, Bruno Ferreira dos Santos, professor da Universidade Estadual do Sudoeste 

da Bahia (UESB) 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) seu (sua) filho (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) autorize que o seu (sua) 

filho (a) participe desta pesquisa, será necessário que ele (a) nós forneça 

informações através de questionários, 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. A participação de seu (sua) filho (a) nesta 

pesquisa é voluntária e não obrigatória, ou seja, ele (a) tem o direito de não 

participar ou até de desistir de participar da pesquisa se quiser, em 

qualquer momento desta. Além disso, seu (sua) filho (a) e o(a) senhor(a) terão 

todas as informações que queiram, antes, durante e depois da pesquisa. 

Garantimos também que os dados pessoais e imagens de seu (sua) filho (a) 

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  
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se sinta desconfortável, seu (sua) filho (a) é livre para não responder a 

qualquer pergunta que nós pesquisadores lhe dirigimos durante o 

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 

Se o(a) senhor(a) autoriza que seu (sua) filho (a) part icipe 

voluntariamente desta pesquisa, por favor, assine,comigo este termo em duas 

vias. 

Jequié-BA, _____/ _____/_____ 

 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Assinatura do responsável pelo(a) participante 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 

            Bruno Ferreira dos Santos 
 
 
 
 
 
Comitê de Ética em Pesquisa da UESB - CEP/UESB, Universidade Estadual 
do Sudoeste da Bahia - UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP /UESB -
Ao lado do Colegiado de Odontologia, Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 
Jequiezinho, CEP: 45.206-510, Jequié - Bahia, Telefone:(73) 3528 9727 (turno 
matutino), E-mail: cepuesb.jq@gmail.com 
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Anexo C 
 

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 
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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 

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 

 

 

 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UESB - CEP/UESB, Universidade Estadual 

do Sudoeste da Bahia - UESB, Módulo Administrativo, Sala do CEP /UESB - 

ao lado do Colegiado de Odontologia, Av. José Moreira Sobrinho, S/N - Bairro: 

Jequiezinho, CEP: 45.206-510 Jequié - Bahia, Telefone: (73) 3528-9727 (turno 

matutino), e-mail: cepuesb.jq@gmail.com 


